
 

  



  



 

 

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na:

  bardzo dobrych wynikach na egzaminie 

maturalnym 

  zdobyciu rzetelnej wiedzy, która zapewni dobry 

start na wybranym kierunku studiów

  pracy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego 

szacunku, pomocy, 

  pracy z naucz

i zaangażowanymi w pracę z młodzieżą

  uzyskaniu stypendiów

  kształceniu językowym na wysokim, europejskim 

poziomie,  

  rozwijaniu zainteresowań informatycznych i 

praktycznym doskonaleniu umiejętności w tym 

zakresie 

 

  

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na:

bardzo dobrych wynikach na egzaminie 

zdobyciu rzetelnej wiedzy, która zapewni dobry 

start na wybranym kierunku studiów 

pracy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego 

szacunku, pomocy, partnerstwa 

nauczycielami z pasją, kreatywnymi                            

zaangażowanymi w pracę z młodzieżą 

uzyskaniu stypendiów 

kształceniu językowym na wysokim, europejskim 

rozwijaniu zainteresowań informatycznych i 

doskonaleniu umiejętności w tym 

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na: 

bardzo dobrych wynikach na egzaminie 

zdobyciu rzetelnej wiedzy, która zapewni dobry 

pracy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego 

ycielami z pasją, kreatywnymi                            

kształceniu językowym na wysokim, europejskim 

rozwijaniu zainteresowań informatycznych i 

doskonaleniu umiejętności w tym 
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Jeśli jesteś dociekliwy i chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej 
roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji? 

KONIECZNIE WYBIERZ KLASĘ A/D!
Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.

System nauczania matematyki, fizy
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wyniki egzaminu maturalnego z 
matematyki i fizyki osiągane przez uczniów tej klasy są jednymi z wyższych w 
województwie, co wyróżnia nas wśród innych.

Oprócz nauki w tej klasie propo

 pokazy i zajęcia na uczelniach wyższych 
 zajęcia z obserwacji astronomicznych
 koła programistyczne
 warsztaty fotograficzne 
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Jeśli jesteś dociekliwy i chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej 
roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji?  

KONIECZNIE WYBIERZ KLASĘ A/D! 
Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.

System nauczania matematyki, fizyki i geografii w naszej szkole jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wyniki egzaminu maturalnego z 
matematyki i fizyki osiągane przez uczniów tej klasy są jednymi z wyższych w 
województwie, co wyróżnia nas wśród innych. 

Oprócz nauki w tej klasie proponujemy m.in.: 

pokazy i zajęcia na uczelniach wyższych  
zajęcia z obserwacji astronomicznych 
koła programistyczne 
warsztaty fotograficzne - fotografia przyrody polskiej, okręg łód
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Jeśli jesteś dociekliwy i chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej 

Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych. 

naszej szkole jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wyniki egzaminu maturalnego z 
matematyki i fizyki osiągane przez uczniów tej klasy są jednymi z wyższych w 

fotografia przyrody polskiej, okręg łód zki 
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Chcesz poszerzyć swoją znajomość literatury, kultury języka oraz 
wiedzę historyczną –
mają możliwość rozwijania swoich pasji arty
przygotuje Cię do studiów takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, 
historia, prawo, politologia, europeistyka, kierunki pedagogiczne, public 
relations, stosunki międzynarodowe...

Oprócz nauki w tej klasie proponujemy m.in.:

 współredagowanie szkolnej gazetki i  strony internetowej 
 wyjazdy do teatru, filharmonii, kina
 spotkania z artystami i udział w wydarzeniach kulturalnych
 obozy edukacyjne
 warsztaty dziennikarskie
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Chcesz poszerzyć swoją znajomość literatury, kultury języka oraz 
– TWÓJ WYBÓR TO KLASA I A/D. Humaniści 

mają możliwość rozwijania swoich pasji artystycznych.  Klasa 
przygotuje Cię do studiów takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, 
historia, prawo, politologia, europeistyka, kierunki pedagogiczne, public 
relations, stosunki międzynarodowe... 

