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Wstęp
Gimnazjalistki! Gimnazjaliści!
Dostajecie do rąk kolejne wydanie Informatora 

o  warszawskich technikach i  branżowych szkołach 
I stopnia. To już jedenasta edycja. Przez ostatnią dekadę 
szkoły kształcące w zawodzie cieszyły się rosnącą popu-
larnością. Obecnie ponad 1/3 absolwentów gimnazjów 
wybiera zawodową ścieżkę kształcenia rozumiejąc, że 
dobry zawód to szansa na atrakcyjną pracę. Jest też 
z czego wybierać: aktualna oferta szkół obejmuje 50 
zawodów w technikach i 22 zawody w szkołach bran-
żowych. 

Stołeczne szkoły zawodowe zostały poddane grun-
townej modernizacji. Są doinwestowane, nowocześnie 
wyposażone. Wiele spośród nich realizuje innowacyjne 
programy nauczania, wykorzystuje fundusze unijne, aby organizować płatne staże 
(także w innych krajach Unii Europejskiej), umożliwia uzyskiwanie certyfikatów 
i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, pozwala pogłębić znajomość języ-
ków obcych. Wiele szkół zawodowych korzysta z patronatów firm, które fundują 
stypendia i staże dla najlepszych uczniów, zapewniają dostęp do zaawansowanych 
technologii. Uczniowie szkół zawodowych uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach 
prowadzonych przez pracowników naukowych w  laboratoriach Politechniki War-
szawskiej, SGGW lub WAT, osiągają sukcesy w  olimpiadach i konkursach; naj-
wybitniejsi otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Warszawy. 
Wybrane zajęcia edukacyjne z  przedmiotów zawodowych są prowadzone przez 
specjalistów z różnych dziedzin, na co dzień pracowników przedsiębiorstw, prak-
tyków z rynku pracy.  

Wybór szkoły kształcącej w zawodzie nie zamyka drogi do dalszego kształcenia. 
Absolwenci techników z powodzeniem aplikują na wyższe uczelnie, zaś absolwenci 
branżowych szkół I stopnia będą mieć możliwość kontynuacji nauki i przygoto-
wania do matury w branżowej szkole II stopnia. 

Podobnie jak poprzednie wydania Informatora, książeczka „Technika i bran-
żowe szkoły I  stopnia m.st. Warszawy 2018” prezentuje ofertę poszczególnych 
szkół: zawody, które możecie zdobyć, warunki kształcenia, miejsca odbywania 
praktyk, a także perspektywę zatrudnienia po skończeniu szkoły. Chcielibyśmy, 
aby ta publikacja pomogła Wam w  wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. O pomoc 
i poradę możecie zwrócić się do pedagogów, psychologów i doradców zawodowych 
w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli pracujących 
w Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego. Nie wahajcie się pytać i prosić 
o pomoc. Pamiętajcie o tym, by rozważając decyzję o swojej przyszłości edukacyjnej 
i zawodowej, mieć świadomość własnych kompetencji, zainteresowań i możliwości, 
ale także ograniczeń i słabości. Wybierajcie z głową! Powodzenia!

Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiwiecz-Waltz

6.11. TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE 
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 zawodowe (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie);

2. w szkole wyższej – w systemie stacjonarnym, zaocznym lub eksternistycznym; 
3. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę, przedstawiane 
w tym informatorze, są szkołami publicznym niepobierającymi opłat za naukę.

2. Europass
Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe przygotowują uczniów do egzami-

nów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (technikum, 
branżowa szkoła I stopnia, szkoła policealna) oraz do egzaminów maturalnych 
(liceum ogólnokształcące, technikum), przeprowadzanych przez okręgową komisję 
egzaminacyjną we współpracy ze szkołami. Po pomyślnie zdanych egzaminach 
absolwent otrzymuje odpowiedni dyplom.

Ponadto absolwent może uzyskać dodatkowe certyfikaty potwierdzające zdobyte 
umiejętności w określonej dziedzinie. Certyfikaty te są dodatkowym atutem zwięk-
szającym szansę młodych ludzi na polskim i europejskim rynku pracy. Obecnie 
najbardziej znany certyfikat to Europass, umożliwiający prezentację kwalifikacji, 
umiejętności i kompetencji zawodowych w sposób jasny i zrozumiały w całej Eu-
ropie.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Został przyjęty decyzją Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Europy, obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. Obejmuje 
portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie we wszyst-
kich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są to dokumenty, które mogą być 
wypełnione samodzielnie (Europass – Curriculm Vitae, Europass – Paszport 
Językowy) lub przez uprawnione instytucje (Europass – Mobilność, Europass – 
Suplement do Dyplomu, Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego 
Kwalifikacje Zawodowe).

Europass – Curriculm Vitae umożliwia przejrzyste zaprezentowanie umiejęt-
ności i kwalifikacji.

Europass – Paszport Językowy pozwala na zaprezentowanie umiejętności ję-
zykowych, niezbędnych do nauki i pracy w Europie.

Europass – Mobilność to dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie 
zdobyte podczas nauki, szkoleń, praktyk oraz staży zagranicznych realizowanych 
za granicą w ramach wyjazdów zorganizowanych (tzw. europejskich ścieżek kształ-
cenia). 

Europass – Suplement do Dyplomu otrzymuje absolwent studiów wyższych 
wraz z dyplomem ukończenia studiów.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawo-
dowe może otrzymać każdy absolwent szkoły zawodowej, który zdał egzaminy 
zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Zawiera szczegółowy 
opis umiejętności i kompetencji oraz listę zawodów, które posiadacz dyplomu może 
wykonywać na podstawie zdobytych uprawnień. Suplement jest ściśle powiąza-
ny z zawodem. Każdemu absolwentowi umożliwia lepszą prezentację kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych, dzięki czemu zwiększają się jego szanse na rynku 
pracy w Polsce i Europie.

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany 
bezpłatnie w języku polskim. Na życzenie absolwenta okręgowa komisja egzami-
nacyjna wydaje także wersję w  języku angielskim.

1. System edukacji w Polsce
Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. system oświaty w Polsce obejmuje 

następujące typy szkół: ośmioletnią szkołę podstawową, wygaszane gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalne (3-letnie liceum ogólnokształcące i 4-letnie technikum) 
oraz szkoły ponadpodstawowe (branżowa szkoła I stopnia i szkoła policealna). 
W roku szkolnym 2018/2019 absolwent gimnazjum będzie miał do wyboru na-
stępujące typy szkół:
1. trzyletnią branżową szkołę I stopnia, umożliwiającą zarówno uzyskanie dy-

plomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w danym zawodzie), jak i dalszą naukę w branżowej 
szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację 
wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia lub w lice-
um ogólnokształcącym dla dorosłych (wtedy uczeń zaczyna naukę od klasy 
drugiej);

2. trzyletnie liceum ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie świadectwa doj-
rzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i dalszą edukację w szkole wyższej 
lub w szkole policealnej;

3. czteroletnie technikum, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w danym zawodzie, uzyskanie świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu 
maturalnego) oraz kontynuowanie nauki na uczelni lub podjęcie pracy.

Absolwent szkoły średniej może kontynuować edukację:
1. w szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której 

ukończenie pozwala na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

System Edukacji w Polsce od 01.09.2017 r.
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można wykonać bezpłatnie w wybranych przychodniach medycyny pracy. Wykaz 
przychodni zostanie podany na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warsza-
wy www.edukacja.warszawa.pl i na stronach internetowych poszczególnych szkół 
zawodowych.

II. Olimpijczycy z warszawskich 
szkół zawodowych

Wybór szkoły technicznej, podobnie jak liceum ogólnokształcącego, otwiera 
możliwości udziału w olimpiadach i konkursach, w których tytuł laureata jest 
gwarancją przyjęcia na wybrany kierunek studiów. W roku szkolnym 2016/2017 
taki tytuł uzyskali uczniowie ośmiu warszawskich techników.
1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicz-
nych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8.

Łukasz Floriańczyk – uczeń klasy IV o specjalności „technik 
żywienia i  usług gastronomicznych”. Jest bardzo uzdolniony, 
zdobywa nagrody w licznych konkursach, m.in. zajął 2. miejsce 
w I Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym dla Szkół Gastro-
nomicznych „Drób na Polskim Stole”. W 2017 r. zdobył tytuł 
laureata XLII Olimpiady Wiedzy i  Umiejętności Rolniczych 
w bloku „Gastronomia”. W tym roku odbył także praktyki za-
graniczne w Niemczech w ramach projektu „Trening czyni mi-

strza – praktyki zagraniczne szansą na 
lepszy start w dorosłe życie” i otrzymał 
stypendium w ramach projektu unijne-
go „Mazowsze – stypendia dla uczniów 
szkół zawodowych”. Godnie reprezentuje 
szkołę w konkursach oraz na imprezach 
gastronomicznych.

Natalia Młynarczyk – uczennica klasy 
IV o specjalności „technik hotelarstwa“. Jest obowiązkowa, 
odpowiedzialna i wytrwała w działaniach. W 2017 r. Natalia 
odniosła duży sukces – uzyskała tytuł laureata w IX Olim-
piadzie Wiedzy Hotelarskiej. Została także zaproszona na 
praktyki w hotelu Polonia Palace w dziale Revenue Manage-
ment. Uczennica godnie reprezentuje szkołę w konkursach 
– już w klasie II zajęła 1. miejsce w konkursie „Perfekcyjny 
Hotelarz” i otrzymała w nagrodę kurs baristy.

2. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego  
w  Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i  Licealnych w  Warszawie, 
ul. Przyrynek 9. 

Uczniowie tego technikum rokrocznie odnoszą sukcesy w olimpiadzie wiedzy 
i umiejętności budowlanych. W jubileuszowych zawodach centralnych XXX Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które odbyły się 7 kwietnia 2017 r. 
w Białymstoku, uczniowie Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stani-
sława Noakowskiego w  Warszawie zespołowo zajęli 4. miejsce spośród 90 uczest-
ników reprezentujących 49 szkół z całej Polski.

3. Ogólne zasady rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawo-
wych m.st. Warszawy przeprowadzane jest z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu wspomagania rekrutacji. 

2. W szkole pierwszego wyboru kandydaci składają: wniosek o przyjęcie, kopię 
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
poświadczone za zgodność z oryginałem. 

3. Osoby, których nazwiska umieszczono na listach kandydatów zakwalifikowa-
nych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole. W tym 
celu składają oryginały świadectwa i zaświadczenia o  wynikach egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Ze szkoły prowa-
dzącej kształcenie zawodowe kandydaci otrzymują skierowanie na badanie 
do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

4. Listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęsz-
czania do wybranej placówki, są ogłaszane przez szkolne komisje rekrutacyj-
ne. Ogłaszają one także listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Nazwiska 
umieszczane są w kolejności alfabetycznej. Listy kandydatów zawierają też 
informację o najmniejszej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia do danej 
szkoły.

5. Kandydaci nieprzyjęci do szkół, które wybrali, składają dokumenty do pla-
cówek prowadzących rekrutację uzupełniającą. 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej/po-
nadpodstawowej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria 
uwzględniające:

a) oceny z języka polskiego, matematyki i dwojga wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych;

b) osiągnięcia ucznia: 
• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
• szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum;
c) liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego;
d) liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub sprawdzianu 

umiejętności językowych (jeśli takie sprawdziany przeprowadzono w szkole 
lub szkołach wybranych przez kandydata); w przypadku oddziałów sporto-
wych kryterium decydującym o przyjęciu do szkoły jest próba sprawności 
fizycznej.

 Szczegółowe zasady rekrutacji podane będą na stronach internetowych po-
szczególnych szkół.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są na bieżąco publikowane na stronie 
internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy 

– www.edukacja.warszawa.pl

4. Badania lekarskie
Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe muszą złożyć także zaświadczenie lekarskie o  braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie 

Łukasz Floriańczyk

Natalia Młynarczyk
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Jan Przybysz – uczeń klasy III  pod patrona-
tem Wydziału Samochodów i  Maszyn Roboczych 
Politechniki Warszawskiej. Zdobył tytuł laureata 
w II Konkursie Wiedzy Mechanicznej i Mechatro-
nicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn. W nagro-
dę otrzymał indeks na Wydział SiMR Politechniki 
Warszawskiej. Interesuje się motoryzacją, nowoś-
ciami technologicznymi w zakresie motoryzacji, 
przemysłem zbrojeniowym i wyposażeniem woj-
skowym, a także elektroniką. Jest bardzo koleżeń-
ski, sumienny i wytrwały w dążeniu do celu. 

Adam Lisicki – uczeń klasy III pod patronatem 
Toyota Motor Poland. Został laureatem II Konkursu 
Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn. W nagrodę 
otrzymał indeks na Wydział SiMR Politechniki Warszawskiej. Interesuje się mecha-
niką samochodową (pod kątem naprawy i konstruowania), samolotami i sportem 
– siatkówką i piłką nożną. Jest koleżeński i bezinteresownie pomaga innym. 

4. Technikum Samochodowe nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych 
nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35.

Filip Czyż – absolwent, który w 2017 r. 
zdobył wyróżnienie w II Konkursie Wiedzy 
Mechanicznej i Mechatronicznej w zakre-
sie Pojazdów i Maszyn. Wyróżnienie w tym 
konkursie, organizowanym przez Wydział 
Samochodów i Maszyn Roboczych Politech-
niki Warszawskiej, zagwarantowało mu in-
deks Politechniki Warszawskiej.

Adrian Kruczek – absolwent, który 
w 2017 r. zajął 3. miejsce w II Konkursie 
Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej 
w zakresie Pojazdów i Maszyn. W nagro-
dę otrzymał indeks Politechniki Warszaw-
skiej.

5. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Lice-
alnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56.

Patryk Świerlikowski – uczeń klasy III  o  specjalności 
„technik informatyk”. W 2017 r. został laureatem II Olimpia-
dy Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, a rok wcześniej 
– laureatem II Olimpiady Wiedzy o Mediach, organizowanej 
przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wygrał też konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskie-
go”. Jest uzdolniony humanistycznie, chętnie gra na pianinie. 
Prowadzi program autorski w  radiu Kampus, zaprojektował 
kilka logotypów dla m.st. Warszawy. Brał udział w projekcie 

Iryna Batyiowska – uczennica klasy IV. W 2016 r. jako 
drugoklasistka wzięła udział w XXIX Olimpiadzie Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych. Została laureatką z 11. 
lokatą.

W jubileuszowej XXX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych zajęła 4. miejsce. Na uwagę zasługuje 
fakt, że w historii  tej olimpiady Iryna zajęła najwyższą 
lokatę jako kobieta. 

Iryna w każdym roku otrzymywała świa-
dectwa z wyróżnieniem. W klasie II miała 
średnią ocen 5,33, a w klasie III – 5,59 i wzo-
rowe zachowanie. Były to najwyższe lokaty 
w szkole. Od klasy I uczennica wyróżnia się 
w nauce, a także aktywnie uczestniczy w ży-
ciu klasy i szkoły. Jest koleżeńska i wyjąt-
kowo sympatyczna. Interesuje się literaturą 
przygodową, filmem i reportażem.

Planuje studia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej na Politechnice Warszawskiej.

Kamila Kokoszka – uczennica klasy IV. W 2017 r. została laure-
atką jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budow-
lanych (zajęła 33. miejsce).

Interesuje się budownictwem, zwłaszcza konstrukcjami budowla-
nymi, z którymi wiąże swoje przyszłe plany zawodowe.

Kamila jest życzliwa, koleżeńska i  lubiana przez rówieśników. 
Chętnie pomaga innym w nauce. Aktywnie uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły. Przez wszystkie lata nauki w TAB-ie jest członkiem 
samorządu klasowego. Interesuje się hard rockiem i zespołami mu-
zycznymi tworzącymi ten gatunek muzyki. Bardzo lubi zwierzęta.

Planuje podjąć studia na Wydziale Inżynierii Lądowej na Poli-
technice Warszawskiej.

Adrian Leszczyński – absolwent, który w 2017 r. ukończył szkołę 
z wyróżnieniem. Dwukrotnie uzyskał tytuł laureata: w 2016 roku 
w XXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zajął 
19. miejsce; w 2017 roku w jubileuszowej XXX edycji tej olimpiady 
– 47. miejsce. Adrian jest sportowcem. Reprezentował szkołę w war-
szawskiej olimpiadzie młodzieży – grał w zwycięskiej drużynie piłki 
nożnej TAB. Był też członkiem drużyny TAB odnoszącej sukcesy 
w turniejach w kategorii „futsal” (halowa piłka nożna). Zwykle grał 
na pozycji środkowego pomocnika. Jako entuzjasta i praktyk treno-
wał też kalistenikę (gimnastyka przyrządowa).

W szkole dał się poznać jako wzorowy, koleżeński uczeń o wy-
sokiej kulturze osobistej. Interesuje się budownictwem i architekturą. Od roku 
akademickiego 2017/2018 jest studentem 1. roku na Wydziale Inżynierii Lądowej 
na Politechnice Warszawskiej.

3. Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego w Zespole Szkół 
Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, al. Jana Pawła II 69.

Z lewej Adam Lisicki, z prawej Jan Przybysz

Laureaci XXX Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych  

od prawej strony: Iryna 
Batyiowska, Kamila Kokoszka oraz 

Adrian Leszczyński

Filip CzyżAdrian Kruczek

Patryk Świerlikowski
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Weronika Binkowska – uczennica klasy III. Interesuje się geologią, przede 
wszystkim mineralogią i  geologią złóż, a  także przemysłem naftowym. Wraz 
z grupą geologiczną Spirifer wyjechała do Kazachstanu w poszukiwaniu cennych 
okazów mineralogicznych. Pasją uczennicy są podróże i sport. Weronika intere-
suje się również brytyjską rodziną królewską. W przyszłości planuje studiować na 
Wydziale Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Piotr Jadczak – absolwent technikum. Studiuje na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pasją Piotra są podróże 
i sport, przede wszystkim piłka nożna.

7. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 w Warsza-
wie, ul. Bełska 1/3. 

Krzysztof Korzeniewski – absolwent technikum. W 2017 r. 
został laureatem XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych w bloku „Ogrodnictwo”. Od zawsze był zainteresowany 
roślinami, zwłaszcza egzotycznymi. Studiuje na SGGW, pracuje 
w zawodzie ogrodnika.

8. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w  Zespole Szkół im. Bo-
haterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16.

Grzegorz Muchla – uczeń klasy IV o specjalności „technik mechanik lotniczy”. 
Wyróżnia się pilnością, pracowitością, systematycznością i odpowiedzialnością. 
W  roku szkolnym 2015/2016 został laureatem IX Ogólnopolskiego Konkursu 

Mechanicznego w  Płocku. Rok później ponownie został 
laureatem w ww. konkursie, a także laureatem II Konkur-
su Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Po-
jazdów i Maszyn. W nagrodę otrzymał indeks Politechniki 
Warszawskiej. 

Grzegorz ma rozległe zainteresowania, związane nie tyl-
ko z przedmiotami ścisłymi. Zdobył również wyróżnienie 
w konkursie „Polak, Węgier dwa bratanki… Dziesięć wieków 
sąsiedztwa”. W ubiegłym roku szkolnym Grzegorz otrzymał 
stypendium Prezesa Rady Ministrów (średnia ocen – 5,41). 
Grzegorz jest ogromnym pasjonatem lotnictwa, ale interesu-
je się również mechaniką i historią współczesną. Zamierza 
studiować na Wydziale Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej. 

„Wrota Historii  Ojczystej”. Jest  stypendystą Prezydenta m.st. 
Warszawy oraz III edycji programu  stypendialnego „Mazowsze 
– stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Bartosz Kurzec – laureat złotego medalu oraz nagrody spe-
cjalnej w International Warsaw Invention Show IWIS 2016 oraz 
laureat IX Konkursu „Młody Innowator” 2015/2016. Interesu-
je się bezpieczeństwem sieci komputerowych i nowoczesnymi 
technologiami. Dla Bartosza nic nie jest trudne – najwyżej 
wymaga trochę czasu i dobrych chęci.

6. Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluź-
niaka w Warszawie, ul. Szanajcy 5. 

W XXX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej „Najciekawsze obiekty 
geologiczne i górnicze na tle budowy geologicznej Polski”, którego finał odbył się 
w Krośnie, sześciu uczniów klas o specjalności „technik geolog” uzyskało tytuł 
laureata oraz indeksy uczelni wyższej.

 
Kacper Kostrzewski – uczeń klasy III. Jest pracowity, sumienny i zawsze osią-

ga swoje cele. Dwukrotny laureat ogólnopolskiego konkursu wiedzy geologicznej 
(2016 r. i 2017 r.). Brał udział w projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów 
szkół zawodowych”–napisał pracę na temat wielkiej kambryjskiej eksplozji życia. 
Interesuje się literaturą fantasy, ichtiologią, terrarystyką oraz akwarystyką, a także 
geologią. Hobby Kapra to zbieranie skamieniałości oraz hodowla słodkowodnych 
ryb, płazów i bezkręgowców. Po ukończeniu technikum uczeń zamierza studiować 
geologię poszukiwawczą, a następnie paleontologię.

Agnieszka Musiał – uczennica klasy III. Brała udział w projekcie unijnym „Ma-
zowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, w ramach którego napisała 
pracę „Wpływ doboru metod obliczeniowych przepływu wód gruntowych na po-
prawność wyniku”. Agnieszka interesuje się przede wszystkim geologią inżynierską, 
hydrogeologią i geoinżynierią. Pasjonuje się również żeglarstwem. W przyszłości 
zamierza studiować gospodarkę wodną na SGGW.

Paweł Wysocki – uczeń klasy 
III. Interesuje się nowoczesnym 
wiertnictwem i geofizyką, a także 
historią i polityką. Uwielbia podró-
że i  dobre kino. Chce studiować 
logistykę na Wojskowej Akademii 
Technicznej.

Jakub Gruszczyński – uczeń 
klasy III. Interesuje się geologią 
inżynierską i hydrogeologią oraz li-
teraturą fantasy. Uwielbia podróże, 
zwłaszcza wyjazdy w Karkonosze. 
W  przyszłości planuje studiować 
na Wydziale Geologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Bartosz Kurzec

Na zdjęciu od lewej strony stoją: Jakub Gruszczyński, 
Weronika Binkowska, Paweł Wysocki, Kacper 

Kostrzewski i Agnieszka Musiał 

Krzysztof Korzeniewski

Grzegorz Muchla
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Nasze sukcesy:
 ▶ Medal pamiątkowy „Pro Masovia”, przy-

znany przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego za wybitne zasługi oraz cało-
kształt działalności na rzecz województwa 
mazowieckiego.

 ▶ Wyróżnienie za realizację projektu 
„Współpraca z pracodawcami w kreowaniu 
kariery uczniów” w konkursie „Szkoła Za-
wodowa Najwyższej Jakości 2017”.

 ▶ W 2016 r. tytuł „Złotej Szkoły” w rankin-
gu czasopisma „Perspektywy” – 1. miejsce 
w  Warszawie wśród techników o  profilu 

gastronomiczno-hotelarskim i 4. miejsce w grupie wszystkich techników war-
szawskich.

 ▶ W 2016 r. tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia edukacji samorządowej.
 ▶ Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
 ▶ Uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad: wiedzy i umiejętności rolniczych, 

wiedzy hotelarskiej, wiedzy o żywieniu i żywności w blokach tematycznych 
gastronomia i technologia żywności.

 ▶ Srebrny i brązowy medal na XXVI Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej 
w Erfurcie 2016 r. – nasi uczniowie byli członkami kadry narodowej Polski ku-
charzy juniorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.

 ▶ 1. miejsce w Pucharze Polski Szkół Gastronomicznych – „Uczeń na medal” 
w 2016 r.

 ▶ 1. miejsce w V Mistrzostwach Polski Hydrosommelierów, tytuł Hydrosomme-
liera Roku 2016.

 ▶ Medalowe miejsca w konkursach ogólnopolskich: 1. miejsce w konkursie „Kuch-
nia Polska na Mazowszu 2016” w kategorii gastronomicznej i kelnerskiej; 2. i 3. 
miejsce w I Konkursie Kuchni Włoskiej „Menu Italia 2016”; 1. miejsce w kon-
kursie „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2016”; 1. miejsce 
w IX Konkursie Kulinarnym „Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś” 2017 r.; 1. miejsce 
w II Olimpiadzie Kawy 2017.

 ▶ Certyfikaty, wyróżnienia i dyplomy, m.in. „Szkoła Wspierająca Uzdolnionych”, 
„Wars i Sawa”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła 
z pomysłem na kulturę”, „Lider edukacji zawodowej”, „Varsavianistyczna Szkoła”.

