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Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole
ponadpodstawowej.

Pozwól, że przedstawię Ci i za Twoim pośrednictwem Rodzicom ofertę Zespołu Szkół w
Strzegomiu.

Pamiętaj, że wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi
zainteresowaniami i możliwościami dlatego rozważnie podejmuj decyzję. W naszej szkole
możesz uczyć się przez trzy lub pięć lat, w zależności od typu szkoły.

Technikum to szkoła 5-letnia dająca możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych na poziomie
technika, a także podejścia do egzaminów maturalnych i kontynuowania nauki na uczelniach
wyższych. Jeżeli zdecydujesz się na wybór tej szkoły to czekamy na Ciebie w technikum
ekonomicznym, technikum górnictwa odkrywkowego, technikum handlowym lub technikum
informatycznym.

Branżowa Szkoła I Stopnia to 3 lata edukacji, podczas których zdobędziesz zawód i będziesz
mógł rozpocząć pracę lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia czy zaocznym
liceum ogólnokształcącym. Jeżeli zdecydujesz się na wybór tej szkoły to czekają na Ciebie
miejsca w klasie kształcącej w zawodzie kucharz lub innym wybranym przez Ciebie zawodzie w
klasie wielozawodowej.

W Zespole Szkół pracuje doskonała kadra nauczycielska, funkcjonuje przyjazne środowisko
szkolne, a nauka odbywa się w nowoczesnych pracowniach. To także nowoczesne podejście
do zmieniającego się świata, kształcenie przedsiębiorczości i otwartość na wiele uczniowskich
pomysłów.

Celem zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia i zasadami rekrutacji odsyłam Cię do
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szkolnej strony www.zs.strzegom.pl, gdzie w zakładkach OFERTA EDUKACYJNA 2020/21 ( l
ink
) oraz ZASADY REKRUTACJI 2020/21 (
link
) znajdziesz potrzebne informacje.

A jeśli jesteś ciekawy jak funkcjonuje Zespół Szkół w Strzegomiu i co może Ci zaoferować
zachęcam do oglądnięcia filmu o naszej placówce, który znajdziesz pod linkiem https://youtu.b
e/1IM_1iUIy20.

Z wyrazami szacunku

Robert Wójtowicz
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