Oprócz nauki w tej klasie proponujemy m.in.: 

gowanie szkolnej gazetki i  strony internetowej 
wyjazdy do teatru, filharmonii, kina 
spotkania z artystami i udział w wydarzeniach kulturalnych
obozy edukacyjne 
warsztaty dziennikarskie 
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Chcesz poszerzyć swoją znajomość literatury, kultury języka oraz 
TWÓJ WYBÓR TO KLASA I A/D. Humaniści 

stycznych.  Klasa 
przygotuje Cię do studiów takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, 
historia, prawo, politologia, europeistyka, kierunki pedagogiczne, public 

gowanie szkolnej gazetki i  strony internetowej  

spotkania z artystami i udział w wydarzeniach kulturalnych 
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Pragniesz zrozumieć znaczenie przemian biologiczno
zachodzących w świecie, rozwijać swoje zdolności krytycznego 
myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń 
spędzając czas w pracowniach badawczych 

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ I WYB
 Klasa przygotuje Cię do podjęcia studiów na medycynie, stomatologii, 
farmacji, biotechnologii oraz weterynarii.

Wszystkie nasze działania, a także rzetelna praca skutkują bardzo 
wysokimi wynikamiz egzaminów maturalnych z biologii i chemi
wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Większość 
naszych absolwentów dostaje się na wymarzone kie
uczelniach medycznych. 

Oprócz nauki w tej klasie proponujemy m.in.:

Stałą współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkie
w wykładach, praktycznych zajęciach z chemii oraz pokazach 
doświadczeń Koła Chemicznego.

Udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i 
profilaktycznych. 

Obozy edukacyjne. 
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Pragniesz zrozumieć znaczenie przemian biologiczno-chemicznych 
zachodzących w świecie, rozwijać swoje zdolności krytycznego 
myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń 
spędzając czas w pracowniach badawczych  

NIE ZASTANAWIAJ SIĘ I WYBIERZ KLASĘ „ E” . 
Klasa przygotuje Cię do podjęcia studiów na medycynie, stomatologii, 

farmacji, biotechnologii oraz weterynarii. 

Wszystkie nasze działania, a także rzetelna praca skutkują bardzo 
wysokimi wynikamiz egzaminów maturalnych z biologii i chemi
wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Większość 
naszych absolwentów dostaje się na wymarzone kierunki, głównie na 

Oprócz nauki w tej klasie proponujemy m.in.: 

Stałą współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego - udział 
w wykładach, praktycznych zajęciach z chemii oraz pokazach 
doświadczeń Koła Chemicznego. 

Udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i 

 

MMM EEE MMM    

myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń 

Klasa przygotuje Cię do podjęcia studiów na medycynie, stomatologii, 

Wszystkie nasze działania, a także rzetelna praca skutkują bardzo 
wysokimi wynikamiz egzaminów maturalnych z biologii i chemii, 
wyższymi od średnich wyników w kraju i województwie. Większość 

runki, głównie na 

udział 
w wykładach, praktycznych zajęciach z chemii oraz pokazach 

Udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i 



 

Od zawsze interesuje Cię motoryzacja? Ciekawi Cię: jak to działa? jak to naprawić?  jak 
ulepszyć?... Jeśli tak, to klasa 
dziedzinie pytania. Zdobędziesz dobry zawód i możliwość studiowania na wybranych 
kierunkach politechnicznych i mechanicznych.

Poza nauką w tej klasie proponujemy uczestnictwo: 

- w projektach 

-wyjazdach na targi branżowe 

- praktykach w interesujących miejscach

 W czasie 4 lat nauki w technikum uczeń zdobędzie min. umiejętności:

  prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą 
i naprawą pojazdów samochodowych

  wykonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych
  dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
  obsługi i naprawy pojazdu samocho
  posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym

Absolwent znajdzie pracę między innymi w :

- stacjach diagnostyki pojazdów
- firmach przewozowych i kurierskich
- warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych
- bazach transportowych
- firmach produkujących różnego rodzaju pojazdy

 

Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej (praktyki zawodowe), 
wykwalifikowana kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne gwarantują 
odpowiednie przygotowanie do egzaminu potwierdzająceg

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Od zawsze interesuje Cię motoryzacja? Ciekawi Cię: jak to działa? jak to naprawić?  jak 
ulepszyć?... Jeśli tak, to klasa I s da Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię w tej 
dziedzinie pytania. Zdobędziesz dobry zawód i możliwość studiowania na wybranych 
ierunkach politechnicznych i mechanicznych. 