 ▶ Stypendia edukacyjne dla uczniów: Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy, 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia im. Jana Pawła II, stypendia 
dla uzdolnionych przyznawane w ramach projektów unijnych oraz stypendia 
zawodowe.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły są specjalistami w różnych dziedzinach hotelarstwa 

i gastronomii, często pełnią funkcję dyrektorów i menadżerów. Wśród naszych 
absolwentów najbardziej znani i  rozpoznawalni są: Karol Okrasa – szef kuch-
ni w  Restauracji Platter, autor telewizyjnych programów gastronomicznych; 
Jarosław Uściński – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuch-
ni i  Cukierni; Paweł Oszczyk – Szef Roku Gault&Millau 2016. Bardzo zna-
ni są także: Stefan, Mateusz, Łukasz i Konrad Birkowie, Artur Grajber, Grze-
gorz Kazubski, Jerzy Pasikowski, Mirosław Reszczyk i  Dariusz Zahorański.  
Nasi absolwenci pracują w znanych restauracjach w Warszawie oraz w 5-gwiazd-
kowych hotelach. Wspomagają i inspirują uczniów, wspierają ich swoim doświad-
czeniem w trakcie przygotowań do konkursów i olimpiad, a także wdrażają ich do 
pracy na różnych stanowiskach.

Z kim współpracujemy?
Szkoła zawarła porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach 

branży gastronomicznej i hotelarskiej: 
 ▶ ze Spółką „ORBIS S.A.” Oddział Hotel Novotel – patronatem objęci są uczniowie 

klas o specjalności „technik hotelarstwa”;
 ▶ z firmą Transgourmet (właścicielem firmy Selgros) – patronatem objęci są ucz-

niowie klas o specjalności „technik żywienia i usług gastronomicznych” oraz 
„cukiernik”;

 ▶ z hotelem Marriott, który objął patronatem uczniów klas o specjalności „kelner”;
 ▶ z hotelem Hilton, który objął patronatem uczniów klas o specjalności „kucharz”;
 ▶ z hotelem Courtyard, który objął patronatem uczniów klas pierwszych o spe-

cjalności „kucharz”.
Współpraca polega na doskona-

leniu zawodowym uczniów i  na-
uczycieli oraz na wzbogacaniu bazy 
dydaktycznej w szkole.

 ▶ W 2017 r. podpisaliśmy kolejne 
porozumienia: 

 − ze spółką Libra Polska, która 
w  naszej szkole realizuje in-
nowację „Aromaty i  dodatki 
do żywności”;

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

– technik hotelarstwa 
– technik żywienia i usług gastronomicznych 
– kelner

– kucharz
– cukiernik

III. Szkoły zawodowe 
dla młodzieży

1. Zawody branży gastronomicznej, 
hotelarskiej i turystycznej

Kelnerzy, którzy podczas Turnieju zawodów  
zdobyli 1. miejsce

Staż uczniów w restauracji Brasserie
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Radisson Blu, Regent, Radisson Blu Sobieski, a także w najlepszych restauracjach: 
Senses, Amaro, N 31, Nolita, Brasserie Warszawska, Butchery & Wine, Café Zamek, 
Moonsfera, Amber Room, Belvedere, Plater, KucinAlina.

Istnieje także możliwość odbycia staży zagranicznych w Akademii Kulinarnej 
we Włoszech oraz praktyk zawodowych w Bad Freienwalde w Niemczech, połą-
czonych z nauką języka niemieckiego.

 Spotkanie informacyjne: 20 marca 2018 r. – godz. 16.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik hotelarstwa
 ▶ technik obsługi turystycznej
 ▶ technik żywienia i usług gastronomicznych

 ▶ kucharz

Nasze sukcesy
 ▶ Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą sukcesy w krajowych i zagranicznych 

konkursach branżowych, olimpiadach i projektach. Wybrane osiągnięcia naszej 
młodzieży: 1. miejsce w warszawskim konkursie „Zostań mistrzem hotelarstwa” 
w 2016 r. ; 1. miejsce w mazowieckiej spartakiadzie kulinarnej; reprezentowa-
nie Polski w konkursie sommeliersko-kelnerskim „Coupe Georges Baptiste” 
w Paryżu w 2015 r.

 ▶ Czołowe miejsca wśród szkół zawodowych w Polsce w rankingu zdawalności 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik obsługi tury-
stycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.

 ▶ Sukcesy sportowe w mistrzostwach Mokotowa w koszykówce oraz piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców. 

 ▶ Honorowa odznaka „Zasłużony dla Turystyki”. 

Kim są nasi absolwenci?
Ponad 8 tysięcy absolwentów naszej 

szkoły pracuje w warszawskich hotelach, 
biurach podróży i  zakładach gastrono-
micznych. Zajmują oni stanowiska na 
wszystkich szczeblach struktur organiza-
cyjnych hoteli – pracują jako organizato-
rzy podróży, piloci wycieczek, przewodni-
cy turystyczni, pracownicy ambasad oraz 
informacji turystycznych. 

 Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła w 1993 roku jako pierw-

sza w  Polsce wstąpiła do prestiżowej 

 − z Centrum Szkolenia Barmanów, 
prowadzącym w  naszej szkole inno-
wację „Kiper herbaciany – podróże po 
smakach i aromatach napojów na bazie 
herbaty”.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Baza szkoły obejmuje nowocześnie 

wyposażone:
 ▶ pracownie technologiczne, sale do ob-

sługi konsumenta, pracownie hotelarskie 
z jednostką mieszkalną, salę ekspedycji 
śniadań i studio kulinarne; 

 ▶ pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, pracownie kompu-
terowe i sale do nauki języków obcych;

 ▶ warsztat szkolny, w którym zatrudnieni są specjaliści – szefowie kuchni z reno-
mowanych restauracji i hoteli;

 ▶ restaurację szkolną, ogólnie dostępną dla mieszkańców Warszawy;
 ▶ bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Multimedialne Centrum Informacji;
 ▶ nowo wybudowane boisko, sale gimnastyczne, siłownię, salę do aerobiku;
 ▶ internat dla dziewcząt.

Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas udziału w:

 ▶ zajęciach kół zawodowych (cukierniczych, kulinarnych, barmańskich i baristycz-
nych), prowadzonych przez nauczycieli oraz kucharzy, cukierników i barmanów;

 ▶ zajęciach kół zainteresowań: artystycznych, sportowych i przedmiotowych;
 ▶ projektach edukacyjnych realizowanych w szkole i finansowanych z funduszy 

europejskich, np. „Trening czyni mistrza – praktyki zagraniczne szansą na lepszy 
start w dorosłe życie”; 

 ▶ praktykach i szkoleniach o charakterze zawodowym (również zagranicznych);
 ▶ konkursach wewnątrzszkolnych i projektach w ramach Warszawskich Inicjatyw 

Edukacyjnych;
 ▶ organizowaniu przyjęć i imprez okolicznościowych z udziałem ważnych gości, 

m.in. w Teatrze WARSawy, Centrum Nauki Kopernik i British Council;
 ▶ zajęciach z przedmiotów zawodowych, które przedstawiciele hoteli prowadzą 

w języku obcym;
 ▶ dniach przedsiębiorczości, w trak-

cie których mają możliwość zapo-
znania się z pracą hotelu, zanim 
rozpoczną praktyki zawodowe.

Chcesz odbyć praktyki 
w renomowanej firmie? 

Szkoła umożliwia uczniom odby-
cie praktyk w najbardziej znanych 
hotelach w  Warszawie: Westin, 
Sheraton, Hilton, Marriott, Le Re-
gina, Novotel, Bristol, Courtyard, 
Intercontinental, Polonia, Mercure, 

Młodzież podczas praktyk zawodowych w Niemczech

Piknik z okazji Dnia Dziecka w ogrodach  
Kancelarii Premiera RP

Spartakiada szkół gastronomicznych, wrzesień 2016 r.
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restauracje: Belvedere Łazienki Królewskie, restauracja „Mielżyński”, Café Za-
mek, Nolita, restauracja i cukiernia „Smaki Warszawy”.

Spotkanie informacyjne:   25 kwietnia 2018 r. – godz. 15.30–17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik żywienia i usług gastronomicznych 
 ▶ technik hotelarstwa

 ▶ cukiernik
 ▶ kucharz

Nasze sukcesy: 
 ▶ Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych powyżej średniej krajowej i wo-

jewództwa mazowieckiego.
 ▶ Certyfikaty: „Wars i Sawa”, „Szkoła Odkrywców Talentów”. 
 ▶ Nasza szkoła jest głównym współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu dla 

młodych barmanów – „Monin Cup Junior”. Ponadto organizuje ogólnopolską 
konferencję dla nauczycieli „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy”, 
dzielnicowy konkurs z języka angielskiego oraz turniej na najlepszego ucznia 
w zawodzie cukiernika.

 ▶ Uczniowie naszej szkoły w 2004 roku po raz pierwszy wystąpili jako drużyna 
juniorów w olimpiadzie kulinarnej w Erfurcie, a następnie – w kulinarnym pu-
charze świata w Luksemburgu. Od tego czasu odnoszą sukcesy w prestiżowych 
konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zajmują w nich czołowe miej-
sca, zdobywają liczne wyróżnienia oraz nagrody. Mogą się pochwalić osiągnięcia-
mi w takich konkursach, jak: „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”, „Mistrzostwa 
Młodych Kucharzy”, „Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś”, „Zielona Budka Master 
Challenge”, „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia”, „Les Chefs 
en Or 2016”, olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych, olimpiada wiedzy o ży-
wieniu i żywności, wojewódzki etap turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie 
cukiernika, warszawski konkurs szkół hotelarskich „Hotelowy As”.

 organizacji AEHT (Europejskie 
Stowarzyszenie Szkół Hotelar-
skich i   Turystycznych) z  sie-
dzibą w Luksemburgu. Stowa-
rzyszenie to skupia 360 szkół 
o profilu hotelarsko-turystycz-
nym z 38 krajów Europy. Jako 
członek AEHT reprezentujemy 
16 polskich szkół, a dyrektor na-
szej szkoły pełni funkcję prze-
wodniczącego AEHT.

Ponadto współpracujemy z takimi instytucjami, jak:
 ▶ Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT);
 ▶ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK);
 ▶ Polska Organizacja Turystyczna (POT);
 ▶ Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
 ▶ Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 Jak wyglądają nasze pracownie? 
Dysponujemy pracowniami technologicznymi, obsługi konsu-

menta, komputerowymi, turystyczną i hotelarską. Ich wyposaże-
nie umożliwia młodzieży kształcenie się w wybranym zawodzie. 

Jak możesz rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach krajowych i zagra-

nicznych oraz biorą udział w projektach unijnych, dzięki czemu 
poszerzają wiedzę i umiejętności zawodowe. Realizujemy m.in. 
następujące projekty:

 ▶ „Zagraniczna praktyka zawodowa pierwszym krokiem do 
kariery w wielokulturowym środowisku pracy (Hiszpania)” 
– Erasmus+;

 ▶ „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)” – 
projekt Galicyjskiego Centrum Edukacji;

 ▶ „Weterani wojenni – Irak, Afganistan” – projekt charyta-
tywny;

 ▶ wymiana uczniów z Polski, Niemiec i Ukrainy – Fundacja 
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie? 
 ▶ Zawód „technik hotelarstwa”

hotele: Bristol, Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, 
Radisson Blu Centrum Hotel, Marriott, Regent, Airport Hotel 
Okęcie, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw, Courtyard by 
Marriott.

 ▶ Zawód „technik obsługi turystycznej” 
biura podróży: Neckermann Polska, TUI, Discovery In-

centives, Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, Air 
Club, Almatur.

 ▶ Zawody: „technik żywienia i  usług gastronomicznych”, 
„kucharz”

Zdjęcia z Konkursu „Pięciogwiazdkowy hotelarz – jak nim zostać”, Warszawa 2016 r. Nagroda dla ZSG-H

Podsumowanie projektu Erasmus+ – Úbeda (Hiszpania), 
Warszawa, listopad 2016 r.
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Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
W naszej szkole możesz:

 ▶ uczestniczyć w różnych projektach: 
 − współfinansowanych przez Unię Europejską, 

dających możliwość podniesienia kompeten-
cji zawodowych i uzyskania certyfikatów;

 − w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyj-
nych, np.: „Globtrotter w krajach UE, czyli 
o  obsłudze zagranicznych turystów słów 
kilka”, „Otyłość, czyli bomba zegarowa”, 
„Kuchnia warszawska – dziedzictwo nieza-
pomniane”, „Meandry hotelarstwa, czyli trudna sztuka obsługi gości”, które 
doskonalą praktyczne umiejętności kulinarne, poszerzają wiedzę z różnych 
dziedzin oraz kształcą kompetencje społeczne;

 − promujących zdrowy styl życia, np.: „Dzień dobrego jedzenia”, „WF z klasą”, 
„Światowy dzień rzucania palenia papierosów”, „ARS – czyli jak dbać o mi-
łość”, „Wiem, co jem”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom…”;

 ▶ uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z różnych przedmiotów i dyscyplin 
sportowych:

 − koło żywieniowe przygotowujące uczniów do olimpiady wiedzy i umiejętno-
ści rolniczych oraz olimpiady wiedzy o żywieniu i żywności (laureaci tych 
olimpiad otrzymują indeksy na wybrane uczelnie);

 − koło twórczości dziennikarskiej – w trakcie tych zajęć uczniowie redagują 
gazetkę szkolną „Majdanka”, podejmują próby własnej twórczości dziennikar-
skiej, która pobudza zaciekawienie światem, a także kształtuje umiejętności 
nawiązywania i pielęgnowania kontaktów z ludźmi; 

 ▶ angażować się w akcje charytatywne: „Pola Nadziei”, „Dar krwi – darem życia”, 
DKMS „Wspólnie przeciw białaczce”, „WOŚP”, „Zakręceni pozytywnie”, „Góra 
Grosza”, „Pomagamy Braciom Mniejszym”, „Godzina dla Ziemi”, „Ochrona 
kasztanowca”;

 ▶ wyjeżdżać na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, które nie tylko dają możliwość 
poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności praktycznych, lecz także pozwalają 
na poznanie kultury i historii kraju na Półwyspie Iberyjskim; w najbliższym 
czasie planujemy poszerzenie oferty praktyk zagranicznych o inne kraje UE. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie? 
Organizujemy praktyki w 5-gwiazdkowych hotelach, takich jak: Hilton, Mar-

riott, Westin, Sheraton, Intercontinental, a także w restauracjach i cukierniach, 
np. Batida, Auchan, Jaspol, prowadzonych przez osobowości świata kulinarnego 
i cukierniczego. Nasi uczniowie mogą też odbywać praktyki zagraniczne w 5- 
i 4-gwiazdkowych hotelach w Hiszpanii.

Spotkanie informacyjne: 15 marca 2018 r. – godz. 16.30

 ▶ Młodzież ZSGH bierze aktywny udział w konkursach polonistycznych, recyta-
torskich, literackich, poezji śpiewanej, fotograficznych, historycznych, matema-
tycznych, językowych oraz sportowych. Osiąga w nich liczne sukcesy. 

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły pracują jako kucharze, barmani, kelnerzy, mena-

dżerowie i szefowie kuchni (profesjonalista sztuki kulinarnej Andrzej Bryk), re-
nomowanych restauracji (Dom Polski, Superiore, Brasserie Warszawska, hotel 
Hilton i inne), cukiernicy (mistrzyni sztuki cukierniczej Bożena Sikoń) – zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Niektórzy założyli własne Akademie Kulinarne (Robert 
Harna), restauracje, zakłady cukiernicze (Czesław Dojutrek) czy piekarnie (An-
drzej Kowalski). 

Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Akademii Medycznej oraz na innych uczelniach. Nasi absolwenci są 
także pracownikami naukowymi, dyrektorami szkół, a  także pracownikami na-
szej szkoły.

Z kim współpracujemy?
Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Auchan. Dotyczy ono przede wszyst-

kim kształcenia praktycznego oraz programu stypendialnego dla uczniów. Auchan 
objął patronatem klasę o specjalności „cukiernik”. Mamy też podpisane porozumie-
nia o współpracy z firmami Makro i Jaspol, dzięki którym możliwa jest realizacja 
wielu konkursów, warsztatów, szkoleń i projektów.

Współpracujemy też z innymi firmami. Są to m.in.: Hortex, Unilever Food So-
lutions, Janex, Knorr, Kamis S.A., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni 
i Cukierni. 

Jakość kształcenia podnosi współpraca z wyższymi uczelniami: Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołą Wyższą Turystyki i Języków Obcych w War-
szawie.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie i sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęt multimedialny 

i tablice interaktywne. Posiadamy dwie pracownie informatyczne oraz trzy pra-
cownie gastronomiczne, pracownię obsługi konsumenta i hotelarską, wyposażone 
w sprzęt gastronomiczny i hotelarski. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu 
(programy m.in. do nauki języka angielskiego, obsługi gości hotelowych) lekcje 
prowadzone są w nowoczesny i ciekawy sposób.

Sukcesy uczniów ZSGH
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Kim są nasi absolwenci?
Absolwentami naszej szkoły są m.in.: Grzegorz Rzeszotarski – szef kuchni w Pa-

łacu Prezydenckim; Adam Grycan – znany cukiernik; Paweł Figura – główny 
technolog w belgijskiej firmie Belcolade, działającej na polskim rynku jako marka 
Puratos; Andrzej Bryk – szef kuchni Marriott Renaissance; Adam Michalski – 
Stalgast sp. z o.o.

Z kim współpracujemy? 
Instytucje, z którymi współpracujemy, to:

 ▶ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni;
 ▶ Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji oraz Wydział Nauk o Żywności SGGW 

(szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy); 
 ▶ Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika; 
 ▶ sieć warszawskich hoteli (m.in. Sheraton, Hilton, Bristol, Polonia Palace, In-

tercontinental, Westin, Regent, Marriott Airport) i restauracji (np. Belvedere, 
Moonsfera); 

 ▶ szkoły i instytucje wielu krajów euro-
pejskich: Niemiec, Szwajcarii, Litwy – 
prowadzimy wspólne projekty i war-
sztaty, a  także realizujemy praktyki 
zagraniczne;

 ▶ Centrum Nauki Kopernik;
 ▶ Polska Akcja Humanitarna.

Nasza szkoła jest członkiem Ogól-
nopolskiego Klastra Środowiskowego 
Branży Gastronomicznej, zrzeszającego 
restauratorów, menadżerów, firmy ga-
stronomiczne, kucharzy kelnerów, bar-
manów, szkoły hotelarskie i gastronomiczne.

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z grupą Carrefour. Dzięki temu ucz-
niowie kształcący się w zawodzie technika technologii żywności z kwalifikacją 
„Produkcja wyrobów cukierniczych” doskonalą swoje umiejętności praktyczne. 
Wszyscy uczniowie realizujący szkolenie praktyczne w cukierniach firmy Carrefour 
otrzymują stypendia fundowane przez tę firmę. 

Jak wyglądają nasze pracownie? 
Szkoła posiada nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego: gastrono-

miczne, cukierniczą, analizy żywności i  obsługi konsumenta. Wyposażone są 
one w specjalistyczny sprzęt, m.in.: pie-
ce konwekcyjno-parowe, wysokociśnie-
niowe ekspresy do kawy, mobilne stano-
wiska gastronomiczne, gastronomiczne 
panele dotykowe z  oprogramowaniem 
Gastro POS, Gastro SZEF, nowoczesne 
stanowiska do analizy laboratoryjnej 
żywności. We wszystkich klasopracow-
niach znajdują się komputery ze stałym 
łączem internetowym. Wszystkie sale 
są wyposażone w tablice interaktywne 
i sprzęt audiowizualny. 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik technologii żywności 
 ▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
 ▶ kelner

 ▶ kucharz

Nasze sukcesy: 
 ▶ Wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W roku 

szkolnym 2016/2017 uczniowie uzyskali 100-procentowy wynik z egzaminu po-
twierdzającego kwalifikację T.9. „Wykonywanie usług kelnerskich” oraz wysokie 
wyniki z kwalifikacji T.4. „Produkcja wyrobów cukierniczych”, T.6. „Sporzą-
dzanie potraw i napojów” oraz T.16. „Organizacja i nadzorowanie produkcji 
wyrobów spożywczych”.

 ▶ Tytuł „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017”, uzyskany w wyniku konkursu 
na dobre praktyki, do którego zgłoszono 104 projekty ze szkół zawodowych w całej 
Polsce. Nasza wygrana praktyka „Kuchnia Polska na Mazowszu” polega na corocznej 
(licząc od 2009 r.) organizacji ogólnopolskiego konkursu dla szkół gastronomicz-
nych. W realizację zadań zaangażowana jest cała społeczność szkolna  –  absolwenci, 
pracodawcy, mistrzowie kuchni i cukiernictwa. 

 ▶ Liczne sukcesy w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich: 
 − 3. miejsce w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kawy dla Szkół Gastronomicznych 

w 2016 r.; 
 − 2. miejsce w I Regionalnym Konkursie Gastronomicznym „Regionalne Po-

dróże Kulinarne 2016”;
 − 3. miejsce w części kulinarnej i 2. miejsce w części kelnerskiej konkursu „Kuch-

nia Polska na Mazowszu” w 2016 r.;
 − 3. miejsce w Pucharze Polski Szkół Gastronomicznych „Uczeń na 
 − medal” w 2016 r.;
 − 1. miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Receptura świąteczna 2017”; 
 − 3. miejsce oraz nagroda „Fair Play” w IX Ogólnopolskim konkursie Kulnar-

nym „Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś” w 2017 r.;
 − tytuł laureata (wraz z  indeksem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w   Olsztynie) oraz tytuł finalisty w  XLIII Olimpiadzie Wiedzy o  Mleku 
i  Mleczarstwie w 2017 r.

 ▶ Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych „Wars i Sawa”.
 ▶ Tytuł „Bezpieczna Szkoła” i certyfikat „Szkoła bez przemocy”. 
 ▶ Tytuł „Szkoła Globalna”, przyznany przez Polską Akcję Humanitarną.
 ▶ Nasza szkoła jest organizatorem:

 − dzielnicowego konkursu ortograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych;
 − dzielnicowego konkursu „Poezji Karola Wojtyły” i „Wiedzy o Janie Pawle II”; 
 − warszawskiego konkursu języka angielskiego dla gimnazjalistów „KOMOR-

SKA”;
 − ogólnopolskiego konkursu gastronomicznego „Kuchnia Polska na  Mazowszu”  

(w tym roku szkolnym organizujemy już dziewiątą edycję tego konkursu).

Konkurs „Kuchnia Polska na Mazowszu” w 2016 r

Pracownia gastronomiczna
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i realizacja usług w recepcji”, T.12. „Obsługa gości 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. 

 ▶ 100-procentowa zdawalność z kwalifikacji T.06. 
„Sporządzanie potraw i napojów” w 2017 r.

 ▶ W 2017 roku uczniowie zdobyli: 2. miejsce w mię-
dzyszkolnym konkursie kulinarnym; 

 ▶ wicemistrzostwo w  zawodach piłki siatkowej 
dziewcząt i  4. miejsce w  zawodach koszykówki 
dziewcząt w XLX Warszawskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży; 1. miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora 
Szkoły.

 ▶ Uczniowie naszej szkoły są stypendystami Prezesa 
Rady Ministrów.

 ▶ Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe certyfikaty 
umiejętności zawodowych w specjalizacjach: bar-
man, barista, carving.

 ▶ Otrzymaliśmy certyfikaty: „Wars i Sawa”, „Varsa-
vianistyczna Szkoła”; „Szkoła przyjazna wolonta-
riatowi”, a także certyfikat Klubu Wolontariusza. 

Kim są nasi absolwenci?
Nasza szkoła istnieje od ponad 130 lat, dzięki czemu mamy bogate doświadczenie 

w kształceniu zawodowym. Wśród naszych absolwentów są politycy, samorządowcy 
i pracownicy naukowi szkół wyższych, m.in.: dr hab. prof. Franciszek Szlosek – 
dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie; inż. Jerzy Zacharzewski – konstruktor; Rafał Miastowski 
– pracownik administracji samorządowej. 

Uczniowie naszej szkoły w czasie okupacji niemieckiej brali aktywny udział 
w ruchu oporu, powstaniu warszawskim i akcjach sabotażowych. Kultywujemy 
pamięć o tych wydarzeniach, dbamy o wychowanie patriotyczne i cyklicznie or-
ganizujemy zarówno obchody sabotażu z 1943 r., jak i spotkania z kombatantami.

Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci wybierają studia na wydziałach Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Hotelarstwa i  Gastronomii 
oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

Z kim współpracujemy? 
Instytucje i osoby, z którymi nawiązaliśmy współpracę, to:

 ▶ uczelnie: SGGW, która organizuje wykłady z zakresu wiedzy o żywności i żywie-
niu; Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, która prowadzi warsztaty i treningi 
dla uczniów; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii – organizator konkur-
sów, dni otwartych i szkoleń warsztatowych;

 ▶ Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni;
 ▶ szefowie kuchni i znani kucharze uczestniczą w modyfikowaniu programów 

nauczania, aby je lepiej dostosować do wymagań rynku pracy;
 ▶ restauracje Amber Room i Airport Hotel Okęcie, które objęły szkołę patronatami.

Jak wyglądają nasze pracownie? 
 ▶ Pracownie szkolne są nowocześnie wyposażone: w dwóch pracowniach tech-

nologii gastronomicznej znajdują się urządzenia specjalistyczne  pozwalające 
uczniom poznawać najnowsze techniki sporządzania potraw. 

Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje 

podczas uczestniczenia w:
 ▶ wielu projektach współfinansowanych 

z  UE, projektach Warszawskich Inicja-
tyw Edukacyjnych (np. „Trener żywienia”, 
„Pańska skórka i nie tylko”) oraz projektach 
programu „Life Skills”, umożliwiających 
ukończenie ponadstandardowych kursów 
i szkoleń oraz zdobycie dodatkowych cer-
tyfikatów, np. z  zakresu sommelierstwa, 
carvingu, baristyki, barmaństwa, obróbki 
czekolady, kuchni świata, nowoczesnych 
technik kulinarnych i cukierniczych; zaję-
cia prowadzone są na terenie szkoły, a także 
w nowoczesnych centrach szkoleniowych, 
hotelach, restauracjach i cukierniach; 

 ▶ zajęciach sportowych w dobrze wypo-
sażonej siłowni;

 ▶ zajęciach pozalekcyjnych (teatralnych, 
recytatorskich i muzycznych); 

 ▶ wielu konkursach szkolnych i między-
szkolnych.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie? 
Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki w renomowanych hotelach, takich 

jak: Sheraton, Hilton, Victoria, Bristol, Polonia Palace, Intercontinental, Westin, 
Regent, Marriott Airport, a także w restauracjach Belvedere, Moonsfera i w wielu 
innych. We współpracy z partnerem szwajcarskim mogą podjąć staże na statkach 
żeglugi morskiej.

Spotkania informacyjne : 22 marca 2018 r. – godz. 16.30 
 21 kwietnia 2018 r. (sobota) – godz. 10.00  
                                (piknik „Bliżej siebie” dla kandydatów i ich rodziców)

 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
 ▶ technik hotelarstwa

 ▶ kucharz

Nasze sukcesy: 
 ▶ Nasza szkoła szczyci się wysoką zdawalnością egzaminów z kwalifikacji w zawo-

dach: T.15. „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”, T.11. „Planowanie 

Pracownia gastronomiczna

Senioralia praskie

Działalność wolontariacka uczniów
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nasi uczniowie jeszcze przed 
ukończeniem szkoły mogą zarobić 
własne pieniądze, oczywiście poza 
godzinami nauki.

Współpracujemy z  najlepszymi 
pracodawcami. Są to: 

 − hotele: Airport Hotel Okęcie, 
Marriott, Sheraton, La Regina, 
Radisson Blu Centrum Hotel, 
Golden Tulip Warsaw Airport, 
Sound Garden Hotel, Hotel Ibis 
Warszawa Centrum, Novotel 
Airport, Intercontinental, Lord Hotel & Conference Center;

 − restauracje: Moonsfera, Winosfera, Café Zamek, Sodexho, Bistro-Office, Nasze 
Miejsce, TGI Fridays American, Amber Room, Planet Sushi, Il Patio.

Spotkanie informacyjne: 24 marca 2018 r. – godz. 10.00–13.00

 ▶ Pracownia obsługi konsumenta jest 
ciekawie zaaranżowana, pozwala szkolić 
przyszłych baristów i barmanów. 

 ▶ Pracownia informatyczna jest wyposa-
żona w  specjalistyczne oprogramowanie 
umożliwiające kształcenie umiejętności 
zawodowych wśród przyszłych techników 
hotelarstwa i  techników usług gastrono-
micznych. 

 ▶ Ponadto posiadamy: salę audiowizual-
ną, pracownię językową, centrum multi-
medialne, nowoczesną aulę wyposażoną 
w  panoramiczny ekran kinowy, pełno-
wymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną 

murawą oraz dwie wyremontowane sale gimnastyczne i siłownię.
 ▶ Wszystkie sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny z do-

stępem do internetu. 

Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
 ▶ W szkole organizujemy wewnętrzne konkursy zawodowe (zdobienia pierników, 

„Polskie jabłko”, „Dekoracje stołu”, „Deser dla sportowców”).
 ▶ Realizujemy liczne projekty obsługi cateringowej – w roku szkolnym 2016/2017 

było to 16 projektów.
 ▶ Organizujemy szkolenia i  pokazy 

prowadzone przez specjalistów wy-
sokiej klasy: kucharzy, baristów, bar-
manów, cukierników, menadżerów 
hoteli.

 ▶ W naszej szkole prężnie działa-
ją: Klub Ośmiu, klub honorowego 
krwiodawstwa, PCK; możesz zostać 
wolontariuszem również w wielu in-
nych organizacjach pozarządowych.

 ▶ Nowe boisko szkolne, dwie sale gim-
nastyczne i siłownia to miejsca rywa-
lizacji fair play.

 ▶ Realizujemy projekty w ramach War-
szawskich Inicjatyw Edukacyjnych, 
np. „Warszawscy władcy pierścieni. 
Historia sabotażu 1943” – działanie poświęcone akcji sabotażu dokonanego przez 
absolwentów naszej szkoły w czasie okupacji.

 ▶ Szkoła oferuje wachlarz zajęć pozalekcyjnych wspierających i rozwijających pasje 
zawodowe np.:. ”Konar gotuje”, „Konar obsługuje”, „Szef dla młodych talentów”. 

 ▶ Szkoła uczestniczy w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej, służącym 
rozwijaniu potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze; organi-
zuje także zajęcia rozwijające pasje artystyczne, np. koło fotograficzne. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Miejsca odbywania praktyk są indywidualnie dostosowywane do możliwości 

i  preferencji uczniów. Pracodawcy chętnie ich zatrudniają, dzięki czemu 

Pracownia hotelarska

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi konsumenta

2. Zawody branży 
ekonomicznej i turystycznej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik obsługi turystycznej

Nasze sukcesy:
 ▶ Liczne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 2016/2017:
 ▶ Laureatka archidiecezjalnej olimpiady wiedzy biblijnej „HIERONYMUS”.
 ▶ 1. miejsce w kategorii szkół średnich w ogólnopolskim konkursie „Pokażcie 

nam swoją małą Alma Mater”, organizowanym przez Fundację Polskie Hotele 
Dzieciom.

 ▶ 1. miejsce w międzyszkolnym konkursie „BE SMART and COOL, BE BEST at 
SCHOOL”.
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 ▶ Finaliści ogólnopolskiego konkursu 
„Kamienie Pamięci” – VII edycji „Za to, 
że byli Polakami…” (2015/2016) oraz VIII 
edycji „Życie za Życie” (2016/2017).

 ▶ 1. miejsce w  konkursie wojewódzkim 
„Rachunkowość i podatki” dla szkół po-
nadgimnazjalnych.

 ▶ 1. miejsce w  kategorii „recytacja” 
w warszawskim konkursie artystycznym  
„Trzy odsłony patriotyzmu” w 2017 r.

 ▶ Dwoje finalistów etapu wojewódzkiego 
I Olimpiady Statystycznej 2016/2017.

 ▶ 2. miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Rozrywki matema-
tyczne”.

Kim są nasi absolwenci?
Spośród naszych uczniów najbardziej znany jest Jerzy Owsiak.
Większość absolwentów naszej szkoły podejmuje pracę w zawodzie i  jedno-

cześnie rozpoczyna studia zaoczne. Absolwenci, którzy kształcili się w zawodzie 
technika ekonomisty, pracują w firmach finansowych, urzędach, bankach i biurach 
księgowych. Technicy obsługi turystycznej podejmują pracę w biurach podróży, 
na lotnisku i w hotelach. Kariera zawodowa niektórych naszych absolwentów roz-
poczęła się jeszcze w trakcie nauki. Otrzymali oni propozycje pracy w niepełnym 
wymiarze godzin w firmach, w których odbywali praktyki zawodowe, a po skoń-
czeniu szkoły rozpoczęli tam pracę na pełnym etacie.

Z kim współpracujemy?
W ramach praktyk zawodowych współpracujemy z wieloma pracodawcami. 

Uczeń kształcący się w zawodzie technika obsługi turystycznej może odbywać prak-
tyki w renomowanych warszawskich biurach podróży, natomiast uczeń kształcący 
się w zawodzie technika ekonomisty – przede wszystkim w urzędach skarbowych, 
biurach księgowych i innych instytucjach finansowych w Warszawie.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Do wykonywania swojego zawodu oraz do egzaminów z kwalifikacji zawodowych 

uczniowie technikum ekonomicznego przygotowują się w pracowniach kompute-
rowych z nowoczesnym oprogramowaniem ekonomicznym, wykorzystywanym 
również na egzaminach z  kwa-
lifikacji w  zawodzie. Nauczyciel 
ma do dyspozycji własny serwer 
z komputerem i rzutnikiem.

Uczniowie technikum obsłu-
gi turystycznej uczą się w dwóch 
pracowniach: 1) turystycznej, wy-
posażonej w sprzęt komputerowy 
i biurowy, rzutnik, tablicę multi-
medialną oraz stanowisko do sy-
mulacji zadań zawodowych (np. 
obsługi klienta w biurze podróży); 
2) geografii turystycznej, która to 

pracownia jest wyposażona w sprzęt 
komputerowy, rzutnik, mapy, atlasy, 
przewodniki turystyczne, filmy, wy-
dawnictwa branżowe. Bardzo waż-
nym elementem kształcenia naszych 
uczniów jest nauka języków obcych, 
organizowana w nowo utworzonej, 
profesjonalnej pracowni językowej. 

Jak możesz z nami rozwijać 
swoje pasje?

Nasi uczniowie rozwijają swoje 
pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ zajęciach dodatkowych, fakultetach oraz konsultacjach;
 ▶ zajęciach sportowych;
 ▶ wycieczkach zawodowych – uczniowie odwiedzają m.in. lotnisko, targi tury-

styczne, Giełdę Papierów Wartościowych, Mennicę Polską, sąd cywilny, banki 
i instytucje finansowe;

 ▶ wyjazdach turystycznych;
 ▶ projektach krajowych i unijnych. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie? 
Współpracujemy z wieloma pracodawcami. Uczeń kształcący się w zawodzie 

technika obsługi turystycznej może odbywać praktyki w renomowanych warszaw-
skich biurach podróży, natomiast uczeń, który wybrał zawód technika ekonomisty, 
może realizować praktyki zawodowe w urzędach skarbowych, biurach księgowych 
i innych instytucjach finansowych w Warszawie. Nasi partnerzy to firmy znane na 
warszawskim rynku pracy – nasi uczniowie korzystają z wiedzy i doświadczenia 
pracowników tych firm.

Spotkanie informacyjne: 22 marca 2018 r. – godz. 17.30
 

W jakich zawodach możesz 
u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik logistyk

Nasze sukcesy: 
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych – ok. 77%.
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego – 92,6%.
 ▶ Wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach:

Lekcja języka angielskiego w pracowni przedmiotowej

Lekcja informatyki w jednej z trzech specjalistycznych pracowni

Lekcja „Kadry i płace” w pracowni komputerowej
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Łazarskiego, Wyższa Szkoła Logistyki 
w Poznaniu;

 ▶ szkoła w Neuss (Niemcy) w ramach 
wymiany międzynarodowej;

 ▶ Fundacja Krzewienia Kultury Arty-
stycznej Osób Niepełnosprawnych; 

 ▶ instytucje finansowe: I Oddział ZUS, 
Giełda Papierów Wartościowych;

 ▶ Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
– oddział w Warszawie;

 ▶ Muzeum Niepodległości i  Klub Hi-
storyczny im. gen. Stefana Roweckiego 

„Grota” w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej;
 ▶ Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Pracownie przedmiotowe wyposażone są w rzutniki multimedialne i kompu-

ter (laptop). W niektórych salach (w zależności od potrzeb) znajdują się tablice 
interaktywne, radiomagnetofony, telewizory, dygestorium itp. Posiadamy 9 no-
woczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w rzutniki multimedialne, 
drukarki sieciowe i skanery. Dysponujemy najnowszym oprogramowaniem, m.in. 
Windows 10, Microsoft Office 2013 i 2016, zainstalowanymi na komputerach nowej 
generacji; korzystamy z programów Insert, Corel, GIMP. We wszystkich salach lek-
cyjnych i komputerowych jest dostęp do szybkiego internetu. Posiadamy dwie sale 
konferencyjne wyposażone w rzutnik multimedialny i profesjonalne nagłośnienie. 
Zaplecze sportowe stanowią: sala gimnastyczna, siłownia z profesjonalnym sprzę-
tem i akcesoriami treningowymi, sala kolumnowa do zajęć fitness oraz świetlica.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W szkole działa wiele kół zainteresowań, zgodnych z oczekiwaniami uczniów. Są 

to m.in.: szkolna internetowa gra giełdowa, olimpiada wiedzy ekonomicznej, koło 
kreatywności, SKS (piłka ręczna, basen, siatkówka, koszykówka), koło języka niemie-
ckiego, koło recytatorskie, koło ekologiczno-turystyczne, szkolny zespół muzyczny 
i szkolny zespół taneczny. Uczniowie korzystają również z profesjonalnej siłowni. 
Na terenie szkoły działa Szkolny Ośrodek Kariery. Młodzież może działać w sa-
morządzie uczniowskim, radiowęźle oraz wolontariacie. Organizujemy różne akcje 
charytatywne: akcję „Góra Grosza”, zbiórkę korków, akcję „Pomóż Ukrainie”, sprze-
daż kalendarzyków dla Fundacji na rzecz 
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty”. Współpracujemy z domem 
dziecka, zakładem opiekuńczo-leczniczym, 
Domem Samotnej Matki w Warszawie. Pro-
pagujemy ideę honorowego krwiodawstwa.

Bierzemy udział w  Maratonie Pisania 
Listów organizowanym przez Amnesty 
International – wspieramy walkę o prawa 
człowieka. 

Pomagamy również zwierzętom – 
uczestniczymy w akcjach Fundacji WWF 
Polska i wspieramy schronisko na Paluchu.

 − finalista IX Olimpiady Logistycznej;
 − udział w XXX Olimpiadzie Wiedzy Eko-

nomicznej;
 − złoty medal w śródmiejskiej olimpiadzie 

młodzieży w siatkówce dziewcząt 2017;
 − 2. i 3. miejsce w finale IV Amatorskiej 

Szkolnej Ligi Koszykówki 2017;
 − 2. miejsce w konkursie organizowanym 

przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warsza-
wy „Mój wymarzony zawód”;

 −  2. i 3. miejsce oraz wiele wyróżnień w XI 
Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów 

„Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”;
 − 3. miejsce w konkursie tanecznym „SoloDuoTrio”;
 − Grand Prix w II Mazowieckim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Jose Song 

2016;
 − wyróżnienia w konkursach historycznych: „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie 

Niezłomni” oraz „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”;
 − 2. miejsce w XIV Mazowieckim Konkursie Savoir-Vivre „Obycie umila życie”. 

 ▶ Certyfikat „Szkoła Zawodowych Perspektyw”.
 ▶ Realizacja Innowacji Pedagogicznej „Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spe-

dycyjne i Magazynowe”.
 ▶ Organizacja konferencji „Zawód ekonomista i co dalej? Wyzwania i bariery”.
 ▶ Organizacja międzyszkolnego drużynowego konkursu matematyczno-ekono-

micznego „Gra Edukacyjna CASINO VEGAS” oraz konkursu „Spadkobiercy”.
 ▶ Organizacja II Konferencji Zawodowej pn. „Edukacja ekonomiczna w szkole XXI 

wieku. Uczeń w drodze na rynek pracy – problemy i rozwiązania. Rola szkoły, 
rola pracodawcy – czy współpraca jest możliwa?”.

 ▶ Organizacja konkursu wojewódzkiego „Rachunkowość i podatki”. 

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci kształcą się na uczelniach wyższych i pogłębiają swoją wiedzę 

zawodową. Odnajdują się na rynku pracy. Są poszukiwanymi specjalistami w dzie-
dzinie logistyki i ekonomii. Podejmują pracę w urzędach skarbowych, bankach, 
biurach maklerskich, biurach rachunkowych, w działach księgowych firm, na lot-
nisku, a także w firmach transportowo-spedycyjnych.

Absolwent Technikum Ekonomicznego nr 1 to człowiek kreatywny, otwarty, kie-
rujący się zasadami moralnymi, dbający 
o  kulturę osobistą, szanujący tradycje 
narodowe i regionalne.

Z kim współpracujemy? 
Nawiązaliśmy współpracę z  takimi 

instytucjami, jak:
 ▶ uczelnie: Społeczna Akademia Nauk, 

Szkoła Główna Handlowa, Akade-
mia Wychowania Fizycznego, Wyż-
sza Szkoła Finansów i  Zarządzania, 
Wyższa Szkoła Technologii Infor-
matycznych w  Warszawie, Uczelnia 

Baza dydaktyczna szkoły Z życia szkoły

Baza dydaktyczna szkoły Z życia szkoły
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kowych, w działach księgowości, w korporacjach. Często znajdują zatrudnienie 
w firmach, w których odbywali praktyki.

Absolwent Technikum Ekonomicznego nr 8 to człowiek aktywny, kreatywny, 
o wysokiej kulturze osobistej, chętnie angażujący się w działania na rzecz osób 
potrzebujących.

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z różnymi instytucjami. Są to m.in.:

 ▶ urzędy skarbowe (nasza szkoła w 2014 r. została objęta patronatem Urzędu Skar-
bowego Warszawa-Mokotów);

 ▶ banki, np. Pekao SA, BPH, ING; 
 ▶ uczelnie: Warszawska Szkoła Reklamy (w 2015 r. podpisaliśmy porozumienie 

o współpracy), Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego, Uczelnia Łazarskiego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny;

 ▶ Giełda Papierów Wartościowych i biura maklerskie;
 ▶ ZUS III Oddział w Warszawie;
 ▶ Główny Urząd Statystyczny;
 ▶ Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości; 
 ▶ Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Punkt Informacji Euro-

pejskiej Europe Direct.

Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się 3 nowoczesne pracownie komputerowe z profe-

sjonalnym oprogramowaniem (np. Corel, pakiet Insert GT, Płatnik), biblioteka 
multimedialna, pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, 
m.in. tablice interaktywne. Wszystkie pracownie posiadają dostęp do internetu.

Zaplecze sportowe stanowią: nowo wyremontowana sala gimnastyczna, nowo-
czesny kompleks sportowy z boiskami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siat-
kówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Do dyspozycji uczniów są również bieżnia 
i skocznia (służąca do skoku w dal).

Organizujemy różne imprezy okolicznościowe, które uatrakcyjniają czas między 
lekcjami, np.: dzień czekolady, dzień walki z nudą, dzień zdrowego żywienia, dzień 
języka ojczystego, dzień języków obcych, dzień leworęcznych itp.

Propagujemy ideę honorowego krwiodawstwa oraz współpracujemy z fundacją 
DKMS. Bierzemy udział obozie szkoleniowym „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
W naszej szkole uczniowie odbywają praktyki w takich instytucjach, jak:

 − Bank PKO SA;
 − Bank Ochrony Środowiska;
 − Leroy Merlin Polska; 
 − urzędy skarbowe;
 − biura rachunkowe;
 − Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 − urzędy dzielnicowe;
 − firmy logistyczne i transportowe.

Spotkania informacyjne:  10 marca 2018 r. – godz. 10.00  
 4 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00  
 23 maja 2018 r. – godz. 18.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik organizacji reklamy

Nasze sukcesy: 
 ▶ Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie technika ekonomisty.
 ▶ Corocznie nasi uczniowie zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Sa-

morządu Województwa Mazowieckiego. 
 ▶ 4. miejsce w Warszawie w grze edukacyjnej „Spadkobiercy”.
 ▶ Realizacja drugiej edycji innowacji programowej „Przedsiębiorca na rynku we-

wnętrznym Unii Europejskiej” – pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. 
 ▶ Certyfikat „Wars i Sawa”.
 ▶ Ogólnopolski certyfikat „Szkoły Dialogu 2017”, przyznany przez Fundację Forum 

Dialogu Między Narodami, oraz tytuł finalisty Szkoły Dialogu.
 ▶ Ogólnopolska inauguracja „Tygodnia Przedsiębiorcy”, w której uczestniczyła 

prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci studiują na różnych kierunkach studiów stacjonarnych i zaocz-

nych. Odnajdują się na rynku pracy. Są poszukiwanymi specjalistami w dziedzinie 
ekonomii. Podejmują pracę w urzędach skarbowych, bankach, biurach rachun-
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do europejskiej kariery zawodowej” nasi uczniowie odbywają czterotygodniowe 
praktyki w Walencji.
Liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach. W 2017 r.:

 − laureatka IV Ogólnopolskiego Konkursu „Moje miasto… i mój region za 100 
lat”;

 − 2 laureatów II Warszawskiego 
Konkursu Piosenki Niepodle-
głościowej „Raduje się serce…”;

 − finalista etapu okręgowego 
I Olimpiady Statystycznej;

 − 2 finalistki I Olimpiady Cyfro-
wej;

 − 2 finalistki konkursu „Bombka 
Bożonarodzeniowa”;

 − 4 laureatki konkursu „Moja 
Warszawa – architektura War-
szawy”;

 − finalistka konkursu poligraficz-
nego organizowanego przez 
Wydział Inżynierii Produkcji 
Politechniki Warszawskiej;

 − 6 laureatów XV Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”;
 − 5 laureatów konkursu historycznego „Polscy lotnicy nad Europą w czasie 

II wojny światowej”;
 − 4 laureatów konkursu „Józef Antoni Elsner – Artysta Targówka”.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci studiują na różnych kierunkach studiów stacjonarnych i za-

ocznych. Wielu z nich podejmuje pracę w branży hotelarsko-turystycznej oraz 
ekonomicznej. Pracodawcy wysoko oceniają umiejętności praktyczne naszych wy-
chowanków oraz ich cechy: wytrwałość, umiejętność współpracy i wysoką kulturę 
osobistą. Nasz absolwent to aktywny obywatel, który chętnie angażuje się w dzia-
łania wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.

Z kim współpracujemy?
 ▶ Podpisaliśmy porozumienia patronackie z firmami: Raben Logistic Polska Sp. 

z o.o., Copy General Sp. z o.o., Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin 
Sp. z o.o. Przygotowywana jest umowa z Velcome Airport Service – firmą 
obsługującą lotnisko im. Fryderyka Chopina.

 ▶ W zakresie kształcenia zawodowego współpracujemy m.in. z Polską Organizacją 
Turystyczną, Polską Izbą Turystyki, ZUS-em, Urzędem Pracy m.st. Warszawy, 
Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Młodzieżowym Centrum Karier. 

 ▶ W zakresie edukacji kulturalnej i obywatelskiej współpracujemy m.in. z CEO, 
tygodnikiem „Polityka”, Fundacją prof. Bronisława Geremka, IPN-em, Teatrem 
Narodowym oraz z DK „Świt” i DK „Zacisze”. Naszą szkołę wyróżnia działalność 
młodzieży na rzecz osób potrzebujących. Szkolne Koło Wolontariatu aktywnie 
współpracuje m.in. z Fundacją „Świat na Tak”, Zakładem dla Niewidomych 
w Laskach, PAH-em, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 ▶ W zakresie organizacji praktyk zawodowych i realizacji lekcji kształcenia praktycz-
nego organizujemy zajęcia u różnych pracodawców, np. w hotelach Regent Warsaw, 

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ kole teatralnym, samorządzie szkolnym, wolontariacie;
 ▶ zajęciach dodatkowych (kulturalnych, sportowych, przedmiotowych);
 ▶ akademiach i imprezach szkolnych (np. otrzęsiny, turniej gry w scrabble, zawody 

sportowe itd.), 
 ▶ akcjach charytatywnych („Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, wspieranie domów 

dziecka itd.); 
 ▶ wykładach i warsztatach na wybranych uczelniach wyższych;
 ▶ innowacyjnych projektach w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, 

np. projekcie „Reklama bez granic”;
 ▶ projekcie „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”, prowadzonym przez Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości;
 ▶ projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”;
 ▶ stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (praktyki w Londynie);
 ▶ Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w takich miejscach, jak:

 − warszawskie urzędy skarbowe;
 − banki;
 − biura rachunkowe;
 − korporacje reklamowe i logistyczne;
 − uczelnie.