Poza nauką w tej klasie proponujemy uczestnictwo:  

 

praktykach w interesujących miejscach 

W czasie 4 lat nauki w technikum uczeń zdobędzie min. umiejętności:

enia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą 
naprawą pojazdów samochodowych 
wykonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych
dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 
obsługi i naprawy pojazdu samochodowego i jego zespołów 
posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym 

Absolwent znajdzie pracę między innymi w : 

stacjach diagnostyki pojazdów 
firmach przewozowych i kurierskich 
warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych 
bazach transportowych 
firmach produkujących różnego rodzaju pojazdy 

Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej (praktyki zawodowe), 
wykwalifikowana kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne gwarantują 
odpowiednie przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Od zawsze interesuje Cię motoryzacja? Ciekawi Cię: jak to działa? jak to naprawić?  jak 
da Ci odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię w tej 

dziedzinie pytania. Zdobędziesz dobry zawód i możliwość studiowania na wybranych 

W czasie 4 lat nauki w technikum uczeń zdobędzie min. umiejętności: 

enia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą 

wykonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych 
 

Współpraca z wieloma firmami branży motoryzacyjnej (praktyki zawodowe), 
wykwalifikowana kadra oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne gwarantują 

o kwalifikacje w zawodzie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie 4 lat nauki w technikum uczeń zdobędzie min. 

 sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi, doboru 
konfiguracji sprzętu 

 pracy w sieciach komputerowych, posługiwania się 
powszechnie używanymi językami programowania

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to: 

- ośrodki obliczeniowe 
- firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania 

komputerowego
-  punkty serwisowe 
- firmy administrujące sieci komputerowe 
- działy obsługi informatycznej przedsiębiorstw 
- własna działalność gospodarcza w zakresie usług 

informatycznych
 

W czasie 4 lat nauki w technikum uczeń zdobędzie min. 

sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi, doboru 
sprzętu i oprogramowania 

pracy w sieciach komputerowych, posługiwania się 
powszechnie używanymi językami programowania

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:  

środki obliczeniowe  
firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania 
komputerowego 
punkty serwisowe  

firmy administrujące sieci komputerowe  
działy obsługi informatycznej przedsiębiorstw  
własna działalność gospodarcza w zakresie usług 

atycznych 

 

W czasie 4 lat nauki w technikum uczeń zdobędzie min. umiejętności: 

sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi, doboru 

pracy w sieciach komputerowych, posługiwania się 
powszechnie używanymi językami programowania 

firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania 

własna działalność gospodarcza w zakresie usług 



 

Jesteś przekonany, że dzisiejszym światem rządzi technologia? 
Chcesz nauczyć się montażu systemów alarmowych, sprzętu 
elektronicznego, a może planujesz zarządzać elektroniką 
inteligentnych domów? W takim razie klasa 
dla Ciebie! Zdobędziesz ciekawy i dobrze płatny zawód, a 
każda uczelnia politechniczna przyjmie Cię umożliwiając dalsze 
kształcenie! 