 Spotkania informacyjne:  14 marca 2018 r. – godz. 18.00  
 14 kwietnia 2018 r. – godz. 11.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶  technik ekonomista
 ▶  technik obsługi turystycznej
 ▶  technik hotelarstwa
 ▶  technik organizacji reklamy
 ▶  technik eksploatacji portów i terminali
 ▶  technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 ▶  technik lotniskowych służb operacyjnych

Nasze sukcesy: 
 ▶ Najlepsze wśród szkół warszawskich wyniki egzaminów potwierdzających kwali-

fikacje w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej (znacznie 
wyższe od średniej krajowej).

 ▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: 
technik organizacji reklamy, technik eksploatacji portów i terminali oraz tech-
nik ekonomista. 

 ▶ Realizacja kolejnej edycji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój; w ramach programu „Praktyki w Hiszpanii – pierwszy krok 

Praktyki w Hiszpanii 2017 r.
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 ▶ Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
 ▶ Jeśli zdecydujesz się kształcić w naszej szkole jako:
 ▶ technik obsługi turystycznej, to praktyki odbędziesz w biurach turystycznych 

(m.in. TUI Poland, Almatur, Centum Podróży Air Club, Polska Organizacja 
Turystyczna); 

 ▶ technik ekonomista, to praktyki odbędziesz w renomowanych biurach rachun-
kowych i urzędach skarbowych (m.in. Gradatim, Tax Comfort, BR Nestor);

 ▶ technik hotelarstwa, to praktyki odbędziesz w znanych hotelach (m.in. Sofitel 
Warsaw Victoria, Radisson Blu, Ibis, Sheraton Warsaw Hotel, Westin Warsaw 
Hotel, Hotel Mercure Warszawa, Marriott); 

 ▶ technik eksploatacji portów i terminali, to praktyki i zajęcia praktyczne odbę-
dziesz w firmach logistyczno-spedycyjnych o zasięgu europejskim (takich jak 
Raben, Loxx oraz Port Lotniczy Warszawa-Modlin);

 ▶ technik organizacji reklamy, to praktyki odbędziesz w przedsiębiorstwach zaj-
mujących się promocją i reklamą, w drukarniach cyfrowych oraz nowoczesnych 
firmach poligraficznych, m.in. Ovent Media, Wallstoy, Goprint;

 ▶ technik cyfrowych procesów graficznych, to praktyki odbędziesz w drukarniach 
cyfrowych i nowoczesnych firmach poligraficznych (m.in. Copy General, Topcan, 
Manufaktura Reklamy);

 ▶ technik lotniskowych służb operacyjnych, to praktyki odbędziesz w Porcie Lotni-
czym im. Fryderyka Chopina w Warszawie lub Mazowieckim Porcie Lotniczym 
Warszawa-Modlin.

Spotkanie informacyjne: 22 marca 2018 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik handlowiec
 ▶ technik obsługi turystycznej
 ▶ technik organizacji reklamy

Nasze sukcesy:
 ▶ Finaliści I oraz II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 

w 2016 i 2017 r.
 ▶ Wysokie wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2016/2017: pisemny 

egzamin z języka polskiego zdało 100% absolwentów, a z języka angielskiego 
– ponad 90%.

 ▶ Dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W 2017 r.:
 ▶  79% uczniów kształcących się w zawodzie technika handlowca zdało egzamin 

z kwalifikacji A.22. „Prowadzenie działalności handlowej”;
 ▶  73% uczniów kształcących się w zawodzie technika ekonomisty zdało egzamin 

z kwalifikacji A.36. „Prowadzenie rachunkowości”;
 ▶ 100% kształcących się w zawodzie technika organizacji reklamy zdało egzamin 

Polonia Palace Hotel i Sound 
Garden Hotel w Warszawie, 
w  hotelu Król Kazimierz 
w Kazimierzu nad Wisłą czy 
w hotelu Zamek w Pułtusku. 
Nawiązaliśmy współpracę 
z portem lotniczym w Mod-
linie. Współpracujemy także 
z firmami logistyczno-spedy-
cyjnymi o  zasięgu europej-
skim, takimi jak Raben czy 
Loxx Polska, w których nasi 
uczniowie odbywają zajęcia 
praktyczne. 

Jak wyglądają nasze pracownie? 
 ▶ Dysponujemy dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną: specjalistycznymi pra-

cowniami do kształcenia zawodowego, recepcją hotelową, pokojem hotelowym, 
salą konsumpcyjną oraz multimedialną pracownią przedmiotów ekonomicznych.

 ▶ Nasze pracownie przedmiotowe wyposażone są w projektory i tablice interak-
tywne z dostępem do internetu; lekcje języków obcych odbywają się w labora-
torium językowym.

 ▶ W pracowniach zawodowych korzystamy z profesjonalnego oprogramowania, 
np. Fidelio, Insert, Rachmistrz, Adobe Fotoshop.

 ▶ Uczniowie korzystają z platformy Moodle.
 ▶ Posiadamy skomputeryzowaną bibliotekę (20 tysięcy woluminów) i czytelnię 

z centrum multimedialnym wyposażonym w komputery.
 ▶ Do dyspozycji uczniów jest także zaplecze sportowe: boisko do piłki nożnej, sala 

gimnastyczna oraz siłownia.

Jak możesz u nas rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ tradycyjnych wydarzeniach szkolnych, np. Święto Szkoły, Dni Papieskie, Szkolne 
Dni Profilaktyki, Potyczki Teatralne, spotkania z absolwentami, jasełka, konkurs 
stroików świątecznych, Dzień Matki, obóz integracyjny, Dzień Sportu, wieczorki 
tematyczne; 

 ▶ projektach edukacyjnych inicjowanych dla społeczności lokalnej, np. „Między-
szkolne Dni Języka Angielskiego”, „Międzyszkolne Dni Turystyki”, „Dzielnicowy 
Dzień Wolontariusza” oraz „Spotkania z Historią”;

 ▶ projektach rozszerzających umiejętności zawodowe, np. DRUK 3D;
 ▶ projektach realizowanych przez instytucje zewnętrzne, takich jak „Polscy lotnicy 

nad Europą w czasie II wojny światowej” (projekt IPN-u) czy „Szkoła Dialogu” 
(projekt realizowany we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami);

 ▶ Kole Wolontariatu, które niesie pomoc potrzebującym m.in. dzięki realizacji akcji 
charytatywnych, np. „Kremówka”, „Paczka na Wschód”, „Marzycielska Poczta”, 
„Góra Grosza”, „Pola Nadziei”, „Wózek za nakrętki”, „WOŚP”;

 ▶ zajęciach SKS (m.in. siłownia, fitness) i profilaktyczno-edukacyjnych, realizo-
wanych we współpracy z fitness klubem „Pure Yatomi”: „ARS, czyli jak dbać 
o miłość” oraz „KIK/34” (program zapobiegający nadwadze, otyłości oraz cho-
robom przewlekłym).

Uczniowie klas o specjalności „technik eksploatacji portów 
i terminali” na wycieczce przedmiotowej do Wrocławia
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 ▶ Posiadamy trzy pracownie komputero-
we, pracownie przeznaczone do kształ-
cenia w zawodzie technika handlowca, 
a  także do obsługi turystycznej oraz 
organizacji reklamy.

 ▶ Dysponujemy pracownią techniki biu-
rowej i rachunkowości.

 ▶ Nasza biblioteka szkolna jest w  pełni 
skomputeryzowana, a w czytelni dostęp-
ne są stanowiska komputerowe z dostę-
pem do internetu.

 ▶ Do dyspozycji uczniów jest również 
w pełni wyposażona siłownia.

 ▶ Od dwóch lat cieszymy się nowym boiskiem szkolnym!

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Z nami:

 ▶ poszerzysz swoją wiedzę zawodową i zainteresowania – możesz uczestniczyć 
w zajęciach pozalekcyjnych (organizowanych w szkole i poza nią), wycieczkach 
krajoznawczych, edukacyjnych, i przedmiotowych, np. do Giełdy Papierów War-
tościowych czy do Narodowego Banku Polskiego;

 ▶ zdobędziesz kwalifikacje zawodowe i staniesz się pracownikiem poszukiwanym 
na rynku pracy;

 ▶ możesz uczestniczyć w ciekawych spotkaniach na Uczelni Łazarskiego oraz 
w warsztatach organizowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy;

 ▶ rozwiniesz swoje pasje sportowe, np. w ramach zajęć SKS, zajęć na basenie, 
a zimą – na lodowisku.

Realizujemy programy edukacyjne we współpracy z: 
 ▶ Warszawską Szkołą Reklamy – w ramach programu „Pod Prąd” prowadzone są 

warsztaty z nowoczesnych metod planowania kariery zawodowej; realizujemy 
także program edukacyjny „Praktyka czyni mistrza”;

 ▶ Wojewódzkim Inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy – w naszej szkole realizo-
wany jest program „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE”, 
dzięki któremu uczniowie zdobywaja umiejętności i wiedzę z zakresu zasad BHP;

 ▶ Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży – wspólnie realizujemy projekt społeczny 
„Usłyszeć radość” (w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież”). 

Nasi doradcy zawodowi pomagają uczniom w wyborze drogi zawodowej. W ra-
mach organizowanych konkursów, warsztatów, prelekcji, spotkań ze specjalistami 
z różnych dziedzin młodzież może odkrywać w sobie nowy potencjał, wykazywać 
się kreatywnością. 

Nasza szkoła umożliwia kontakt z ekspertami do spraw wizerunku i nowoczes-
nych metod inwestowania. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w bankach, urzędach skarbowych, urzędach dzielnico-

wych i gminnych, warszawskich biurach turystycznych oraz firmach zajmujących 
się reklamą. 

Spotkania informacyjne: 17 marca 2018 r. – godz. 10.00 
 29 maja 2018 r. – godz. 15.00

z  kwalifikacji A. 27. „Organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowej”.

 ▶ 2. miejsce drużynowo w  ogólno-
polskim jubileuszowym konkursie 
wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim.

 ▶ Sukcesy sportowe:
 − 1. miejsce w rozgrywkach piłki siat-

kowej chłopców w dzielnicy Ochota 
i 3. miejsce w 50. Warszawskiej Olim-
piadzie Młodzieży;

 − 1. miejsce w  rozgrywkach piłki 
ręcznej dziewcząt w dzielnicy Ochota 
i 7. miejsce w 50. Warszawskiej Olim-
piadzie Młodzieży.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w bankach, urzędach skarbowych, biurach 

rachunkowych, biurach podróży i agencjach reklamowych. Są dobrymi i cenionymi 
pracownikami. Mogą kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów.

Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła podpisała porozumienia o współpracy z następującymi praco-

dawcami:
 − Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;
 − Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;
 − Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany;
 − Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” S.A.;
 − CCC S.A.

Ponadto nawiązaliśmy współpracę z takimi instytucjami, jak:
 − uczelnie: Warszawska Szkoła Reklamy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Ma-

rii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Uczelnia Łazarskiego;

 − Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 
 − Państwowa Inspekcja Pracy;
 − urzędy skarbowe; 
 − banki;
 − Giełda Papierów Wartościowych;
 − warszawskie biura podróży;
 − firmy zajmujące się przygotowa-

niem i organizacją reklamy;
 − Polska Fundacja Dzieci i  Mło-

dzieży; 
 − Fundacja Młodzieżowej Przed-

siębiorczości.

Jak wyglądają nasze pracownie? 
 ▶ Wszystkie sale lekcyjne wyposa-

żone są w sprzęt multimedialny 
i mają dostęp do internetu.

Zajęcia z grafiki komputerowej

Lekcja obsługi turystycznej

Zajęcia z obsługi turystycznej
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 ▶ firmą Coaching & Mentoring – Ars 
Futura;

 ▶ polską szkołą w Turgielach na Li-
twie;

 ▶ hospicjum domowym przy ul. Ty-
kocińskiej;

 ▶ przedszkolami nr 186 i  174 oraz 
Żłobkiem nr 54;

 ▶ stacją krwiodawstwa w  Centrum 
Zdrowia Dziecka. 

Jak wyglądają nasze pracownie? 
Nasi uczniowie korzystają z nowocześnie wyposażonych pracowni przedmio-

towych. Posiadamy pracownie symulacyjne do zajęć praktycznych związanych 
z zawodami technika hotelarstwa i technika obsługi turystycznej. Pracownia ho-
telarska składa się z pokoju hotelowego, recepcji i sali konsumenckiej z barem. 
Pracownie turystyczna i ekonomiczna wyposażone są w komputery i laptopy ze 
specjalistycznym oprogramowaniem (Amadeus, Merlin, proHOTT, insERT). Pra-
cownię handlową tworzą zaaranżowane stanowiska sprzedaży wyposażone w kasy 
fiskalne, wagi elektroniczne i czytniki kodów kreskowych.

W szkole działa bufet serwujący ciepłe posiłki.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i talenty. Z powodzeniem 

uczestniczą w konkursach recytatorskich i wokalnych, angażują się w wolontariat 
(np. w przedszkolach i żłobkach uczestniczą w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”), 
kończą specjalistyczne kursy (m.in. „ABC pomocy chorym”), chętnie pomagają 
w przygotowaniu uroczystości szkolnych takich jak „Spotkanie Trzech Kultur”, 
„Dzień Przedsiębiorczości”, „Konkurs Piosenki Turystycznej”. Uczestniczą w za-
jęciach pozalekcyjnych, w trakcie których rozwijają swoje zainteresowania (m.in. 
w warsztatach savoir-vivre’u i kursach barmańskich). Organizujemy zielone szkoły, 
wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze (z pilotem wycieczek i przewodnikiem 
miejskim), lekcje w terenie, gry miejskie, wyjścia do hoteli i na targi biur podróży, 
gdzie młodzież może wykorzystać zdobytą wiedzę.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie? 
Uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa odbywają praktyki 

zawodowe w najlepszych hotelach w Warszawie, takich jak: Radison Blu Sobie-
ski Hotel, Bristol, Warsaw Mariott Hotel, Regent Warsaw Hotel, Mamaison Hotel 
Le Regina, hotel Metropol, MDM, Hetman.  Przy organizacji praktyk dla ucz-
niów kształcących się w zawodzie technika obsługi turystycznej współpracujemy 
z biurami podróży zrzeszonymi w Warszawskiej Izbie Turystki. Przyszli technicy 
ekonomiści odbywają praktyki w placówkach Banku Pekao SA, urzędach skarbo-
wych i biurach rachunkowych, a przyszli handlowcy – m.in. w sieciach drogerii 
Rossmann.

Dla najlepszych uczniów organizujemy praktyki i staże zawodowe w Grecji.

Spotkania informacyjne: 14 marca 2018 r. – godz. 18.00 
 25 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik handlowiec
 ▶ technik hotelarstwa
 ▶ technik obsługi turystycznej

Nasze sukcesy:
 ▶ Corocznie nasi uczniowie zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów.
 ▶ Otrzymaliśmy medal pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz cało-

kształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
 ▶ Współorganizacja kolejnych edycji festiwalu chlebów świata.
 ▶ Współpraca ze stacją krwiodawstwa (od 2003 r.) – uczniowie corocznie oddają 

około 15 litrów krwi.
 ▶ Ponad 30% naszych uczniów jest zaangażowanych w działalność wolontariatu.
 ▶ Certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.
 ▶ Certyfikat Parlamentu Europejskiego „Szkoła – Ambasador Parlamentu Euro-

pejskiego”.
 ▶ Sukcesy w konkursach: 1. miejsce w dzielnicy – piłka nożna chłopców; 3. miejsce 

w ogólnopolskim konkursie na najlepszy szkolny Lip Dub; 4. miejsce w konkursie 
varsavianistycznym „Warszawa. Lubię to”; finalista konkursu matematycznego 
PANGEA, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie piosenki niemieckojęzycz-
nej, wyróżnienie w II Konkursie o Praską Nagrodę Edukacyjną „Ad Rem 2017”.

Kim są nasi absolwenci? 
Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach, inni znajdują za-

trudnienie w krajowych i zagranicznych hotelach, biurach podróży, urzędach skar-
bowych i biurach rachunkowych. Często pracują w firmach, w których odbywali 
praktyki zawodowe. Wśród naszych absolwentów są także znani aktorzy i przed-
stawiciele organów administracji samorządowej. 

Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z:

 ▶ uczelniami: Uniwersytetem War-
szawskim, Szkołą Główną Handlową, 
Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem 
Geografii Miast i Turyzmu na Uniwer-
sytecie Łódzkim;

 ▶ bankami: Narodowym Bankiem Pol-
skim, Bankiem Pekao SA, Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego;

 ▶ fundacjami: Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, Fundacją Kro-
nenberga, Fundacją „Rodzice Szkole”; 

 ▶ Warszawską Izbą Turystki;
 ▶ Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

Zajęcia w pracowni obsługi klienta

1. miejsce w dzielnicy w rozgrywkach piłki nożnej
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Uczniowie mogą korzystać z indywidual-
nych stanowisk komputerowych z dostępem 
do internetu, wyposażonych w  specjali-
styczne programy wspomagające pracę eko-
nomisty, logistyka, handlowca i hotelarza. 
Nauka przedmiotów zawodowych odbywa 
się w dobrze wyposażonych pracowniach 
logistycznych, ekonomicznych, handlowych 
i hotelarskich. W każdej sali lekcyjnej znaj-
duje się rzutnik multimedialny. 

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje? 
Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowa-

nia i pasje, mamy dla Ciebie ciekawą ofertę 
projektów, zajęć i warsztatów (zarówno ar-
tystycznych, jak i zawodowych).

Możesz brać udział w konkursach i war-
sztatach: carvingu, ikebany, dekorowania 
i aranżacji stołów oraz estetycznego pako-
wania prezentów. Możesz też uczestniczyć 
w zajęciach różnych kół: sportowych (siat-
kówka, gimnastyka, gry zespołowe, aero-
bik, koszykówka), biblijnym, prawniczym, 
dziennikarskim i historycznym. 

Wiedzę zawodową możesz pogłębiać 
w kole miłośników marketingu, na treningu umiejętności społecznych i zajęciach 
wychowawczych. Nasi uczniowie biorą udział w innowacjach pedagogicznych: w ra-
mach kształcenia w zawodzie technika ekonomisty jest to innowacja „Ekonomista 
to etyczny finansista”, a w ramach kształcenia w zawodzie technika handlowca 
– „Biznes w sieci to przyszłość”. Uczniowie angażują 
się też w wolontariat – realizują projekt „Spakuj serce 
– podziel się dobrocią” na rzecz Ogniska „Bielany” im. 
K. Lisieckiego „Dziadka” oraz organizują piknik pod 
chmurką dla Domu Dziecka nr 1.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie, którzy osiągają najlepsze wyniki w swo-

jej branży, mają szansę odbyć praktyki zawodowe 
w wiodących firmach krajowych i międzynarodowych, 
takich jak: Optima Logistics Group Sp. z o.o., Havi 
Logistics, Rohlig Suus Logistics S.A., BHMD, hotel 
Sheraton, hotel Regent, Leonardo Royal Hotel.

Nasi uczniowie zawsze są postrzegani jako rzetelni 
i sumienni pracownicy. Wielu absolwentów podejmuje 
pracę w miejscach odbywania praktyk zawodowych.

Spotkania informacyjne:  
 19 marca 2018 r. – godz. 17.30 
 24 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas 
zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik handlowiec
 ▶ technik hotelarstwa
 ▶ technik logistyk

 ▶ sprzedawca

Nasze sukcesy:
 ▶ Dwie grupy uczniów zdobyły 1. nagrodę w konkursie na innowacje techniczne 

w ramach projektu „Life Skills” 2015/2016. 
 ▶ Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K.I. Gał-

czyńskiego „Ojczyzną moją jest muzyka”.
 ▶ Nagroda XXIII Bielańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 

„Ośmiu Wspaniałych”. 
 ▶ 3. miejsce w konkursie wojewódzkim „Rachunkowość i podatki”.
 ▶ Wyróżnienia w 2017 r.: w przeglądzie osiągnięć bielańskich placówek oświato-

wych za „Ulotne marzenie”; w konkursie filmowym na przedstawienie ciekawej, 
zabawnej lekcji w formie Mannequin Challenge.

 ▶ 8 uczniów otrzymało stypendia zawodowe w ramach projektu Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół za-
wodowych”. W ramach stypendium uczestniczyli oni w kursach szkoleniowych 
poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe.

Kim są nasi absolwenci?
W przeprowadzonej ankiecie absolwenci podkreślają dobrą atmosferę panującą 

w szkole i podejście nauczycieli do różnych problemów uczniów. Zapewne dlatego 
w naszych murach naukę kontynuują dzieci naszych wychowanków. Większość 
absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie i kształci się na wyższych uczelniach 
na kierunkach ekonomicznych.

Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z:

 ▶ pracodawcami;
 ▶ Instytutem Szkolnictwa Zawodowego 

w Monachium;
 ▶ Wydziałem Logistyki SGGW;
 ▶ Wyższą Szkołą Zarządzania  

Personelem.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nauka odbywa się w nowocześnie wy-

posażonych pracowniach dostosowanych 
do europejskich standardów kształcenia. 

Wszystkie ręce na pokład Zajęcia profilaktyczne nie muszą być nudne
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 Finansów i  Zarządzania, Główna 
Szkoła Służby Pożarniczej.

Z kim współpracujemy?
W 2014 r. podpisaliśmy porozu-

mienie o  współpracy z  Warszawską 
Izbą Turystyki. Współpracujemy też 
z  wieloma uczelniami. Są to m.in.: 
Wyższa Szkoła Turystyki i  Języków 
Obcych, Akademia Finansów i Bizne-
su „Vistula”, Polsko-Japońska Akade-
mia Technik Komputerowych, War-
szawska Wyższa Szkoła Informatyki, 
Uniwersytet Warszawski, Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. H. Chod-
kowskiej w Warszawie. Nawiązaliśmy 
współpracę również z  takimi insty-
tucjami, jak: Europa-Direkt Drezno 
Niemcy, ADC Technology Training Ltd. Wielka Brytania, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Fundacja „Świat na Tak”.

Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się:

 ▶ cztery pracownie informatyczne – każda z nich jest wyposażona w 16 stanowisk 
indywidualnych, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie Windows 7, pakiet 
Office Professional, specjalistyczne oprogramowanie COREL i AutoCAD;

 ▶ jedna nowa pracownia turystyczna, sfinansowana z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wyposażona w laptopy, mapy, przewodniki, foldery;

 ▶ dwie pracownie ekonomiczne, wyposażone w laptopy z oprogramowaniem Insert 
GT (z modułami Gratyfikant GT, Subiekt GT, Rachmistrz GT);

 ▶ jedna nowa pracownia sieciowych systemów operacyjnych.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus+;
 ▶ projekcie IT Szkoła;
 ▶ targach turystycznych „TT War-

saw”, „Wiatr i Woda”, „Lato”, „Po-
dróże”;

 ▶ sekcjach sportowych (siatkówka, 
koszykówka i piłka nożna);

 ▶ wykładach i warsztatach na wybra-
nych uczelniach wyższych (m.in. 
Uniwersytet Warszawski, Polsko-
-Japońska Akademia Technik Kom-
puterowych, Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. H. Chodkowskiej);

 ▶ działalności na rzecz Fundacji 
„Świat na Tak”;

 ▶ przygotowaniu festiwalu zawodów.

W jakich zawodach możesz 
u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik informatyk
 ▶ technik obsługi turystycznej
 ▶ technik ekonomista
 ▶ technik spedytor

Nasze sukcesy:
 ▶ Realizacja projektów „Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przed-

siębiorstwie” oraz „Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży 
zawodowych dla uczniów technikum” w ramach programu Erasmus+ – nasi 
uczniowie odbyli staże zagraniczne w Londynie i Dreźnie.

 ▶ Otrzymanie dofinansowania z EFS (Europejski Fundusz Społeczny) na realiza-
cję projektu „Mobilność uczniów i kadry gwarancją efektywnego kształcenia 
zawodowego”. 

 ▶ Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w pro-
gramie Erasmus+, przyznana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ 
w 2017 r.

 ▶ Sukcesy w konkursach:
 − w mistrzostwach dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 r.: 1. miejsce w in-

dywidualnych biegach przełajowych chłopców; 1. miejsce w rozgrywkach 
koszykówki chłopców;

 − wyróżnienie dla szkoły na VIII Gali Festiwalu Osiągnięć Bielańskich Placówek 
Oświatowych w 2017 r.

 ▶ Certyfikaty: 
 − „Varsavianistyczna szkoła”;
 − certyfikat za udział w realizacji programu „Life Skills – trening kompetencji 

społecznych”, przyznany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży;
 − dyplom za aktywny udział w obchodach Global Money Week – „Światowego 

Tygodnia Pieniądza”, przyznany w 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego;

 − certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2017” za promowanie pracy me-
todą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań 
edukacyjnych, przyznany przez Wydawnictwo Nowa Era.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci Technikum nr 25 podej-

mują pracę zawodową, kontynuują naukę 
w szkołach policealnych lub na uczelniach 
wyższych, takich jak: Akademia Pedagogi-
ki Specjalnej, Uniwersytet Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, Społeczna Akademia 
Nauk, Uczelnia Warszawska im. M. Skło-
dowskiej-Curie, Uniwersytet Techniczno-
-Handlowy, Uniwersytet  Warszawski, 
Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła 

VI Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Dyrektora Szkoły”

Otrzymanie certyfikatów potwierdzających staże 
w Londynie w ramach programu Erazmus+

Staż klasy 2e w Londynie w ramach programu Erasmus+
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 Wiejskiego – nasze porozumienie 
o współpracy obejmuje organizację wy-
kładów wyjazdowych, realizację projek-
tów o tematyce powiązanej z ekonomią, 
a  także objęcie patronatem olimpiad 
oraz konkursów;

 ▶ z Uczelnią Techniczno-Handlową im. 
H. Chodkowskiej – zawarliśmy umowę 
o współpracy dydaktycznej, organiza-
cyjnej i patronackiej dla klas kształcą-
cych w zawodzie technika logistyka;

 ▶ z Czeskim Centrum Kultury przy Am-
basadzie Czeskiej oraz z  Instytutem 
Słowackim;

 ▶ z największymi biurami podróży: Rainbow Tours SA, Neckermann Polska, Biu-
rem Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” S.A.

Jak wyglądają nasze pracownie? 
Posiadamy dobrze wyposażone pracownie obsługi turystycznej i geografii tury-

stycznej, sale komputerowe i trzy pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice 
interaktywne. 

Dla naszych uczniów tworzymy pracownie logistyczne na miarę potrzeb i tren-
dów panujących na obecnym rynku usług logistycznych w Polsce i na świecie. 
Szkoła inwestuje w nowoczesne oprogramowanie do nauki obsługi systemów do 
zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie magazynowania, produkcji, dystrybu-
cji i transportu. Planujemy też uruchomienie specjalnej platformy edukacyjnej, 
dzięki której uczniowie dowiedzą się, jak poruszać się po giełdzie transportowo-
-spedycyjnej i jak z niej korzystać. Uczniowie kształcący się w zawodzie technika 
logistyka będą mogli korzystać z pracowni:  logistyki, środków transportu, gospo-
darki materiałowej.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz:

 ▶ korzystać z profesjonalnych obiektów sportowych (kort tenisowy, hala sportowa, 
siłownia, boisko do piłki nożnej);

 ▶ uczestniczyć w przygotowaniu audycji nadawanych przez radiowęzeł;
 ▶ włączyć się w działalność redakcji ga-

zetki szkolnej „Tablica” i sprawdzić 
się w roli dziennikarza;

 ▶ poznać tajniki sztuki filmowej i fo-
tografii;

 ▶ doskonalić język hiszpański podczas 
wyjazdu do Hiszpanii;

 ▶ rozwijać umiejętności zawodowe 
 podczas pracy lub stażu w hotelach 
na Półwyspie Iberyjskim;

 ▶ sprawdzić się jako wolontariusz;
 ▶ zdobyć dodatkowe kwalifikacje, np. 

animatora czasu wolnego czy prze-
wodnika wycieczek;

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:

Spotkania informacyjne: 14 marca 2018 r. – 17.30 
 04 kwietnia 2018 r. – 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik obsługi turystycznej
 ▶ technik logistyk 

Nasze sukcesy:
 ▶ Jesteśmy w pierwszej piątce najlepszych szkół zawodowych w Warszawie pod 

względem średniego wyniku z egzaminu maturalnego z języka polskiego.
 ▶ 100% naszych uczniów zdaje egzamin zawodowy z części pisemnej.
 ▶ Nagrody i wyróżnienia w sześciu kolejnych edycjach praskiego turnieju zawodów.
 ▶ Jesteśmy finalistami ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej 

jakości 2016”.

Kim są nasi absolwenci?
Nasze technikum kształci w zawodzie technika obsługi turystycznej od 2009 r. 

Naszą szkołę opuściły cztery roczniki absolwentów. Wielu z  nich jest obecnie 
studentami Akademii Wychowania Fizycznego (kierunek: turystyka i rekreacja), 
SGGW, Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi absol-
wenci znajdują zatrudnienie:

 ▶ w renomowanych hotelach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
 ▶ w znanych biurach podróży;
 ▶ w agencjach reklamowych;
 ▶ na lotniskach.

Na uczniów kształcących się (od roku 
szkolnego 2017/2018) w zawodzie technika 
logistyka czekać będą nowo otwierane kie-
runki logistyczne na wyższych uczelniach 
i miejsca pracy w znanych firmach (w Pol-
sce i za granicą).

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę:

 ▶ ze Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wrażenia ze wspólnych wycieczek – bezcenne.

 ▶ RAM-SERWIS;
 ▶ Cezar;
 ▶ Almatur;
 ▶ TUI;

 ▶ Neckermann;
 ▶ First Class;
 ▶ Bank Pekao; 
 ▶ Hellmann.
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Znani absolwenci naszej szko-
ły to: prof. Marta Juchnowicz – 
kierownik Katedry Rozwoju Ka-
pitału Ludzkiego SGH; Tomasz 
Sapryk – aktor; Marcin Kluś – 
 przewodniczący Rady Dzielnicy 
Praga-Południe; Jarosław Balikow-
ski i  Łukasz Turek – księża; To-
masz Wlaziński – reżyser i aktor.

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z ta-

kimi instytucjami, jak:
 ▶ Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego (patronat nauko-
wy);

 ▶ Szkoła Mistrzów Reklamy;
 ▶ Centrum Kompleksowej Reha-

bilitacji Sp. z o.o. Konstancin-
-Jeziorna.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasza szkoła jest wyposażona 

w:
 ▶ 12 pracowni z  nowoczesnym 

sprzętem multimedialnym (tab-
lice interaktywne, komputery, 
drukarki);

 ▶ 3 pracownie ekonomiczno-biu-
rowe z zestawami komputero-
wymi, sieciowymi drukarkami 
laserowymi, skanerem, nisz-
czarką, projektorem multime-
dialnym, komputerami z  pa-
kietem programów Insert GT 
(program magazynowy Subiekt 
GT, program finansowo-księ-
gowy Rewizor GT, program – 
książka przychodów i  rozcho-
dów Rachmistrz GT, program 
kadrowo-płacowy Gratyfikant 
GT) oraz programem Płatnik 
do rozliczeń z ZUS-em.

Jak możesz z nami rozwijać 
swoje pasje?

Nasi uczniowie rozwijają swoje dzięki udziałowi w:
 ▶ programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Moje finanse”;
 ▶ projektach związanych z działalnością gospodarczą:

 − gry ekonomiczne symulujące działanie firm;

 ▶ poznawać ciekawe zakątki podczas wycieczek krajowych i zagranicznych;
 ▶ po zdaniu dodatkowych egzaminów uzyskać kwalifikacje potwierdzone certy-

fikatem, które są bardzo cenione na rynku pracy.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie mogą odbywać praktyki w: PTTK, Rainbow Tours, Neckermann 

Polska, Almatur Polska, Travel Trade Poland, Warszawskiej Izbie Turystycznej, 
hotelu Felix, Przedsiębiorstwie Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu, Biurze 
Turystyki Krajowej i Zagranicznej „Centaur”, P.U.H. Biurze Turystyki „Orion”, 
Trade & Travel Company Sp. z o.o.

Uczniom klas o specjalności „technik logistyk” zapewnimy praktyki w reno-
mowanych, prężnie działających firmach logistycznych (polskich i zagranicznych). 
Są to m.in. Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. oraz AB Line Logistics s.r.o. 
z siedzibą w Czechach.

Spotkanie informacyjne:  22 marca 2018 r. – godz. 18.00

W jakich zawodach możesz 
u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ekonomista

Nasze sukcesy:
 ▶ Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działal-

ności na Mazowszu. 
 ▶ Certyfikaty: „Varsavianistyczna Szkoła”, „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Przyjazna 

Przedsiębiorczości”, certyfikat programu „Life Skills” (trening umiejętności 
społecznych) oraz certyfikat jakości kształcenia języków programu „Insta.Ling”.

 ▶ Honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. 
 ▶ Nagroda specjalna w XIX Konkursie Literackim „Magia Słowa” (kategoria: poe-

zja) w dzielnicy Praga-Południe.
 ▶ 2. i  3. miejsce oraz wyróżnienie w  warszawskim konkursie fotograficznym 

„Warszawa – stolica Polski”, zorganizowanym przez  Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy.

 Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci podejmują pracę zawodo-

wą zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, np. 
w  urzędach skarbowych, bankach, ZUS-ie, 
działach księgowo-finansowych firm czy biu-
rach rachunkowych. Mogą także kontynuować 
naukę na dowolnej uczelni. 

Piknik piracki – zajęcia dla przedszkolaków. Pogłębiamy 
kompetencje społeczne oraz wiedzę ekonomiczną

Nasza szkoła na przestrzeni lat – przedstawienie z okazji 
jubileuszu szkoły
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w   hotelach, ośrodkach wypoczynko-
wych, zakładach uzdrowiskowych, 
gospodarstwach agroturystycznych, 
schroniskach, spa, a  także prowadzą 
własną działalność gospodarczą. 

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z  wieloma 

firmami i instytucjami. Są to: Air France, 
Robert Bosch, Kancelaria Prezydenta RP, 
Uczelnia Łazarskiego, Business Centre Sp. 
z o.o., IBM, Bigram S.A., European Ma-
nagement Assistants, Creative Solutions, Warszawska Izba Turystyki, Sobiesław 
Zasada, LCCI, UOKiK, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, hotel Mariott, 
Radisson Blu Sobieski Hotel.

Jak wyglądają nasze pracownie? 
Baza szkoły obejmuje pracownie: pla-

styczną, reklamy, grafiki komputerowej, 
turystyki, hotelarstwa, biurowości, języ-
ków obcych, a  także pracownie kompu-
terowe.

Wszystkie pracownie są wyposażone 
w  komputery z  odpowiednim oprogra-
mowaniem i dostępem do internetu, dru-
karki działające w sieci, skanery, a także 
w urządzenia wielofunkcyjne podłączone 
do sieci, telewizory DVD, rzutniki i tablice 
multimedialne. 

Jak możesz z nami rozwijać swoje 
pasje? 

Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje 
podczas uczestniczenia w:

 ▶ zajęciach pozalekcyjnych, np. „Zagad-
kowa matematyka”, „Zajęcia dla fran-
kofilów”, „Wydarzenia kulturalne“, od-
bywających się w dobrze wyposażonych 
pracowniach przedmiotowych, a także 
w bibliotece i  czytelni z dostępem do 
internetu;

 ▶ zajęciach sportowych odbywających się 
w sali gimnastycznej, sali do zajęć ta-
necznych i aerobiku oraz w siłowni;

 ▶ konkursach takich jak np.: „Najpiękniejsza dynia z okazji Halloween”, „Ogro-
dowa Ma Talent”, „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”, „Najładniejsza pisanka 
wielkanocna”;

 ▶ wycieczkach m.in. do: Sądu Okręgowego w Warszawie, Sejmu, NIK, Kancelarii 
Prezydenta RP;

 ▶ spotkaniach z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami administracji publicznej, 

 − Internetowa Gra Giełdowa;
 ▶ imprezach na rzecz lokalnego środowiska („Szkolny Dzień Tolerancji”, „Majówka 

Aniołów” oraz „Piknik u Kisiela”);
 ▶ akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”, „Nakrętka”, „Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy”, „Świąteczna Zbiórka Żywności”;
 ▶ warsztatach wokalnych oraz prężnie działającym zespole muzycznym;
 ▶ ciekawych zajęciach sportowych.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w bankach, urzędach skarbowych 

i urzędach centralnych. Mogą też odbywać praktyki zawodowe w innych krajach 
Unii Europejskiej.

Spotkanie informacyjne: 19 marca 2018 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik organizacji reklamy
 ▶ technik obsługi turystycznej
 ▶ technik hotelarstwa

Nasze sukcesy:
 ▶ Mamy 60-letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach administracyjno-

-usługowych.
 ▶ W ramach oferowanych zajęć edukacyjnych szkoła przygotowuje do egzaminów 

EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) oraz LCCI (Certyfikat 
Językowy Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej). Jesteśmy autoryzowanym 
centrum egzaminacyjnym, a obydwa certyfikaty są uznawane przez pracodaw-
ców we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Egzamin cieszy się nieustającym 
zainteresowaniem naszych uczniów i słuchaczy, a jego zdawalność wynosi 99%.

Kim są nasi absolwenci?
 ▶ Absolwenci, którzy kształcili się w zawo-

dzie technika organizacji reklamy, tworzą 
kampanie reklamowe oraz pracują przy 
sprzedaży produktów i usług reklamowych.

 ▶ Absolwenci, którzy kształcili się w za-
wodzie technika obsługi turystycznej, 
pracują w biurach podróży i punktach in-
formacji turystycznej, są przewodnikami 
wycieczek, prowadzą też własną działal-
ność gospodarczą. 

 ▶ Absolwenci, którzy kształcili się w za-
wodzie technika hotelarstwa, pracują 

Zajęcia w pracowni turystyki

Lekcja języka angielskiego w pracowni językowej

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej  
oraz sali crossfit
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im. Marii Skłodowskiej-Curie. Absol-
wenci zasadniczej szkoły zawodowej są 
bardzo często zatrudniani przez praco-
dawców, u których odbywali praktyki, 
często też kontynuują naukę w  CLIV 
Liceum Ogólnokształcącym dla Doro-
słych, wchodzącym w  skład Zespołu 
Szkół nr 42.

Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła nawiązała współpracę z:

 ▶ Wyższą Szkołą Informatyki oraz Pol-
sko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie; w ramach współ-
pracy uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez te uczelnie; 

 ▶ firmą Microsoft, która organizuje praktyki oraz specjalistyczne zajęcia dla ucz-
niów technikum;

 ▶ Fundacją Edukacyjną im. Jana Karskiego oraz szkołami im. Jana Karskiego 
z całej Polski;

 ▶ UNICEF-em oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” – 
w szkole organizujemy różne akcje charytatywne;

 ▶ Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Żydów Polskich oraz teatrami war-
szawskimi;

 ▶ Ochotniczym Hufcem Pracy w  zakresie organizacji zajęć praktycznych dla 
uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz w zakresie organizacji Mobilnego 
Kiermaszu Pracy;

 ▶ Muzeum Techniki i Ośrodkiem Kultury „Arsus”.

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ Posiadamy 5 pracowni informatycznych z dostępem do internetu; są one wy-

posażone w urządzenia peryferyjne, w tym w nowoczesne plotery oraz tablicę 
interaktywną.

 ▶ Pracownia turystyczna jest wyposażona w niezbędne urządzenia biurowe oraz 
tablicę interaktywną.

 ▶ Nowoczesna siłownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, maszyny i akce-
soria treningowe.

 ▶ Uczniowie mają bezpłatny dostęp do internetu za pośrednictwem Wi-Fi (w każ-
dym miejscu w szkole). Sieć zabezpieczona jest najnowszym urządzeniem blo-
kującym dostęp do niepożądanych stron oraz wirusów – Fortigate Aruba.

 ▶ Każdy uczeń posiada własną szafkę 
w szatni.

 Jak możesz z nami rozwijać swoje 
pasje?

Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje 
podczas uczestniczenia w:

 ▶ zajęciach rozwijających zaintereso-
wania z  zakresu turystyki, języka 
hiszpańskiego, programowania, sieci 
komputerowych, systemów operacyj-
nych, gry w szachy oraz sportu;

przedstawicielami zawodów prawniczych, dziennikarzami, artystami, poetami 
i sportowcami.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki w renomowanych firmach takich jak: Air 

France, Robert Bosch, Kancelaria Prezydenta RP, SGGW, Uczelnia Łazarskiego, 
IBM Polska.

Spotkania informacyjne: 7 marca 2018 r. – godz. 17.30 
 11 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik informatyk
 ▶ technik obsługi turystycznej

 ▶ technik logistyk
 ▶ technik spedytor

 ▶ kucharz  cukiernik
 ▶ sprzedawca  fotograf
 ▶ fryzjer  lakiernik  elektryk
 ▶ mechanik pojazdów samochodowych
 ▶ elektromechanik pojazdów samochodowych

Nasze sukcesy:
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach. Zdobyli: 

 ▶ 1. miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w 2016 r.; 
 ▶ wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim z okazji 1050-lecia 

chrztu Polski; 
 ▶ 3. miejsce w XII Mazowieckim Konkursie Savoir-Vivre „Obycie umila życie”;
 ▶ w 50. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży: 1. miejsce w dzielnicowych za-

wodach w piłce koszykowej kobiet oraz 1. miejsce w dzielnicowych zawodach 
w piłce ręcznej, piłce siatkowej i piłce nożnej mężczyzn.

 ▶ Nasza szkoła została członkiem Lokalnej Akademii Cisco (3 nauczycieli posiada 
uprawnienia instruktorów Akademii Cisco) oraz członkiem europejskiej spo-
łeczności szkolnej w programie eTwinning.

Kim są nasi absolwenci? 
Absolwenci naszego technikum często łączą naukę z pracą. Absolwent w za-

wodzie technika informatyka może podjąć pracę jako administrator sieci kompu-
terowych, grafik komputerowy czy pracownik działu IT. Absolwent w zawodzie 
technika obsługi turystycznej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach świad-
czących usługi turystyczne, np. w biurach podróży, hotelach, centrach informacji 
turystycznej, izbach turystyki. Wielu absolwentów zakłada też własną działalność 
gospodarczą. Absolwenci naszego technikum są studentami Politechniki Warszaw-
skiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu  Warszawskiego, 
Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczelni Vistula i Uniwersytetu 

Obchodzimy Światowy Dzień Turystyki

Dzień Ochrony Danych Osobowych

mailto:zs42@karski.edu.pl
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 ▶ wydawania gazetki szkolnej „Byle do Przerwy”;
 ▶ lekcjach otwartych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Mar-

szałkowskim Województwa Mazowieckiego, Sejmie RP;
 ▶ prawyborach organizowanych przez szkołę;
 ▶ projekcie „Varsavianistyczna szkoła”;
 ▶ działaniach w ramach kampanii „Zauważeni pl.”, której celem jest zmiana na-

stawienia do seniorów;
 ▶ Szkolnej Akademii Cisco;
 ▶ różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Edukacyjną 

im. Jana Karskiego oraz Muzeum Żydów Polskich.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasza szkoła organizuje praktyki zawodowe w najlepszych hotelach, firmach 

informatycznych oraz biurach podróży w Warszawie, m.in. w:
 ▶ hotelach – Marriott, Hyatt, DeSilva, Radisson Blue Sobieski Hotel, Lord;
 ▶ biurach podróży – Orka Travel, Sun&Fun Holidays, TUI Centrum Podróży, Jans 

Travel, Rainbow Tours;
 ▶ firmach informatycznych – CPU Service, NTT System.

Spotkania informacyjne: 14 marca 2018 r. – godz.18.00 
 25 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00
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Nasze sukcesy:
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (94%) i  egzaminu zawodowego 

(88%).
 ▶ 4. miejsce w XXX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2017 r. 

(trzech laureatów).
 ▶ 4. miejsce w XXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2016 r. 

(dwóch laureatów). 
 ▶ Tytuły: „Złota Szkoła” (2017 r. i  2016 r.) i  „Szkoła Sukcesu” (2016  r.). 

 ▶ Realizacja programu „Wars i Sawa”, wspierającego uzdolnionych uczniów.
 ▶ Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”.
 ▶ Sukcesy w konkursach: 1. miejsce w międzyszkolnych IX Rozrywkach Matema-

tycznych 2016 (po raz czwarty z rzędu) i wyróżnienie w 2017 r.; laureat X Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego 2016; 3. miejsce w konkursie varsaviani-
stycznym „Warszawa. Lubię to!”; finalista w XVIII Konkursie Recytatorskim 
poezji Religijnej 2016 r.; 2. miejsce w piłce nożnej w ramach 50. Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży 2016 r.; 2. miejsce w finale śródmiejskiej ligii siatkowej 
w 2017 r. i 1. miejsce w Warszawie (drużyna męska); 4. miejsce w Polsce w roz-
grywkach w piłce nożnej chłopców 2017 r.; 3. miejsce w Warszawie w rozgryw-
kach w piłce siatkowej chłopców i 5. miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 2017 r. 
(Akademicki Związek Sportowy).

 ▶ Europejska Odznaka Jakości za projekt realizowany w ramach e-Twinning „Róż-
ni? Jednak podobni!”.

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik 
 budownictwa

 ▶ technik inżynierii 
sanitarnej

3. Zawody branży budowlanej
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 ▶ matematyczne, wyposażone w tablice interaktywne;
 ▶ nowoczesna biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi;
 ▶ nowoczesna siłownia, boiska i plac ćwiczeń.

W każdej sali lekcyjnej znajdują się sprzęt multimedialny z dostępem do inter-
netu oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ zajęciach pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań (wiedzy budowlanej, pro-
jektowania AutoCAD, recytatorskiego, rysunku odręcznego), kół językowych 
oraz SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, 
piłka ręczna, ćwiczenia siłowe, zajęcia 
z taśmami TRX);

 ▶ zajęciach teatru i  kabaretu „Na Przy-
rynku”; 

 ▶ prowadzeniu szkolnego radiowęzła;
 ▶ redagowaniu szkolnej gazetki „TABu”.

Uczniowie mogą również wziąć udział 
w:

 ▶ konkursach i  olimpiadach o  zasięgu 
ogólnopolskim – np. w  olimpiadzie 
wiedzy i  umiejętności budowlanych, 
olimpiadzie wiedzy technicznej, olim-
piadzie innowacji technicznych, ogól-
nopolskim konkursie wiedzy o energe-
tyce odnawialnej;

 ▶ szkolnych konkursach i interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych – np. 
Master of English, Deutschmeister, lekcje z ZUS, lekcje plenerowe (m.in. w Ła-
zienkach Królewskich, Filtrach Warszawskich);

 ▶ projektach edukacyjnych związanych z budownictwem energooszczędnym, pa-
sywnym, zeroenergetycznym i zrównoważonym;

 ▶ szkoleniami z nowoczesnych narzędzi wspomagających projektowanie.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Jeśli wybierzesz naszą szkołę, praktyki odbędziesz w:

 ▶ Veolia Energia Warszawa S.A.;
 ▶ HOCHTIEF Polska S.A.;
 ▶ BUDIMEX S.A.;
 ▶ Buro Happold Polska Sp. z o.o.;
 ▶ Roger Preston Polska Sp. z o.o.;
 ▶ J.W. Construction;
 ▶ MP Projekt Polska Sp. z o. o.;
 ▶ Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.;
 ▶ pracowniach projektowych architektonicznych i instalacyjnych;
 ▶ zakładach zarządzania i gospodarowania nieruchomościami;
 ▶ Urzędzie m.st. Warszawy.

Spotkania informacyjne: 17 marca 2018 r. – godz. 10.30  
 14 kwietnia 2018 r. – godz. 13.00

 ▶ Wprowadzenie do programu naucza-
nia zagadnień związanych z nowoczes-
nym budownictwem oraz nowoczes-
nymi rozwiązaniami i  technologiami 
stosowanymi w budownictwie.

Kim są nasi absolwenci?
Nasza szkoła może poszczycić się 

90-letnią tradycją. W  październiku 
2017 r. odbyły się obchody jubileuszo-
we połączone ze zjazdem absolwentów 
wszystkich roczników.

Obecny czteroletni cykl kształcenia w TAB umożliwia zdobycie szerokiej wie-
dzy zawodowej i umiejętności praktycznych. Absolwenci kończący szkołę znają 
dwa języki obce i język obcy zawodowy. Dzięki dobrym wynikom z egzaminów 
zewnętrznych mogą też zdobyć wyższe wykształcenie na renomowanych uczelniach 
w kraju. Nasi absolwenci najczęściej wybierają następujące uczelnie i wydziały: 
Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Architektury, 
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), SGGW 
(Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska), WAT (Wydział Inżynierii Lądo-
wej i Geodezji), Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (Architektura). Niektórzy 
podejmują naukę za granicą oraz znajdują zatrudnienie w krajach UE.