Poza nauką w tej klasie proponujemy uczestnictwo: 

- w projektach 

-wyjazdach na targi branżowe

- praktykach w interesujących miejscach

  

Jesteś przekonany, że dzisiejszym światem rządzi technologia? 
Chcesz nauczyć się montażu systemów alarmowych, sprzętu 
elektronicznego, a może planujesz zarządzać elektroniką 
inteligentnych domów? W takim razie klasa elektroniczna jest 
dla Ciebie! Zdobędziesz ciekawy i dobrze płatny zawód, a 
każda uczelnia politechniczna przyjmie Cię umożliwiając dalsze 

Poza nauką w tej klasie proponujemy uczestnictwo:  

wyjazdach na targi branżowe 

ach w interesujących miejscach 

 

Jesteś przekonany, że dzisiejszym światem rządzi technologia? 
Chcesz nauczyć się montażu systemów alarmowych, sprzętu 
elektronicznego, a może planujesz zarządzać elektroniką 

elektroniczna jest 
dla Ciebie! Zdobędziesz ciekawy i dobrze płatny zawód, a 
każda uczelnia politechniczna przyjmie Cię umożliwiając dalsze 

 



Myślisz o rozwijaniu swoich pasji technicznych, chcesz łatwiej 
znaleźć pracę w zawodzie, a może planujesz założyć działalność 
gospodarczą i stać się aktywnym przedsiębiorcą 
możesz mieć po ukończeniu 

 

 

Myślisz o rozwijaniu swoich pasji technicznych, chcesz łatwiej 
znaleźć pracę w zawodzie, a może planujesz założyć działalność 
gospodarczą i stać się aktywnym przedsiębiorcą – to wszystko 
możesz mieć po ukończeniu szkoły branżowej. 

Myślisz o rozwijaniu swoich pasji technicznych, chcesz łatwiej 
znaleźć pracę w zawodzie, a może planujesz założyć działalność 

to wszystko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Współpracujemy z:
- Wydziałem Inżynierii Procesowej P
- Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK 
- Wydziałem Filologii Uniwersytetu Łódzkiego
Uczelnie wyższe współprac
nie tylko w ramach wykładów tematycznych, ale również wymiany 
doświadczeń i wspólnych przedsięwzięć.

 Od kilku lat jesteśmy uczestnikami AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII 
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO. Uczestni
uczelni. 

•  Realizujemy w szkole trzy projekty:
-  „Zawodowcy na start” o łącznej wartości 1938000,64 zł. finansowanego ze 
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 
-  „Klucze do sukcesów” o łącz
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 
-”Bogaci w kompetencje” o łącznej wartości
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Łódzkiego 

z: 
Wydziałem Inżynierii Procesowej Politechniki Łódzkiej 
Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK  
Wydziałem Filologii Uniwersytetu Łódzkiego 

Uczelnie wyższe współpracują z naszą placówką i wspierają
nie tylko w ramach wykładów tematycznych, ale również wymiany 
doświadczeń i wspólnych przedsięwzięć. 
Od kilku lat jesteśmy uczestnikami AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII 

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO. Uczestniczymy w wykładach

Realizujemy w szkole trzy projekty: 
„Zawodowcy na start” o łącznej wartości 1938000,64 zł. finansowanego ze 

środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

„Klucze do sukcesów” o łącznej wartości 683406,25 zł.  finansowanego ze 
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

”Bogaci w kompetencje” o łącznej wartości 1 491 948,45 zł. finansowanego ze 
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

ają rozwój uczniów 
nie tylko w ramach wykładów tematycznych, ale również wymiany 

Od kilku lat jesteśmy uczestnikami AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII  
wykładach i zajęciach na 

„Zawodowcy na start” o łącznej wartości 1938000,64 zł. finansowanego ze 
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

nej wartości 683406,25 zł.  finansowanego ze 
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

finansowanego ze 
środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



Dajemy możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających 
w szkole  kół zainteresowań
 

Wydajemy szkolną gazetkę 
redakcyjny. 
 
Dla uczniów klas I na początku każdego roku szkolnego Samorząd 
Uczniowski organizuje 
publicznością prezentują swoje talenty i oryginalne pomysły

 

Organizujemy „DZIEŃ NAUKI I TECHNIKI” 
popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych uczniów,
popularnonaukową pozwalająca  na pogł
promocję nauki. 
 
W szkole aktywnie działają: Samorząd Uczniowski, Klub 
Wolontariusza, drużyna harcerska „Desperado” i inne organizacje

Dajemy możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających 
kół zainteresowań.  