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała porozumienia z:

 ▶ firmą Veolia, która objęła patronatem klasy przygotowujące uczniów do zawodu 
technika urządzeń sanitarnych i organizuje praktyki zawodowe, szkolenia BHP, 
spotkania z doradcą zawodowym, dni otwarte, wykłady; sponsoruje również 
dodatkowe zajęcia z języka francuskiego dla zainteresowanych uczniów; 

 ▶ firmą ATLAS, która objęła patronatem klasy przygotowujące uczniów do zawo-
du technika budownictwa i organizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli tego 
zawodu, a także zapewnia fachową literaturę zawodową.

 ▶ Ponadto współpracujemy z: 
 ▶ biurem Happold Polska Sp. z o.o., które organizuje wykłady i spotkania z pro-

jektantami; 
 ▶ uczelniami: Politechniką Warszawską, SGGW, Wyższą Szkołą Ekologii i Za-

rządzania.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Do dyspozycji naszych uczniów są 

następujące pracownie:
 ▶ dokumentacji projektowej i kosz-

torysowania – są one wyposażo-
ne w programy AutoCad, Norma, 
Planista oraz w stanowiska kom-
puterowe i stoły kreślarskie;

 ▶ rysunku odręcznego – sala jest 
wyposażona w przenośne stelaże 
z deskami;

 ▶ informatyczna;

Lekcja języka angielskiego

Zawody frisbee na boisku szkolnym

Zajęcia praktyczne
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 ▶ PERI Polska Sp. z o.o. (szkolenia zawo-
dowe);

 ▶ SFA Poland Sp. z o.o. (szkolenia zawo-
dowe);

 ▶ Wydział Inżynierii Lądowej Politech-
niki Warszawskiej (patronat);

 ▶ Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa (patronat);

 ▶ Towarzystwo Przytułku św. Franciszka 
Salezego w Warszawie – uczestniczy-
my w realizacji projektu „Inne drogi do 
niepodległości – cyfrowa historia 120 
lat pracy filantropijnej Towarzystwa 
Przytułku św. Fr. Salezego”; w ramach 
naszej współpracy tworzymy makietę tego 120-letniego budynku.

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ Posiadamy trzy pracownie komputerowe. W dwóch z nich prowadzone są zajęcia 

z przedmiotów zawodowych: komputerowe wspomaganie projektowania CAD 
(praca z oprogramowaniem AutoCad i ArchiCad), zajęcia z kosztorysowania 
(program NormaPro) i zajęcia z architektury wnętrz (program pCon.planner 
PRO).

 ▶ Pracownie do nauki konstrukcji budowlanych i dokumentacji technicznej są 
wyposażone w tablice multimedialne lub projektory multimedialne z funkcją 
tablicy interaktywnej.

 ▶ Wszystkie pracownie do nauki podstaw projektowania są wyposażone w sto-
ły kreślarskie oraz przenośne stelaże z deskami do wykonywania rysunków 
w plenerze.

 ▶ Pozostałe pracownie zawodowe wyposażone są w sprzęt multimedialny: kom-
putery, projektory, głośniki oraz odtwarzacze DVD wraz z telewizorami.

 ▶ Większość sal lekcyjnych do prowadzenia przedmiotów ogólnokształcących wy-
posażona jest w sprzęt multimedialny.

 ▶ Sale do nauki języków obcych wyposażone są tablice interaktywne. 

Jak możesz z nami rozwijać 
swoje pasje?

W naszej szkole możesz uczest-
niczyć w:

 ▶ zajęciach z rysunku odręcznego 
przygotowujących do egzaminu na 
Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej;

 ▶ zajęciach z programów AutoCad, 
ArchiCad i architektury wnętrz;

 ▶ imprezach sportowych, m.in.: 
„Ruch – Fitness – Zabawa”, roz-
grywki w ramach Piłkarskiej Ligi 
Mistrzów Szkół Powiśla, bieg 
 Mączeńskiego, „Festiwal zdrowe-
go jedzenia”, szkolny dzień sportu;

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik budownictwa – z dodatkowymi zajęciami 
w zakresie:

 − komputerowego wspomagania projektowania
 − budownictwa pasywnego i energooszczędnego
 − zarządzania nieruchomościami
 − architektury wnętrz

 ▶ technik renowacji elementów architektury

Nasze sukcesy:
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (w 2017 r. – 100%).
 ▶ Bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego.
 ▶ Uzyskanie grantu w ramach programu Erasmus+ – dzięki temu nasi uczniowie 

i nauczyciele przedmiotów zawodowych ponoszą swoje kwalifikacje zawodowe 
na praktykach zagranicznych (Litwa, Włochy, Niemcy).

 ▶ Liczne sukcesy sportowe w ramach 50. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
 ▶ 3. miejsce w warszawskim międzyszkolnym konkursie języka angielskiego or-

ganizowanym pod patronatem British Council w 2017 r.
 ▶ Tytuł finalistów z wyróżnieniem w międzyszkolnym konkursie dla szkół ponad-

gimnazjalnych „Rozrywki matematyczne 2017”.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci kontynuują kształcenie na studiach dziennych i zaocznych (czę-

sto łączą pracę zawodową z nauką). Niektórzy zostali pracownikami naukowy-
mi wyższych uczelni – piastują stanowiska rektorów, prodziekanów i dziekanów.  
Nasi wychowankowie podejmują także pracę w renomowanych firmach budowla-
nych (po zakończeniu roku szkolnego otrzymujemy liczne oferty pracy od przed-
siębiorstw budowlanych) lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z firmami:

 ▶ Doka Polska Sp. z o.o. (w 2010 r.);
 ▶ EasternGraphics Polska Sp. z o.o. (w 2016 r.) – wspólnie przygotowujemy i reali-

zujemy program nauczania dotyczący projektowania wnętrz 3D (pCon.planner);
 ▶ Erbud S.A. (w 2016 r.) – firma objęła pa-

tronatem klasę drugą; organizuje szkolenia 
i praktyki dla uczniów, a także wycieczki, 
podczas których uczniowie przyglądają się 
inwestycjom firmy.

 ▶ Ponadto współpracujemy z instytucjami 
takimi jak:

 ▶ Saint-Gobain Polska (patronat nad klasą 
budownictwa pasywnego i energooszczęd-
nego);

 ▶ Atlas (szkolenia zawodowe);
Wykonywanie makiety

Wyjście na budowę

Praktyki w Wilnie
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Łazienkach Królewskich i Wilano-
wie oraz projekt pt. „Remontujemy 
świat”, w ramach którego przyszli 
technicy budownictwa wykonali 
kompleksowy remont sali lekcyjnej 
w pobliskiej szkole podstawowej.

 ▶ Realizacja projektu „Tobie, Warsza-
wo” pod patronatem MKO. 

 ▶ 2. miejsce w międzyszkolnym kon-
kursie języka angielskiego „BE 
SMART and COOL, BE BEST at 
SCHOOL”.

 ▶ Szkolenie „Job Shadowing” w  Sala-
mance. 

 ▶ Certyfikat „Szkoła Przyjazna Przedsiębiorczości”.

Kim są nasi absolwenci?
W naszym technikum tytuł technika budownictwa uzyskało już ponad 2200 

absolwentów. Pracują oni w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach produku-
jących materiały budowlane, biurach projektowych, administracji, spółdzielniach 
i wspólnotach mieszkaniowych, a także prowadzą własne firmy. Wielu naszych 
absolwentów studiuje (najczęściej na kierunkach związanych z budownictwem 
i architekturą) lub łączy pracę z nauką. Pierwsi absolwenci z tytułem technika 
architektury krajobrazu opuścili naszą szkołę w czerwcu 2015 r. Część z nich stu-
diuje na Wydziale Biotechnologii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, 
inni tuż po ukończeniu szkoły rozpoczęli pracę w zawodzie, m.in. w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie.

Z kim współpracujemy?
Instytucje, z którymi współpracujemy, to:

 ▶ organizacje pracodawców: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, 
Polski Związek Pracodawców Budownictwa;

 ▶ szkoły wyższe: Wojskowa Akademia Techniczna (która w ramach patronatu 
naukowego organizuje wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników 
naukowych uczelni), Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

 ▶ Państwowa Inspekcja Pracy – udział w programie „Kultura Bezpieczeństwa”;
 ▶ pracodawcy: SOPRO SA, Saint-Gobain, Stanley Black & Decker, PBM Południe 

S.A., Muzeum Łazienki Królewskie, Green Stream Service, Kampinoski Park 
Narodowy, Ogród Pałacu w Wilanowie.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Do dyspozycji naszych uczniów są:

 ▶ pracownie architektury krajobrazu: pracownia projektowania architektury kra-
jobrazu i pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni; na terenie szkoły 
wytyczona jest też powierzchnia ćwiczeniowa do wykonywania specjalistycznych 
prac z zakresu pielęgnowania i urządzania roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu;

 ▶ pracownie budowlane: pracownia projektowa, pracownia nowoczesnych technolo-
gii budowlanych, pracownia techniki grzewczej, instalacyjnej oraz odnawialnych 

 ▶ konkursach rysunkowych organizowanych dla uczniów naszej szkoły oraz dla 
gimnazjalistów;

 ▶ różnych formach dokształcania zawodowego (szkoleniach) organizowanych przez 
firmy budowlane;

 ▶ zajęciach dodatkowych ze wszystkich przedmiotów;
 ▶ działalności charytatywnej – mamy prężnie działający wolontariat, który otrzy-

muje liczne wyróżnienia. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w:

 ▶ laboratoriach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej;
 ▶ firmach:

 − Hejna Architekci Sp. j.;
 − Bricoman Polska;
 − Leroy Merlin;
 − Saint-Gobain; 

 − Erbud S.A.;
 − KIM Sp. z o.o.;
 − Alisma Construction S.A.

Spotkania informacyjne:  21 marca 2018 r. – godz. 17.00 
 11 kwietnia 2018 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik budownictwa
 ▶ technik architektury krajobrazu
 ▶ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 ▶ technik robót wykończeniowych w budownictwie

 ▶ monter sieci i instalacji sanitarnych
 ▶ monter zabudowy i robót wykończeniowych    

 w budownictwie
 ▶ dekarz

Nasze sukcesy:
 ▶ Pozyskanie środków z funduszu Pro-

gramu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój i  realizacja staży za-
granicznych dla młodzieży w latach 
2016–2018.

 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu matu-
ralnego.

 ▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów za-
wodowych.

 ▶ Realizacja projektów w  programie 
„Warszawskie Inicjatywy Edukacyj-
ne”: plenery malarskie w Nieborowie, 

Odnowiona szkoła zaprasza do nauki

Lekcja w szklarni SGGW

mailto:technikum@ckziu1.edu.pl
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źródeł energii, ufundowana przez firmę 
Hetman Eko,  właściciela marki Ulrich;

 ▶ pracownie komputerowe wyposażone 
w  programy do nauki zawodu: Auto-
CAD, Norma Pro, Corel, Zuzia, Insert.

Wyżej wymienione pracownie, 
pracownie językowe i  przedmiotów 
ogólnych, centrum multimedialne 
i biblioteka są wyposażone w sprzęt au-
diowizualny i dydaktyczny, natomiast 
pracownie przedmiotów zawodowych 
– w projektory, komputery i wizualize-
ry oraz stanowiska kreślarskie i sztalugi. 
Ponadto w pracy dydaktycznej wykorzy-

stywane są: trzy tablice interaktywne do nauki matematyki, fizyki i języków obcych, 
a także multimedialny program Sonda do nauczania fizyki.

Szkoła posiada nowoczesną aulę, w której odbywają się uroczystości szkolne 
i prezentacje dla uczniów prowadzone przez firmy budowlane. W szkole znajdują 
się też duża sala gimnastyczna, dwie siłownie oraz kompleks boisk szkolnych.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
U nas możesz: 

 ▶ trenować umiejętności bukieciarskie w czasie cyklicznych warsztatów „Flory-
styka w praktyce”;

 ▶ szlifować zdolności językowe na zajęciach „Technologie OZE”, prowadzonych 
w języku angielskim;

 ▶ poznać ciekawych ludzi z pasją i znaleźć swoją niszę na rynku pracy dzięki 
cyklowi „Spotkania z zawodem”;

 ▶ dołączyć do grupy „Banda Tulipana” i aranżować zieloną przestrzeń wokół siebie;
 ▶ doskonalić zdolności plastyczne na lekcjach projektowania, rysunku odręcznego 

i na zajęciach pozalekcyjnych;
 ▶ uprawiać różne dyscypliny sportowe: piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenis 

stołowy, spływy kajakowe oraz ćwiczyć w siłowni.
Pasje społecznikowskie rozwiniesz dzięki: uczestniczeniu w pracach samorządu 

szkolnego i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przygotowywaniu 
imprez okolicznościowych oraz pracy w wolontariacie (udział w WOŚP, program 
„Pola Nadziei”, popularyzacja akcji krwiodawstwa i oddawania szpiku kostnego).

Jeśli interesujesz się ekologią, mo-
żesz brać udział w programach i ak-
cjach: popularyzujących ideę segrega-
cji śmieci, sprzątania świata, ochrony 
kasztanowców, zasad zdrowego trybu 
życia, w tym zdrowego odżywiania się 
i aktywności fizycznej.

Chcesz odbyć praktyki 
w renomowanej firmie?

Organizujemy praktyki w:
 ▶ PBM Południe S.A.;
 ▶ Skanska S.A.;

 ▶ Bricoman Polska Sp. z o.o.;
 ▶ TDM Business Sp. z o.o.;
 ▶ Kampinoskim Parku Narodowym;
 ▶ Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

Spotkania informacyjne: 28 lutego 2018 r. – godz. 18.00 
 21 marca 2018 r. – godz. 18.00

W pracowni systemów energetyki odnawialnej

Warsztaty w firmie Dryvit

4. Zawody branży 
samochodowej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć 
   kwalifikacje?

 ▶ technik pojazdów
 samochodowych

 ▶ mechanik pojazdów
 samochodowych

Nasze sukcesy:
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 ▶ Zdawalność egzaminu maturalnego w 2016 r. – 88%.
 ▶ Liczne sukcesy w rozgrywkach sportowych w dzielnicy Ochota w ramach 50. 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży: 3. miejsce w biegach przełajowych, 2. miej-
sce w piłce koszykowej, 4. miejsce w piłce ręcznej, 5. miejsce w piłce siatkowej 
i 6. miejsce w piłce nożnej.

 ▶ Udział w turniejach i olimpiadach związanych z motoryzacją m.in. w młodzie-
żowym turnieju motoryzacyjnym, olimpiadzie wiedzy technicznej, olimpiadzie 
techniki samochodowej.

Kim są nasi absolwenci?
Do naszych absolwentów należą m.in.: aktor Wiesław Michnikowski; piłkarz Da-

riusz Dziekanowski; Jerzy Sado – wybitny polski inżynier mechanik ciepłownictwa 
i profesor Politechniki Warszawskiej; Mirosław Malec – były szef Komisji Sportów 
Motorowych PZM; Paweł Kasprzycki – redaktor naczelny czasopisma „Motor” (w 
latach 1991–2002); Łukasz Kędzierski – dwukrotny mistrz Polski w rajdach enduro 
i uczestnik Rajdu Dakar.

https://www.facebook.com/zssilnr1
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 ▶ brać udział w licznych przedsięwzięciach 
artystycznych, kulturalnych i  spor-
towych (m.in. zajęciach strzeleckich 
w szkolnej strzelnicy sportowej);

 ▶ pracować w Młodzieżowej Radzie Dziel-
nicy Ochota m.st. Warszawy.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej 
firmie?

Szkoła współpracuje z wieloma firmami 
w zakresie organizacji zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych. Są to m.in.: Bosch, 
Renault, Norauto, Auto Żoliborz (autory-
zowany salon i serwis Opla), Auto Wola autoryzowany salon i serwis Opla), VCen-
trum (salon Volvo), Renault Dyszkiewicz, Auto GT (autoryzowany dealer marek 
Hyundai i Mitsubishi). 

Zajęcia praktyczne odbywają się również w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Spotkanie informacyjne: 25 kwietnia 2018 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas 
zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik pojazdów 
 samochodowych

 ▶ mechanik pojazdów 
 samochodowych

Nasze sukcesy:
 ▶ 1. miejsce i wyróżnieni finaliści w ogólnopolskim finale II Konkursu Wiedzy 

Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn w 2017 r. (kon-
kurs jest organizowany przez Wydział SiMR Politechniki Warszawskiej).

 ▶ 1. i 2. miejsce ogólnopolskim konkursie proekologicznym „Eko Gwiazda”, or-
ganizowanym przez koncern Mercedes-Benz. 

 ▶ 1. miejsce i finaliści w historyczno-geograficznym konkursie międzyszkolnym 
„Mazowsze – przeszłość i teraźniejszość”.

 ▶ 2. miejsce i finalista w ogólnopolskim konkursie historycznym „Marszałek Józef 
Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości w 150 rocznicę urodzin”. 

 ▶ 1 laureat konkursu „Talent Woli 2017” w kategorii artystycznej.
 ▶ 1. miejsce w dzielnicy Wola w kategorii piłki siatkowej chłopców i 1. miejsce 

w biegach przełajowych w 50. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
 ▶ 3 finalistów XVII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na 

medal”.

Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z  uczelniami 

i pracodawcami:
 ▶ Wojskową Akademią Techniczną 

(lekcje otwarte w laboratoriach 
i pracowniach samochodowych);

 ▶ Politechniką Warszawską (cy-
kliczny udział w wykładach ot-
wartych na Wydziale Samocho-
dów i Maszyn Roboczych);

 ▶ Polskim Związkiem Motorowym 
(patronat i stypendia dla najlep-
szych uczniów);

 ▶ Automobilklubem Polski (orga-
nizacja konkursu bezpiecznej jazdy samochodem „Bezpiecznie nam” dla uczniów 
warszawskich szkół samochodowych);

 ▶ firmą Bosch (szkolenia dla uczniów i nauczycieli); 
 ▶ firmą Renault (szkolenia, doposażanie pracowni samochodowych w nowoczesny 

sprzęt diagnostyczny);
 ▶ firmą Inter-Team (szkolenia dla uczniów i nauczycieli).

Z trzema wymienionymi wyżej firmami (Bosch, Renault, Inter-Team) szkoła 
podpisała porozumienia o współpracy.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, mul-

timedialny i komputerowy. Dysponujemy pracowniami: podstaw motoryzacji, 
diagnostyki pojazdów samochodowych, elektrotechniki i   elektroniki pojazdów 
samochodowych, organizacji obsługi pojazdów samochodowych, napraw pojazdów 
samochodowych, a także pracownią nauki jazdy. Do prowadzenia zajęć z przedmio-
tów zawodowych wykorzystywane są zestawy panelowe takie jak: układ Common 
Rail, układy bezpieczeństwa biernego, układ ABS/ASR i inne. W ramach przed-
miotu „Podstawy konstrukcji maszyn” realizowany jest moduł komputerowego 
wspomagania projektowania.

W 2017 roku do dyspozycji uczniów i nauczycieli została przekazana nowoczesna 
hala dydaktyczna do obsługi, naprawy i diagnozowania pojazdów samochodo-
wych. Hala jest w pełni dostosowana do prowadzenia zajęć praktycznych oraz 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodach: mechanik pojazdów samo-
chodowych i technik pojazdów samocho-
dowych.

Jak możesz z nami rozwijać swoje 
pasje?

Uczniowie naszej szkoły mogą:
 ▶ zdobywać dodatkowe certyfikaty i kwa-

lifikacje renomowanych firm, m.in. serwi-
su obsługującego samochody hybrydowe;

 ▶ uczestniczyć w płatnych stażach i prak-
tykach samochodowych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE;

Hala dydaktyczna do obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych

Wnętrze hali dydaktycznej

Zajęcia praktyczne
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litechniki Warszawskiej, a także klasy 
o  specjalności „bezpieczeństwo ruchu 
drogowego”, objęte patronatem Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Sto-
łecznej Policji. Zajęcia w klasach o tym 
profilu prowadzą funkcjonariusze tych 
służb. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ Zajęcia teoretyczne odbywają się 

w odpowiednio wyposażonych pra-
cowniach przedmiotowych (są to 
m.in. 4 pracownie informatyczne, 13 
pracowni wyposażonych w sprzęt multimedialny, czytelnia multimedialna). 

 ▶ Szkoła ma własny basen, na którym realizowana jest część zajęć wychowania 
fizycznego. 

 ▶ Zajęcia specjalistyczne odbywają się w  pomieszczeniach wyposażonych 
w sprzęt diagnostyczny i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Szkoła dysponuje 
salą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezbędnymi pomocami dydaktycz-
nymi: sprzętem multimedialnym, fantomami, defibrylatorami oraz symulatorem 
bezpiecznej jazdy. 

 ▶ Ponadto w szkole funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Kierowców, który zapewnia 
uczniom bezpłatną naukę jazdy.

 ▶ W szkole znajduje się Ośrodek Egzaminacyjny upoważniony przez OKE w War-
szawie do przeprowadzania egzaminu zawodowego w zawodach: technik po-
jazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Ponadto 
szkoła zakupiła nowoczesne narzędzia i sprzęt diagnostyczny, aby przygotować 
uczniów do nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Dokładamy wszelkich starań, aby szkoła poza nauką zawodu rozwijała zain-

teresowania uczniów. Motoryzacja to pasja naszej młodzieży, dlatego corocznie 
organizujemy wyjazd na targi motoryzacyjne. Szkoła promuje liczne konkursy 
o tematyce motoryzacyjnej i zachęca do brania w nich udziału. 

W naszej ofercie znajdują się także zajęcia sportowe, m.in.: pływanie, piłka 
nożna, siatkówka, tenis stołowy, koszykówka, a także intensywne kursy językowe 
przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Dla chętnych 
uczniów prowadzone są również Koło Entuzjastów Motoryzacji oraz Szkolna Grupa 
Ratownicza.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów róż-

nych marek, m.in.:
Toyota, Mercedes, Peugeot, Citroën, Suzuki, Man, Porsche, Renault, Volkswa-

gen, Skoda, Audi. W zakładach pracy uczniowie mają kontakt z rzeczywistymi 
awariami pojazdów. Najlepsi z nich mają szansę na otrzymanie pracy w firmie, 
w której odbywają praktyki.

Spotkanie informacyjne:  11 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30 
 21 kwietnia 2018 r. – godz. 11.00

 ▶ 2. miejsce w teście wiedzy „England 
is more to see, more to discover, more 
to remember…” w ramach VI Między-
szkolnego Tygodnia Języka Angielskiego 
pod patronatem British Council.

Kim są nasi absolwenci?
Uczniowie kończący naszą szkołę 

nie mają problemów ze znalezieniem 
pracy i są odpowiednio wynagradzani. 
Szkoła utrzymuje kontakt z absolwenta-
mi. Wielu z nich pełni odpowiedzialne 
funkcje zarówno w  sektorze publicz-
nym, jak i usługowym. Nasi absolwenci 

są m.in. pracownikami naukowymi, dyrektorami szkół i serwisów motoryzacyj-
nych, funkcjonariuszami resortów zajmujących się bezpieczeństwem, właścicielami 
warsztatów samochodowych, prezesami stowarzyszeń, pracownikami samorządów, 
radnymi, a także duchownymi. 

Nasi absolwenci to m.in.:
 ▶ prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – dyrektor Instytutu Transportu Samo-

chodowego w Warszawie;
 ▶ doc. dr inż. Maciej Tułodziecki – adiunkt w Instytucie Pojazdów na Wydziale 

SiMR Politechniki Warszawskiej;
 ▶ Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej;
 ▶ Jerzy Podbrożny – piłkarz m.in. Legii Warszawa (mistrzostwa Polski 1994 i 1995);
 ▶ Zdzisław Hoffman – mistrz świata w trójskoku (Helsinki).
 ▶ Obecny dyrektor mgr inż. Piotr Zając jest również absolwentem naszej szkoły. 

Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła ma podpisane porozumienia z następującymi koncernami samo-

chodowymi: Toyota Motor Poland, Mercedes-Benz Polska, Man Truck & Bus Pol-
ska, Suzuki Motor Poland, Peugeot Citroën Polska, Norauto Polska oraz z Cechem 
Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Dzięki odbywaniu zajęć i praktyk w tych 
firmach nasi uczniowie stają się specjalistami w naprawie i eksploatacji pojazdów 
samochodowych oraz diagnostyce samochodowej.

Ponadto współpracujemy z uczelniami – Politechniką Warszawską i Akademią 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Nasi uczniowie uczestniczą w se-
minariach i wykładach na Politechnice 
Warszawskiej, a  część obowiązkowych 
zajęć specjalistycznych prowadzą pra-
cownicy naukowi PW (ćwiczenia odby-
wają się w  laboratoriach). Współpracę 
z APS nawiązaliśmy w 2017 r. Dotyczy 
ona prowadzenia praktyk studenckich 
oraz wspierania działań na rzecz pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej z wyko-
rzystaniem najnowszej wiedzy naukowej.

Od kilku lat w naszej szkole funkcjo-
nują klasy pod patronatem Wydziału 
Samochodów i Maszyn Roboczych Po-

Nowoczesna pracownia przystosowana do 
przeprowadzania egzaminu zawodowego

Basen szkolny

Ćwiczenia grupy ratowniczej
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 ▶ Karol Lubas – kierowca rajdowy, wice-
mistrz Polski Kia Picanto.

Z kim współpracujemy?
Instytucje, z którymi współpracujemy, 

to:
 ▶ Politechnika Warszawska – Wydział 

Samochodów i  Maszyn Roboczych, 
Wydział Transportu, Wydział Mecha-
troniki (patronaty nad klasami samo-
chodowymi, mechatronicznymi i logi-
stycznymi);

 ▶ Wojskowa Akademia Techniczna 
(współpraca dydaktyczna);

 ▶ Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (innowacja pedagogiczna i współpraca 
przy organizowaniu ogólnopolskiej olimpiady logistycznej);

 ▶ Polski Związek Motorowy ZO Warszawa (patronat nad klasami samochodowymi);
 ▶ Miejskie Zakłady Autobusowe (patronat nad klasami samochodowymi);
 ▶ Innovation Poland Group (patronat nad klasami lakierniczymi);
 ▶ Serwisy samochodowe, firmy logistyczne i lakiernicze: Audi, BMW, Bosch, Ford, 

Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Skoda, Volkswagen, 
Volvo, Dachser, Schenker, PPG Industries Poland Sp. z o.o.

Jak wyglądają nasze pracownie? 
 ▶ Przyszli technicy i mechanicy pojazdów samochodowych nabywają praktyczne 

umiejętności w nowoczesnej pracowni z linią diagnostyczną i stanowiskami do 
napraw, stanowiskiem do badań rozruszników i alternatorów, w tym alternato-
rów sterowanych elektronicznie.

 ▶ Przyszli technicy mechatronicy mają do dyspozycji pracownie wyposażone 
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny podczas nauki pneumatroniki, 
elektrotechniki i elektroniki.

 ▶ Uczniowie z klas logistycznych zdobywają wiedzę w pracowniach gospodarki 
magazynowej, transportowej oraz przepływu zasobów i informacji; w pracow-
niach wykorzystywane są profesjonalne programy komputerowe.

 ▶ Przyszli lakiernicy samochodowi mają do dyspozycji najlepszej klasy produkty do 
naprawy powłok lakierniczych, nowoczesny sprzęt i pracownię z profesjonalną 
samochodową kabiną lakierniczą i stanowiskami przygotowawczymi. Jest to 
jedyna tego typu pracownia w całym województwie.

Uczniowie klas samochodowych mogą korzystać z bezpłatnej nauki jazdy – zajęcia 
odbywają się w naszym ośrodku szkolenia kierowców. Egzaminy ze wszystkich 
kwalifikacji zawodowych odbywają się w szkolnych ośrodkach egzaminacyjnych.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Możesz uczestniczyć w: 

 ▶ atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych takich jak: judo, boks, koło motoryzacyj-
ne, koło samochodów zdalnie sterowanych, koło informatyczne, koło strzeleckie;

 ▶ projektach służących zdobyciu i podwyższeniu nowych umiejętności, a także 
uzyskaniu kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy;

 ▶ zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez ra-
towników medycznych;

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik pojazdów samochodowych
 ▶ technik mechatronik
 ▶ technik logistyk

 ▶ mechanik pojazdów samochodowych
 ▶ kierowca-mechanik
 ▶ lakiernik
 ▶ mechatronik

 
Nasze sukcesy:

 ▶ 3 finalistów XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 
2017 r.

 ▶ Nasi uczniowie są corocznie finalistami ogólnopolskiej olimpiady logistycznej. 
 ▶ 1. miejsce w  Konkursie Bezpiecznej Jazdy Samochodem „Bezpiecznie nam” 

w 2017 r.
 ▶ 2 indeksy dla laureatów III Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej 

w zakresie Pojazdów i Maszyn, zorganizowanego przez Politechnikę Warszaw-
ską w 2017 r. 

 ▶ 1., 2. i 3. miejsce indywidualnie i 1. miejsce drużynowo w finale V Mazowieckiego 
Konkursu Mechatronicznego w 2017 r.

 ▶ 2. miejsce indywidualnie w II Międzywojewódzkim Turnieju Mechaników Sa-
mochodowych w 2016 r.

 ▶ 1. miejsce w kategorii „VAG” podczas 86. wystawy Stars Show w Bielsku-Białej.
 ▶ 3. miejsce drużynowo w konkursie wojewódzkim „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” w 2017 r.
 ▶ 4 stypendystów w II edycji projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół 

zawodowych”, 1 stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nasi absolwenci?
Wsród naszych absolwentów są 

m.in.:
 ▶ Paweł Nastula – mistrz olimpij-

ski w judo;
 ▶ Kazimierz Mazur – aktor filmo-

wy, który grał w m.in. filmach 
„Karbala” i  „Tajemnica We-
sterplatte” oraz w serialu „Na 
Wspólnej”;

 ▶ Marcin Opałka – kierowca raj-
dowy, wielokrotny mistrz Pol-
ski;

 ▶ Marcin Turski – kierowca rajdo-
wy, wielokrotny mistrz Polski;

Nasza najlepsza drużyna na XXI Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym

Zajęcia z automatyki przemysłowej realizowane 
w ramach patronatu Wydziału Mechatroniki PW
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 ▶ Ryszard Kozłowski – dyrek-
tor Kia Car Droom Sp. z o.o.;

 ▶ Damian Denis – PTHU 
„Dar-Bus” Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów.

Z kim współpracujemy?
 ▶ Współpracujemy z  wielo-

ma pracodawcami z branży 
motoryzacyjnej. Są to prze-
de wszystkim: Auto Special 
Sp. z o.o., oddział Sobiesław 
Zasada Warszawa (Volkswagen); Toyota i Lexus Warszawa-Żerań; Centrum 
Motoryzacyjne Toruńska (Suzuki, Nissan, Mitsubishi); Car Droom Sp. z o.o.; 
Krotoski Cichy Sp. z o.o. (Volkswagen); Chwalibóg Motors (wszystkie mar-
ki); Centrum Infiniti Warszawa; Ford OMC Motors Warszawa; Dukiewicz 
Sp. j. (Subaru, Fiat); Euroservice Sp. j. (Volvo); 2M Auto-Elektro (Mercedes 
Gelenda).

 ▶ Efektem współpracy z pracodawcami było wprowadzenie do oferty szkoły no-
wego zawodu – mechanik motocyklowy. W tworzeniu programu nauczania 
uczestniczyli pracodawcy branżowi, m.in.: Stajnia Motocyklowa, Kacper-Motor 
Marcin Kasprzyk, Moto Styl, Motorista, Moto Szklarnia. W październiku 2016 
r. dzięki wsparciu firmy Stajnia Motocyklowa wyposażona została pracownia 
motocyklowa dla uczniów.

 ▶ Ważnymi partnerami szkoły są też uczelnie i placówki naukowo-badawcze: 
Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz 
Wydział Transportu); Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki); Warszawska 
Szkoła Zarządzania; Wojskowa Akademia Techniczna; Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej; Instytut Mechaniki Precyzyjnej; Instytut 
Lotnictwa.

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ Nasze pracownie wyposażone są w: sprzęt multimedialny i interaktywny, zestawy 

panelowe przedstawiające wszystkie zespoły i podzespoły pojazdów samocho-
dowych, testery diagnostyczne do pełnego monitorowania parametrów pracy 
poszczególnych systemów pojazdu, układy oświetleniowe aktoryki i sensoryki 
pojazdów samochodowych, oprogramowanie CAD-CAM do projektowania 
części i zespołów pojazdów oraz oprogramowanie Integra Car 7 do obsługi 
serwisowej, kosztorysowania i wyceny napraw pojazdów samochodowych.

 ▶ Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych wyposażona jest w urządzenia 
do pomiaru i regulacji geometrii z bezprzewodowymi głowicami, wyważarkę, 
montażownicę, wózki narzędziowe. Posiadamy w pełni wyposażoną salę do 
przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technika pojazdów sa-
mochodowych, zgodną ze standardami OKE.

 ▶ Pracownia pomiarów elektrycznych wyposażona jest w zestawy panelowe do 
pomiarów wielkości elektrycznych. Posiadamy w pełni wyposażoną salę do prze-
prowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technika elektryka, zgodną 
ze standardami OKE.

 ▶ W 2016 roku została otwarta pracowania motocyklowa wyposażona w najno-
wocześniejszy sprzęt obsługowo-naprawczy.

 ▶ zajęciach organizowanych przez firmy i uczelnie w ramach podpisanych poro-
zumień.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Oprócz praktycznej nauki zawodu w pracowniach zlokalizowanych na te-

renie szkoły oferujemy praktyki w renomowanych firmach takich jak: Audi, 
BMW, Bosch Rexroth, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, Peu-
geot, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo Euroservice, Tramwaje Warszawskie, 
Metro Warszawskie, Came Poland, Elektronika, Dachser, Schenker. Uczniowie 
w trakcie praktyk mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami 
napraw.

Spotkania informacyjne:  22 lutego 2018 r. – godz. 17.00 
 22 marca 2018 r. – godz. 17.00 
 23 kwietnia 2018 r. – godz. 17.00

 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik pojazdów samochodowych
 ▶ technik elektryk

 ▶ mechanik pojazdów samochodowych
 ▶ elektromechanik pojazdów samochodowych
 ▶ mechanik motocyklowy (nowy zawód)

Nasze sukcesy:
 ▶ 1. miejsce w europejskim konkursie bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Safety 

Tunes Polska”.
 ▶ Realizacja projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako 

przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”, współfi-
nansowanego ze środków EFS.

 ▶ Organizacja konferencji na temat 
odnawialnych źródeł energii; spot-
kanie w  ramach ogólnopolskiego 
projektu „Postaw na słońce” zor-
ganizowano dla społeczności pra-
skiej.

Kim są nasi absolwenci? 
Nasi absolwenci to m.in.:

 ▶ Robert Sycz – olimpijczyk w wio-
ślarstwie;

 ▶ Bernard Aluchna – olimpijczyk, 
dwukrotny mistrz Polski w  pły-
waniu;
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Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje? 
Zgłoś się ze swoją pasją, a my pomożemy Ci ją rozwinąć!

 ▶ Możesz zdobyć uprawnienia do: kierowania pojazdami samochodowymi kat. B 
(jeśli będziesz się kształcić się w zawodach z branży samochodowej), kierowania 
pojazdami kat. A2 (jeżeli będziesz się kształcić w zawodzie mechanika moto-
cyklowego), montażu i obsługi sieci SEP do 1kV (jeśli będziesz się kształcić się 
w zawodzie technika elektryka i technika pojazdów samochodowych), pracy 
w środowisku oprogramowania CAD-CAM i Integra Car 7. 

 ▶ Zachęcamy do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w serwisach samocho-
dowych, na strzelnicy, zajęciach fotograficznych, sportowych, muzyczno-tea-
tralnych, motoryzacyjnych (możesz prezentować efekty swojej pracy nie tylko 
w szkole, lecz także poza nią).

 ▶ Możesz pomagać innym – oddaj krew podczas regularnych akcji krwiodawstwa 
pod hasłem „Krwinka z Targowej”.

 ▶ Możesz zostać członkiem szkolnego koła wolontariatu i dzięki temu kształtować 
i rozwijać wrażliwość oraz gotowość do pomocy osobom potrzebującym.

 ▶ Możesz zgłębiać wiedzę podczas krajowych i zagranicznych wyjazdów eduka-
cyjnych.

 ▶ Wspieramy chęć prawidłowego rozwoju tężyzny fizycznej – podczas przerw mo-
żesz doskonalić umiejętność gry piłkarzykami. 

 Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach:

 ▶ Stajnia Motocyklowa, Moto Styl, Motorista, Kacper-Motor Marcin Kasprzyk, 
Moto Szklarnia; 

 ▶ Volkswagen;
 ▶ Toyota Żerań;
 ▶ Kia Motors;
 ▶ Polska Grupa Dealerów (Volvo, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Ford, In-

finiti).

Spotkania informacyjne:  20 marca 2018 r. – godz. 17.30 
 24 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30 
 12 czerwca 2018 r. – godz. 15.00–18.30 
 (piknik z zawodem)

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik mechatronik
 ▶ technik informatyk

Nasze sukcesy:
 ▶ 1. miejsce w Warszawie i województwie i 9. miejsce w Polsce w rankingu techni-

ków „Perspektywy 2017”; 3. miejsce w kraju w rankingu maturalnym techników.
 ▶ Dyplom „Ambasadora Techniki” z okazji VII Warszawskich Dni Techniki 2017 r.
 ▶ Srebrny medal zdobyty podczas X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy 

Wynalazków „IWIS 2016” (International Warsaw Invention Show).
 ▶ Laureaci ogólnopolskiego konkursu „Potyczki Młodych Adminów 2017”: 2. i 3. 

miejsce w kategorii „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowy-
mi systemami operacyjnymi” oraz 1., 2. i 3. miejsce w kategorii „Konfiguracja 
i administrowanie sieciami komputerowymi Cisco CCENT”. 

 ▶ 4 nagrodzone prototypy urządzeń (laureaci) w konkursie na innowacje tech-
niczne w ramach projektu „Life Skills”, realizowanego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży.

 ▶ Finaliści konkursów międzynarodowych: 2 finalistów konkursu matematycz-
nego PANGEA 2016/2017, 5 finalistów konkursu Cisco „NetRiders CCENT”, 
2 finalistów konkursu Cisco „NetRiders IT Essentials 2017”.

 ▶ Laureat I Olimpiady Wiedzy o Fil-
mie i  Komunikacji Społecznej 
2016/2017.

 ▶ 1 finalista I Olimpiady Cyfrowej, 
3 finalistów XLII Olimpiady In-
nowacji Technicznych i Wynalaz-
czości 2016/2017.

 ▶ Tytuł „TAON” w  Polsko-Ukra-
ińskim Konkursie Fizycznym 
„Lwiątko 2017”.

 ▶ Laureaci konkursów ogólnopol-
skich: 3. miejsce w konkursie IT 
i  cyberbezpieczeństwa, 2. miej-
sce w konkursie matematycznym 

5. Zawody branży elektronicznej, 
elektrycznej, informatycznej 
i mechanicznej

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych

mailto:szkola@tm1.edu.pl
http://www.tm1.edu.pl/
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Są to: pracownia montażu i diagnostyki komputerów; 2 pracownie Cisco wypo-
sażone w stanowiska dydaktyczne do konfiguracji  urządzeń sieciowych – rou-
terów, przełączników, urządzeń firewall, telefonów IP; 2 pracownie do montażu 
sieci Ethernet i zarządzania systemami serwerowymi; 1 pracownia systemów 
z rodziny Linux; 2 pracownie systemów operacyjnych Microsoft; 2 pracownie 
do projektowania aplikacji webowych.

 ▶ 9 pracowni mechatronicznych to: 2 pracownie elektrotechniki; pracownia elek-
troniki analogowej i cyfrowej; pracownia CAD/CAM; pracownia automatyki 
i sterowników PLC; pracownia pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki; 
pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych; pracownia mon-
tażu urządzeń elektronicznych; pracownia pomiarów; pracownia obrabiarek 
sterowanych numerycznie.

 ▶ Szkoła posiada symetryczne łącze światłowodowe. Wszystkie pracownie zawo-
dowe oraz sale lekcyjne wyposażone są w dostęp do internetu.

 ▶ Do dyspozycji uczniów są też obiekty sportowe: 2 sale gimnastyczne, sala tenisa 
stołowego, sala aerobowa, siłownia, boisko sportowe.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
 ▶ Szkoła opracowała i wdrożyła program pracy z uzdolnionymi uczniami. Możesz 

rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań – do wyboru są: koło teatralne, 
graficzne, filmowe, robotyczne, elektroniczne, wolontariat, „Klub Ośmiu”. Ucz-
niowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach i zdobywają w nich 
spektakularne sukcesy – możesz zostać jednym z laureatów.

 ▶ Uczniowie realizują ciekawe projekty techniczne pod okiem nauczycieli. Praco-
dawcy (np. PZU, Astor) wspierają uzdolnionych – organizują ciekawe szkolenia 
i warsztaty. Firma Mawilux funduje stypendia naukowe na realizację najciekaw-
szych projektów technicznych.

 ▶ Szkoła posiada status Mirosoft IT Academy – możesz skorzystać z szerokiego 
wachlarza szkoleń firmy Microsoft i zdobyć certyfikaty potwierdzające umie-
jętności: programowania aplikacji, wykorzystania aplikacji Microsoft, projekto-
wania i obsługi baz danych, instalacji i konfigurowania systemów operacyjnych 
oraz administrowania systemami serwerowymi firmy Microsoft. Wszystkie te 
certyfikaty są wysoko cenione na rynku pracy.

 ▶ W szkole od 7 lat funkcjonuje Akademia Lokalna Cisco – możesz realizować 
szkolenia Cisco na różnych poziomach (IT Essentials – Hardware and Software, 
CCNA Routing & Switching, Introduction to the Internet of Everythink, NDG 
Linux) i potwierdzać nowe umiejętności certyfikatami firmy Cisco, honorowa-
nymi na całym świecie.

 ▶ Szkoła jest partnerem firmy Novell – NATP (Novell Akademic Training Partner). 
Obecnie zdecydowana większość serwerów opiera się na systemach z rodziny 
Linux – na rynku pracy brakuje dobrych specjalistów zajmujących się tymi sy-
stemami. U nas możesz zdobyć takie umiejętności na poziomie podstawowym 
i zaawansowanym, a także potwierdzić je certyfikatami: CLE – Novell Certified 
Linux Engineer, CLA – Novell Certified Linux Administrator, CLP – Certified 
Linux Professional.

 ▶ Posiadamy certyfikowane laboratoria ECDL, w szkole pracują egzaminatorzy 
ECDL. W ramach zajęć dodatkowych możesz zdobyć certyfikaty ECDL na róż-
nych poziomach oraz ECDL-CAD. Certyfikaty te honorowane są we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej.

„Mat@ndo” w kategorii „Technikum”.
 ▶ Stypendia w 2017 r.: 41 stypendy-

stów w ramach projektu „Mazowsze 
– stypendia dla uczniów szkół za-
wodowych”, 2 stypendystów Preze-
sa Rady Ministrów, 5 stypendystów 
m.st. Warszawy, 2 stypendystów Edu-
kacyjnej Fundacji im. prof. Romana 
Czerneckiego EFC.

Kim są nasi absolwenci?
Wielu naszych absolwentów zajmu-

je odpowiedzialne stanowiska w reno-
mowanych firmach branży informa-
tycznej i mechatronicznej, niektórzy 

z nich prowadzą własną działalność gospodarczą.
Nasi absolwenci podejmują studia na warszawskich wyższych uczelniach tech-

nicznych takich jak: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawska Wyższa Szkoła 
Informatyki. Szkoła otrzymuje wiele atrakcyjnych ofert pracy dla absolwentów. 
Mogą oni wybierać spośród propozycji firm zajmujących się: projektowaniem i za-
bezpieczaniem sieci komputerowych, ich administrowaniem, programowaniem 
aplikacji, sterowaniem procesów produkcyjnych, programowaniem obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC.

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała wiele porozumień o współpracy, w tym z następującymi pra-

codawcami: Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów 
Inżynierskich; ProCAx; Cisco Systems Poland Sp. z o.o.; ATM Solutions; Tobzamer; 
Warsaw Numerical Control Sp. z o.o. (WNC). 

Ponadto nawiązaliśmy współpracę z:
 ▶ pracodawcami: Suse Polska, Mawilux, Festo, Astor, Modecom, NTT System, Win-

cor, Avia, Polfa Warszawa S.A., LOTTE Wedel Sp. z o.o., Yamo, Axus Komputer;
 ▶ uczelniami: Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych (Akademia Ci-

sco), Wydziałem SiMR (Politechnika Warszawska), Wydziałem Mechatroniki 
i Lotnictwa oraz Wydziałem Mechaniki (Wojskowa Akademia Techniczna);

 ▶ instytucjami i stowarzyszeniami: Polskim Towarzystwem Informatycznym, Pol-
ską Fundacją Dzieci i Młodzieży, 
Zakładem Doskonalenia Zawodo-
wego, Urzędem Dozoru Technicz-
nego. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
Pracownie szkolne wyposażone są 

w wysokiej klasy stanowiska kompu-
terowe i specjalistyczne oprogramo-
wanie.

 ▶ 11 pracowni informatycznych jest 
wyposażonych w sprzęt niezbędny 
do realizacji programu  nauczania. 

Pracownia sieci komputerowych Cisco

Pracownia sieci komputerowych Cisco
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 ▶ 1. miejsce w konkursie „King’s Spe-
ech – Student’s Speech”.

 ▶ 1. miejsce w  konkursie filmowym 
„100 sekund na 100 lat Woli”.

 ▶ Certyfikat „Szkoła Nowych Techno-
logii”.

 ▶ Wyróżnienie w rankingu „IT Szkoła”.
 ▶ Sukcesy sportowe w 2017 r.: 

 − 1. miejsce dziewcząt i  3. miejsce 
chłopców w mistrzostwach Polski 
w wieloboju obronnym;

 − w mistrzostwach Woli: 1. miej-
sce dziewcząt w indywidualnych 
biegach przełajowych, 2. miejsce 
w piłce nożnej, 1. miejsce chłopców w sztafetowych biegach przełajowych, 1. 
miejsce w ergometrach wioślarskich;

 − wygrana w „Teście Coopera dla Wszystkich”, akcja „Wybiegaj sprzęt sportowy 
dla swojej szkoły”.

 ▶ 4 akcje honorowego krwiodawstwa w ramach akcji „Wolskie Zbiórki Krwi”; 
wolscy krwiodawcy oddali łącznie ponad 1000 litrów krwi.

Kim są nasi absolwenci? 
Wielu absolwentów naszej szkoły studiuje na uczelniach wyższych: Politechni-

ce Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych, Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Wielu łączy 
pracę zawodową ze studiami zaocznymi. Nasi absolwenci są m.in.: pracownikami 
firm zajmujących się usługami elektronicznymi, naprawą i budową sprzętu kom-
puterowego, obsługą baz danych, instalowaniem i konserwacją sieci komputero-
wych i telewizyjnych, pracownikami Wojskowej Akademii Technicznej, banków, 
właścicielami firm świadczących usługi informatyczne i elektroniczne.

Z kim współpracujemy?
Silną stroną Zespołu Szkół nr 36 jest współpraca ze środowiskiem lokalnym 

i biznesowym. Jej efektem są cykliczne praktyki uczniów naszej szkoły w przedsię-
biorstwach elektryczno-elektronicznych takich jak: Samsung, Regenersis, TRUMPF 
Huettinger, Dacpol, NTT System, iSpot Service. Współpracujemy również z ser-

wisami sprzętu komputerowego 
oraz RTV i AGD – nasi uczniowie 
szkolą się pod okiem doświadczo-
nych pracowników.

W ramach współpracy z  fir-
mą Samsung w  roku szkolnym 
2016/2017 odbyły się warsztaty 
diagnostyki sprzętu AGD, prakty-
ki serwisowe w zakresie badania, 
jakości i bezpieczeństwa napra-
wianych produktów oraz zajęcia 
z programowania aplikacji mobil-
nych na urządzenia z systemem 
Android.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Masz taką możliwość – uczniowie klas trzecich odbywają 4-tygodniowe praktyki 

zawodowe w takich firmach, jak: 
 ▶ Cisco Polska – konfiguracja urządzeń sieciowych firmy Cisco, zarządzanie i ad-

ministrowanie sieciami komputerowymi;
 ▶ NTT Systems – montaż i diagnostyka komputerów;
 ▶ Novell – administrowanie systemem Linux;
 ▶ Festo – automatyka przemysłowa;
 ▶ Warsaw Numerical Center – programowanie maszyn sterowanych numerycznie 

CNC;
 ▶ Polfa Warszawa S.A. – konserwacja i utrzymanie zautomatyzowanych linii pro-

dukcyjnych;
 ▶ Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – roboty przemysłowe;
 ▶ Centrum Badań Kosmicznych PAN – operowanie maszynami sterowanymi nu-

merycznie.
Najlepsi uczniowie odbywają 3-tygodniowy staż zawodowy na Wyspach Kanaryj-

skich w Las Palmas w ramach projektu Erasmus+, finansowanego z funduszy UE.