Wydajemy szkolną gazetkę „CHIMERA” przez uczniowski zespół 

Dla uczniów klas I na początku każdego roku szkolnego Samorząd 
Uczniowski organizuje „DEBIUTY”. Pierwszoklasiści przed szkolną 
publicznością prezentują swoje talenty i oryginalne pomysły. 

„DZIEŃ NAUKI I TECHNIKI” - sposób na 
popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych uczniów,  imprezę 
popularnonaukową pozwalająca  na pogłębienie wiedzy       i 

W szkole aktywnie działają: Samorząd Uczniowski, Klub 
Wolontariusza, drużyna harcerska „Desperado” i inne organizacje

 

 

  

Dajemy możliwość rozwijania zainteresowań w ramach działających 

przez uczniowski zespół 

Dla uczniów klas I na początku każdego roku szkolnego Samorząd 
. Pierwszoklasiści przed szkolną 

sposób na 
imprezę 

enie wiedzy       i 

W szkole aktywnie działają: Samorząd Uczniowski, Klub 
Wolontariusza, drużyna harcerska „Desperado” i inne organizacje. 



 Nauczyciele naszej szkoły to dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, która 
zapewnia wysoki poziom nauki i daje szanse na sukces

 Szkoła zapewnia naukę w 
wyposażonych pracowniach przedmiotowych, specjalistycznych
 i laboratoriach językowych

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, czego 
są wyniki rekrutacji. O przyjęcie do poszczególnych typów szkół ubiega się corocznie 
wielu kandydatów gimnazjum.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, która posiada rozbudowany
finansowego – UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 

2. PREMIE (nagrody finansowe) dla uczniów, którzy uzyskują średnią 
stopni 4,75 i wyżej (koniec roku szkolnego)
 

3. STYPENDIA – nasi uczniowie otrzymują stypendia:
- Prezesa Rady Ministrów
- z Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego
- ze Stowarzyszenia Edukacyjno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele naszej szkoły to dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, która 
poziom nauki i daje szanse na sukces 

Szkoła zapewnia naukę w przestronnych, bogato i nowocześnie 
wyposażonych pracowniach przedmiotowych, specjalistycznych
i laboratoriach językowych 

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, czego 
są wyniki rekrutacji. O przyjęcie do poszczególnych typów szkół ubiega się corocznie 
wielu kandydatów gimnazjum. 

która posiada rozbudowany SYSTEM wspierania 
UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 

agrody finansowe) dla uczniów, którzy uzyskują średnią 
stopni 4,75 i wyżej (koniec roku szkolnego) 

nasi uczniowie otrzymują stypendia: 
Prezesa Rady Ministrów 
z Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego 
ze Stowarzyszenia Edukacyjno – Sportowego „Staszic – Kutno”

 

Nauczyciele naszej szkoły to dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, która 

przestronnych, bogato i nowocześnie 
wyposażonych pracowniach przedmiotowych, specjalistycznych 

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, czego potwierdzeniem 
są wyniki rekrutacji. O przyjęcie do poszczególnych typów szkół ubiega się corocznie 

SYSTEM wspierania – również 

agrody finansowe) dla uczniów, którzy uzyskują średnią 

Kutno” 



 

 

• Szkoła ma laureatów i finalistów w 
przedmiotowych 
 
• Nasi uczniowie odnoszą również spektakularne sukcesy w sporcie: są 
min. mistrzami powiatu i rejonu w lidze lekkoatletycz
dziewcząt i chłopców (mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu), w 
koszykówce i siatkówce 
Osiągnięcia te są w dużej mierze efektem zajęć sportowo 
rekreacyjnychprowadzonych 
gimnastycznych, pawilonie sportowym, na 
wielofunkcyjnym. 
 
Nasza szkoła posiada certyfikaty:

 „Szkoły przyjaznej uczniom”
 „Szkoły z klasą”
 „Szkoły uczącej się”
 „Szkoły bez przemocy”
 „Szkoły odkrywców talentów”
 „Szkoły przyjaznej uczniom z dys
 „Szkoły przyjaznej uczniom z cukrzycą”

 

 

  

Szkoła ma laureatów i finalistów w wielu olimpiadach i konkursach 

Nasi uczniowie odnoszą również spektakularne sukcesy w sporcie: są 
min. mistrzami powiatu i rejonu w lidze lekkoatletycznej, w piłce ręcznej 

i chłopców (mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu), w 
koszykówce i siatkówce – dziewczęta  i 
Osiągnięcia te są w dużej mierze efektem zajęć sportowo 
rekreacyjnychprowadzonych systematycznie w szkole, 

nastycznych, pawilonie sportowym, na nowoczesnym boisku 

Nasza szkoła posiada certyfikaty: 

„Szkoły przyjaznej uczniom” 
„Szkoły z klasą” 
„Szkoły uczącej się” 
„Szkoły bez przemocy” 
„Szkoły odkrywców talentów” 
„Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” 
„Szkoły przyjaznej uczniom z cukrzycą” 

olimpiadach i konkursach 

Nasi uczniowie odnoszą również spektakularne sukcesy w sporcie: są 
nej, w piłce ręcznej 

i chłopców (mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu), w 
dziewczęta  i chłopcy 

Osiągnięcia te są w dużej mierze efektem zajęć sportowo – 
w szkole, na salach 
nowoczesnym boisku 



 

 Obecnie szkoła liczy 25 oddziałów, z czego 9 stanowi III Liceum 
Ogólnokształcące, 13 
technik elektronik, technik informatyk, technik pojazdów 
oddziały –Branżowa Szkoła I Stopnia

 Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, czego potwierdzeniem są: 
- wyniki egzaminu maturalnego
- wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
-  wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów, Ogól
Techników, Ogólnopolskiego Rankingu Egzaminów Zawodowych 

 Jesteśmy szkołą: bezpieczną, nowoczesną, umożliwiającą wszechstronny 
rozwój, otwartą na współpracę z rodzicami

 Młodzież naszej szkoły 
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie. Wyniki tych egzaminów są wysokie, co pozwala absolwentom 
bez problemu dostać się na wymarzone kierunki studiów czy też znaleźć pracę 
w zawodzie 

 Nasi uczniowie przygotowują się do m
dla nich dodatkowe zajęcia

 W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne (nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne i metodyczne

  

Obecnie szkoła liczy 25 oddziałów, z czego 9 stanowi III Liceum 
Ogólnokształcące, 13 - oddziałów Technikum Nr 1 ( kształcące w zawodach: 
technik elektronik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych), 3 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, czego potwierdzeniem są: 

wyniki egzaminu maturalnego 
wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów, Ogólnopolskiego Rankingu 

Techników, Ogólnopolskiego Rankingu Egzaminów Zawodowych 
Jesteśmy szkołą: bezpieczną, nowoczesną, umożliwiającą wszechstronny 
rozwój, otwartą na współpracę z rodzicami 
Młodzież naszej szkoły jest bardzo dobrze przygotowana do zdawania
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

Wyniki tych egzaminów są wysokie, co pozwala absolwentom 
bez problemu dostać się na wymarzone kierunki studiów czy też znaleźć pracę 

Nasi uczniowie przygotowują się do matury w szkole, nauczyciele prowadzą 
dla nich dodatkowe zajęcia 
W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne (nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne i metodyczne) 

Obecnie szkoła liczy 25 oddziałów, z czego 9 stanowi III Liceum 
oddziałów Technikum Nr 1 ( kształcące w zawodach: 

samochodowych), 3 

Szkoła osiąga wysokie efekty kształcenia, czego potwierdzeniem są:  

 
nopolskiego Rankingu 

Techników, Ogólnopolskiego Rankingu Egzaminów Zawodowych  
Jesteśmy szkołą: bezpieczną, nowoczesną, umożliwiającą wszechstronny 

jest bardzo dobrze przygotowana do zdawania 
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

Wyniki tych egzaminów są wysokie, co pozwala absolwentom 
bez problemu dostać się na wymarzone kierunki studiów czy też znaleźć pracę 

atury w szkole, nauczyciele prowadzą 

W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne (nowatorskie rozwiązania 



 