Spotkania informacyjne: 14 marca 2018 r. – godz. 17.00 
 14 kwietnia 2018 r. – godz. 10.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik elektronik
 ▶ technik informatyk
 ▶ technik mechatronik (nowy zawód od 2018 r.)

 ▶ elektronik
 ▶ mechatronik

Nasze sukcesy:
 ▶ Zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie 96% (w roku szkolnym 

2016/2017).
 ▶ Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe powyżej śred-

niej krajowej (w roku szkolnym 2016/2017).
 ▶  Realizacja projektów unijnych, w ramach których: 90 uczniów uzyskało certyfi-

kat SEP w zakresie do 1kV; 405 uczniów uzyskało certyfikaty ITE; 106 uczniów 
uzyskało certyfikaty Discovery Akademii Cisco; 63 uczniów uzyskało certyfikaty 
CCNA R&S Akademii Cisco; 140 uczniów uzyskało certyfikaty umiejętności 
lutowania SMD.

 ▶ Realizacja praktyk w Irlandii w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodo-
wego”.

 ▶ Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT „Młody Innowator”. 

Zajęcia w pracowni sieci komputerowych

Zajęcia w pracowni montażu układów elektronicznych
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w  ramach kursów IT Essentials oraz CCNA Routing & Switching;  
status trenerów posiada 10 nauczycieli, którzy są doskonale przygotowani  
do nauki tworzenia sieci komputerowych opartych na rozwiązaniach firmy Cisco 
i pomagają uczniom przygotować się do zdobycia certyfikatów;

 ▶ uczestniczyć w kołach zainteresowań, np.: w kole programowania robotów, kole 
dziennikarskim wydającym szkolną gazetkę w formie elektronicznej „#Potwier-
dzone_Info”, w spotkaniach z przedstawicielami dużych firm IT;

 ▶ grać w zespole muzycznym Kasprzak Band;
 ▶ uprawiać sport (koło strzeleckie LOK, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka 

ręczna, tenis stołowy, siłownia);
 ▶ stać się członkiem Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi;
 ▶ pracować w samorządzie uczniowskim i szkolnym radiowęźle.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
W naszej szkole jest to możliwe, gdyż organizujemy praktyki we współpracy 

z firmami:
 − NTT System;
 − Samsung;
 − ESPO;
 − iSpot;

 − Interdruk;
 − Exell;
 − Trinity Interactive;
 − Ram-Serwis;

 − Regenersis;
 − RSOnline;
 − TRUMPF Huettinger.

Spotkania informacyjne: 17 marca 2018 r. – godz. 10.00  
  11 kwietnia 2018 r. – godz. 17.00 
 (udział w zajęciach elektronicznych i informatycznych)

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik elektronik
 ▶ technik informatyk
 ▶ technik teleinformatyk
 ▶ technik elektryk
 ▶ technik urządzeń dźwigowych 

Nasze sukcesy: 
 ▶ Tytuł „Srebrnej szkoły 2017” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspek-

tywy”.
 ▶ Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” i certyfikat „Wars i Sawa”, świadczące 

o tym, że wspieramy uzdolnioną młodzież.
 ▶ Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.
 ▶ Tytuł „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”, przyznawany za rozwijanie umiejęt-

ności kluczowych u uczniów.
 ▶ Finaliści III Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku 2016.
 ▶ Finalista XIII Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Mikroprofesor”.
 ▶ 1. i 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy telekomunikacyjnej, elektro-

nicznej i informatycznej. 

Uczniowie szkoły uczestniczą w projekcie Microsoft Imagine,  pozwalającym na 
korzystanie z określonej grupy programów firmy Microsoft. Możliwość uczestni-
ctwa w projekcie nie jest powszechna, co wyróżnia naszą szkołę spośród innych 
placówek.

Ponadto współpracujemy z: Politechniką Warszawską, Wydziałem Elektroni-
ki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki, 

firmą Acronis Poland, Polsko-
-Japońską Akademią Technik 
Komputerowych, Wyższą Szkołą 
Informatyki Stosowanej i Zarzą-
dzania, Federacją Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT, 
a także z firmą StrongRecovery, 
dzięki której możemy korzystać 
z profesjonalnego oprogramowa-
nia do odzyskiwania utraconych 
danych.

Podpisaliśmy dwustronne po-
rozumienia z firmami:

 − TRUMPF Huettinger;
 − Regeneris;
 − Samsung.

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ W szkole funkcjonuje 19 pracowni informatycznych wyposażonych w systemy 

Linux, Windows oraz systemy serwerowe.
 ▶ Posiadamy 6 profesjonalnych pracowni elektronicznych: telewizji satelitarnej, 

montażu przewlekanego, lutowania techniką SMD oraz pomiarów elektronicz-
nych.

 ▶ W każdej pracowni informatycznej znajduje się 15 stanowisk komputerowych.
 ▶ Zajęcia z języków obcych prowadzone są w 5 nowoczesnych pracowniach.
 ▶ Do dyspozycji uczniów są 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala tenisa stołowego, 

boisko sportowe i strzelnica szkolna.
Wszystkie pracownie i stanowiska są wyposażone w sprzęt niezbędny podczas 

nauki zawodu technika informatyka i elektronika. Zajęcia prowadzone są zgodnie 
z programami modułowymi. Podczas nauki uczniowie wykorzystują sprzęt mul-
timedialny, często pracują metodą projektu.

W szkole funkcjonuje sieć Wi-Fi, a dostęp do internetu zapewniony jest za po-
średnictwem symetrycznego łącza światłowodowego.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz:

 ▶ angażować się w wolontariat i szkolny „Klub Ośmiu”, w którym poświęcamy 
czas innym ludziom;

 ▶ uczestniczyć w różnych projektach: 
 ▶ w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych są to np. „Przyjazna Elektro-

nika Cyfrowa”, „Gimnastyka dla Informatyka”, „Z wiosłem przez Wisłę – czyli 
flisacy XXI wieku”;

 ▶ we współpracy z Politechniką Warszawską – „Kreatywny Projekt Zespołowy”.
 ▶ uczęszczać do szkolnej Akademii Sieciowej Cisco, która kształci  uczniów 

Zajęcia koła robotyki
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Realizacji Dźwięku, Polsko-Japońską 
Wyższą Szkołą Technik Komputero-
wych; uczniowie biorą udział w wykła-
dach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych, 
a także w konkursach organizowanych 
przez uczelnie; ponadto współpracuje-
my z Wyższą Szkołą Informatyki i Za-
rządzania w  Rzeszowie, sprawującą 
patronat nad Lokalną Akademią Cisco 
w naszej szkole; 

 − stowarzyszeniami: Polskim Stowa-
rzyszeniem Producentów Dźwigów, 
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, 
Stowarzyszeniem Polskich Energetyków, 

Instytutem Rynku Elektronicznego; celem współpracy jest przygotowanie 
uczniów do uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 − firmami: Kone Sp. z o.o., Schindler Sp. z o.o., OTIS Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat SA, 
CDTI Sp. z o.o., Radio Polska Live!, TVP, National Instruments, Schrack 
Technik Polska Sp. z o.o., Thyssenkrupp Elevator Sp. z o.o., Cisco Systems 
Poland Sp. z o.o.; 

 − partnerami zagranicznymi: EuroMind z Hiszpanii, Europa Direkt e.V. Dresden 
z Niemiec i North West Academy z Irlandii; celem współpracy są przygoto-
wanie uczniów do pracy w zawodzie i realizacja praktyk zawodowych.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Wszystkie pracownie kształcenia zawodowego i ogólnego są wyposażone w ze-

stawy multimedialne, w kilkunastu salach są zainstalowane tablice interaktyw-
ne, pozwalające na uatrakcyjnienie nauki. Baza dydaktyczna spełnia standardy 
wyposażenia pracowni (dotyczy to wszystkich zawodów), określone w podstawie 
programowej kształcenia zawodowego. Dzięki temu szkoła jest również ośrodkiem 
egzaminacyjnym (wszystkie kwalifikacje w poszczególnych zawodach). 

 ▶ Pracownia uruchamiania oraz utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wy-
korzystywana jest podczas nauki zawodu techni-
ka teleinformatyka. Wyposażona jest w zestaw 11 
central telefonicznych z centralą administracyjną, 
serwery telekomunikacyjne realizujące funkcje 
cyfrowej centrali telefonicznej, serwery VoIP, 
bramki GSM, routery internetowe, analogowe 
i cyfrowe aparaty telefoniczne oraz oprogramo-
wanie z zakresu usług ISDN i VoIP. Wszystkie 
centrale są zdalnie programowane za pomocą 
komputerów.

 ▶ Pracownia montażu elektronicznego wyposażo-
na jest w specjalistyczne stanowiska serwisowe 
zaprojektowane z myślą o strefach zabezpieczo-
nych przed wyładowaniami  elektrostatycznymi. 
W pracowni znajdują się również wielokanałowe 
urządzenia serwisowe do montażu i demontażu 
komponentów powierzchniowych i przewleka-
nych oraz serwisowe systemy wizyjne HD.

 ▶ Finalista X Ogólnopolskiego Konkursu 
„Elektryzująca Pasja”. 

 ▶ Finalista XIX Olimpiady Elektrycznej 
i Elektronicznej „Euroelektra”. 

 ▶ Finaliści ogólnopolskiego konkursu „Po-
tyczki Młodych Adminów”. 

 ▶ Finalista ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego im. gen. Sylwestra Kali-
skiego.

 ▶ Stypendyści: Prezesa Rady Ministrów, 
Prezydenta m.st. Warszawy, Stypendium 
im.  Jana Pawła II, 4 stypendystów w ra-
mach projektu „Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych”.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły są wykwalifikowanymi specjalistami branży elektro-

niczno-elektrycznej i informatycznej, poszukiwanymi na rynku pracy. Swoje kom-
petencje rozwijają najczęściej na uczelniach technicznych takich jak: Politechnika 
Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła 
Technik Komputerowych, Wyższa Szkoła Informatyki, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. 

Dzięki innowacjom i projektom unijnym realizowanym w szkole nasi ucznio-
wie mogą zdobyć dodatkowe certyfikaty i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 
Absolwenci naszej szkoły zasilają szeregi znanych firm branżowych lub zakładają 
własną działalność gospodarczą. Najlepsi są pracownikami naukowymi wyższych 
uczelni, zajmują wysokie stanowiska w zarządach spółek i firm branży finansowej, 
ekonomicznej, prawniczej czy artystycznej.

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała porozumienia z: 

 ▶ firmą Schindler Polska Sp. z o.o., która objęła patronatem klasy o specjalności 
„technik urządzeń dźwigowych” i organizuje praktyki, staże, warsztaty i wy-
cieczki szkoleniowe;

 ▶ firmą Schrack Technik Polska Sp. z o.o., która m.in. organizuje szkolenia dla ucz-
niów i nauczycieli umożliwiające 
zapoznanie się z  najnowszymi 
technologiami;

 ▶ Polskim Stowarzyszeniem Pro-
ducentów Dźwigów – w ramach 
realizacji projektu „Nowe możli-
wości, nowe kwalifikacje – spe-
cjalizacja konserwator urządzeń 
dźwigowych”.

 ▶ Ponadto nawiązaliśmy współ-
pracę z:

 − uczelniami: Politechniką War-
szawską, Wojskową Akademią 
Techniczną, Wyższą Szkołą 
Informatyki, Akademią 

Sprawdzanie poprawności montażu elektronicznego 
pod mikroskopem

Nowa pracownia montażu urządzeń elektronicznych

Informatyk podczas praktyk zagranicznych w 
Hiszpanii

Technik elektryk podczas praktyk zagranicznych w Hiszpanii
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zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych;
 ▶ dodatkowych zajęciach z elektroniki, elektryki, informatyki oraz robotyki; 
 ▶ szkolnym projekcie „The Passion Fashion”; 
 ▶ spotkaniach z ciekawymi ludźmi w klubie „The Zajączek Discussion Club”;
 ▶ redagowaniu gazetki szkolnej „The Zajączek Times”; 
 ▶ zajęciach recytatorskich;
 ▶ zajęciach muzycznych;
 ▶ pracach samorządu uczniowskiego i szkolnego wolontariatu;
 ▶ zajęciach sportowych (gry zespołowe, siłownia).

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:

 − Kone Sp. z o.o.;
 − CTDI Sp. z.o.o.;
 − Instytut Energetyki – ZPC; 
 − Cyfrowy Polsat S.A.;
 − Radio Polska Live;

 − Schindler Polska Sp. z o.o.;
 − OTIS Sp. z o.o.; 
 − Thyssenkrupp Elevator Sp. z o.o.;
 − Sodexo Polska Sp. z o.o.

Spotkania informacyjne:  20 marca 2018 r. – godz. 18.00 
 5 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik informatyk
 ▶ technik teleinformatyk
 ▶ technik telekomunikacji
 ▶ technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 

(nowy zawód) 

 ▶ monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Nasze sukcesy:
Uczniowie mają możliwość uzyskania pięciu branżowych certyfikatów Cisco 

na różnym poziomie zaawansowania (honorowanych na całym świecie). Nauczycie-
le – instruktorzy prowadzą pełny kurs Cisco w pracowniach szkolnych.  Certyfikaty 
Cisco IT Essentials oraz CCNA Routing & Switching zdobyło już ponad 500 ucz-
niów. 

 ▶ Uczniowie mogą zdobywać certyfikaty ECDL (jesteśmy Laboratorium ECDL). 
 ▶ Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
 ▶ Nasi uczniowie są stypendystami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
 ▶ W marcu zawsze organizujemy „Spotkania uczniów i nauczycieli szkół łączno-

ści  z całej Polski” – jako jedyna szkoła w Polsce. Przedsięwzięcie realizujemy  
ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i Polskim Towarzystwem  Informatycz-
nym w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji  i Społeczeństwa 
Informacyjnego. 

 ▶ Pracownia elektroniczna wyposażona jest w zestawy mierników, zasilaczy i gene-
ratorów funkcyjnych, wzorce podstawowych elementów elektronicznych (takich 
jak dekady rezystancji, pojemności i indukcyjności), urządzenia pomiarowe, 
oscyloskopy cyfrowe i analogowe, generatory funkcyjne oraz zestawy do auto-
matyki przemysłowej. 

 ▶ Pracownia instalacji i  eksploatacji urządzeń elektronicznych – wyposażona 
w zestawy anten TV-SAT, tunery TV SAT, mierniki sygnału TV, multiswitche, 
odbiorniki TV, kamery TV przemysłowej, rejestratory, systemy domofonów, 
systemy alarmowe, przyrządy pomiarowe;

 ▶ Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracownia urządzeń dźwigo-
wych wyposażone są w przyrządy pomiarowe, silniki 1- i 3-fazowe, transfor-
matory, prądnice, układy automatyki oraz zestawy urządzeń współpracujących 
z urządzeniami dźwigowymi.

 ▶ Pracownie informatyczne są wyspecjalizowane pod kątem kwalifikacji wystę-
pujących w zawodzie technika informatyka:

 − pracownie montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń pery-
feryjnych wyposażone są w zestawy komputerowe do montażu i demontażu, 
umożliwiające wymianę procesora, pamięci, kart graficznych, dźwiękowych 
i sieciowych, a także napędów dyskowych HD i DVD; 

 − pracownie sieci komputerowych i systemów operacyjnych wyposażone są 
w zestawy komputerowe, karty sieciowe, karty bezprzewodowe, modemy, 
routery, huby, access pointy, programowalne i zarządzalne switche, testery 
okablowania, oprogramowanie serwerowe i oprogramowanie stacji roboczych;

 − pracownie aplikacji internetowych wyposażone są w zestawy komputerowe 
z oprogramowaniem do tworzenia aplikacji internetowych; bazę sprzętową 
uzupełnia szeroki wybór profesjonalnego oprogramowania Adobe Master 
Collection i Autodesk Animation Academy, w skład którego wchodzą między 
innymi: Photoshop, Illustrator, InDesign CS4, Acrobat Pro, Flash Pro.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje? 
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ miesięcznych stażach zawodowych u pracodawców irlandzkich, hiszpańskich 
i niemieckich; staże są organizowane w ramach projektów Erasmus+ i POWER: 
„Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w za-
wodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych” oraz „Innowacyjny 
staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość 
młodzieży”; 

 ▶ projektach międzynarodowych: „New Paths in Math”, „Sports formula”, które 
służą rozwijaniu kompetencji matematycznych przez korelację różnych dziedzin 
życia;

 ▶ projekcie „Najlepsi w elektronice” (realizowanym wspólnie z Instytutem Rynku 
Elektronicznego Sp. z o.o.), dającym m.in. możliwość zdobycia umiejętności 
lutowania precyzyjnego oraz uzyskania certyfikatu CIT z normy IPC-7711/7721;

 ▶ dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych: „CLIL 
in Science”, „CLIL Maths and Calculus”, „Konserwacja urządzeń dźwigowych”, 
„Tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android”, „Matematyka z Geo-
Gebrą”, „English as Tool for Undrestanding of the World – edukacja globalna”;

 ▶ kursach Cisco CCNA Routing and Switching, przeznaczonych dla uczniów prag-
nących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach w sek-
torze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić podstawowe wymogi na drodze do 
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 (Czechy) – wymiana uczniowska w ramach programu Erasmus+;
 ▶ instytucje międzynarodowe, m.in.: Młodzieżowy Parlament Europejski (coroczne 

wyjazdy uczniów na obrady MPE), Fundacja San Patricio (uczniowie uczestniczyli 
w Międzynarodowym Kongresie Naukowym Młodzieży w Madrycie), AIESEC 
(warsztaty językowe prowadzone przez studentów z zagranicy); 

 ▶ instytucje kultury: PROM Kultury Saska Kępa, kino Atlantic, Filharmonia Na-
rodowa.

Jak wyglądają nasze pracownie?
W szkole działa ogólnodostępne Wi-Fi, sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, 

m.in. tablice interaktywne i rzutniki. Na bazę do kształcenia zawodowego składają się: 
 ▶ 13 pracowni komputerowych i sieciowych (znajdujące się tam komputery mają 

nie więcej niż 3 lata), m.in. pracownia rozległych sieci teleinformatycznych, 
pracownie baz danych;

 ▶ 9 pracowni specjalistycznych: telekomunikacyjnych (np. z centralami abonen-
ckimi firmy Slican), elektronicznych, teleinformatycznych;

 ▶ pracownia wielofunkcyjna wyposażona w urządzenia techniki komputerowej;
 ▶ 3 pracownie elektrotechniczne oraz elektroniczne;
 ▶ jedna z nielicznych w Polsce pracowni technik światłowodowych wyposażona 

w specjalistyczne spawarki światłowodowe oraz sprzęt pomiarowy;
 ▶ aktualnie powstaje pracownia szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, 

a pracownie specjalistyczne są sukcesywnie doposażane w sprzęt klasy biznes.
 ▶ Pracownie komputerowe wyposażone są m.in. w: 
 ▶ serwerowe systemy operacyjne WS2008, WS2012, SUSE Linux;
 ▶ aplikacje do tworzenia stron internetowych, np. Joomla 3.7, WordPress, Expres-

sion Web;
 ▶ program do śledzenia pakietów IP Wireshark, symulator sieci Cisco Packet Tra-

cer;
 ▶ wirtualną centralę abonencką firmy Unify; 
 ▶ urządzenia sieciowe (router, switch, access point) firm: Cisco, TP-Link MikroTik, 

D-Link.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Posiadamy bardzo dobrą bazę sportową: szkolny stadion lekkoatletyczny, dużą 

salę gimnastyczną, halę widowiskowo-sportową (szermierczą), dwie siłownie 
z urządzeniami fitness i kryte lodowisko. Uczniowie zrzeszeni w klubie sportowym 
IMPULS mogą trenować trójbój siłowy i lekkoatletykę. 

 ▶ Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą realizować swoje pasje w grupie arty-
stycznej N.O.R.A., gdzie pod okiem zawodowego aktora i multiinstrumentalisty 
szlifują zdolności wokalno-aktorskie, dzięki czemu odnoszą liczne sukcesy. 

 ▶ Kompetencje społeczne i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w prężnie 
działających sekcjach samorządu uczniowskiego, szkolnym wolontariacie i ga-
zetce szkolnej „Szuflada”. 

 ▶ Jesienią każdego roku organizowane są kilkudniowe wycieczki górskie z bogatym 
programem turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym. 

 ▶ Organizujemy turnieje gier komputerowych oraz koła zainteresowań.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki w firmach znanych na rynku krajowym 

i międzynarodowym. Są to m.in.: 

Kim są nasi absolwenci?
Naszą szkołę ukończyło wielu na-

ukowców, sportowców, aktorów, a przede 
wszystkim tysiące bardzo dobrych fachow-
ców, cenionych w zakładach pracy. Znani 
absolwenci to m.in.:

 ▶ Krzysztof Badźmirowski, Jerzy Bara-
nowski, Jerzy Trechciński – profesorowie 
Politechniki Warszawskiej, autorzy pod-
ręczników akademickich; 

 ▶ Andrzej Kurek – dziennikarz, współ-
twórca programu „Sonda”;

 ▶ Jacek Wszoła – mistrz olimpijski, rekor-
dzista świata w skoku wzwyż;

 ▶ Kajetan Broniewski – medalista olimpij-
ski w wioślarstwie;

 ▶ Stanisław Jaskułka, Tomasz Jędrusik, 
Marcin Brzeziński – olimpijczycy;

 ▶ Romuald Giegiel – mistrz Europy w bie-
gu przez płotki; 

 ▶ Przemysław Budek (podnoszenie cięża-
rów) i Karol Szaniawski (hokej na lodzie) 
–reprezentanci Polski juniorów.

Z kim współpracujemy?
Zgodnie z hasłem przewodnim Techni-

kum Łączności: „Bez telekomunikacji nie 
ma przepływu informacji” współpracuje-
my z organizacjami i przedsiębiorstwami 
świadczącymi usługi na rzecz informatyki 
i telekomunikacji. Z kilkoma szkoła zawar-
ła porozumienia o współpracy. Są to: 

 ▶ TP Teltech – 2011 r.;
 ▶ 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego 

Sił Powietrznych – 2013 r.;
 ▶ Samsung – 2014 r.;
 ▶ INS-TOM Sp. z o.o. – 2015 r.;
 ▶ WIND Sp. z o.o. – 2015 r.

Inni ważni partnerzy wspierający kształ-
cenie w naszej szkole to:

 ▶ uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego (nasi uczniowie korzystają ze 
specjalistycznych laboratoriów i uczestni-
czą w zajęciach prowadzonych przez wy-
kładowców akademickich), Politechnika 
Warszawska, Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie; 

 ▶ Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 ▶ firmy: GreenPL.eu Invest Group, Cisco;
 ▶ Szkoła Teleinformatyki w  Ostrawie 

Nasze pracownie specjalistyczne, w tym światłowodowa
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 ▶ PGNiG TERMIKA, Polskie Sto-
warzyszenie Zarządzania Kadra-
mi (wspólna realizacja Programu 
„Zagrzewamy do nauki”);

 ▶ Gymnasium Dionysianum w Rhei-
ne w Niemczech oraz Gimnazjum 
im. P.K. Brzostowskiego w Turgie-
lach na Litwie (wymiana między-
narodowa uczniów);

 ▶ Wydział Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego, Wyższa Warszawska 
Szkoła Informatyki, Wyższa Szko-
ła Pedagogium w Warszawie;

 ▶ Fundacja „Zmiana” (rozwój czytel-
nictwa). 

 ▶ Naczelna Organizacja Techniczna.

Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się: cztery nowe pracownie do przedmiotów zawodo-

wych elektroenergetycznych (zostały wyposażone przez PGNiG TERMIKA SA); 
pięć pracowni komputerowych; pracownia montażu i diagnostyki komputerów. 
W czasie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne (tablice interaktywne, 
wizualizery). W placówce istnieje Szkolne Centrum Informacji zintegrowane 
z biblioteką i czytelnią multimedialną. Zajęcia sportowe odbywają się w nowo 
wyremontowanej sali gimnastycznej oraz na nowych boiskach szkolnych (boisko 
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki), szkolnym korcie tenisowym i w dwóch 
siłowniach. Na korytarzach młodzież może grać w tenisa stołowego. Uczniowie 
w szatni korzystają z szafek ubraniowych.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ podstawowym kursie Cisco Networking Academy;
 ▶ zajęciach pozalekcyjnych i kołach przedmiotowych, np. Szkolnym Kole Stowa-

rzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; 
 ▶ zajęciach tenisa ziemnego (posiadamy własny kort);
 ▶ wymianie międzynarodowej z Gymnasium Dionysjanum w Rheine w Niemczech 

oraz z Gimnazjum im. P.K. Brzo-
stowskiego w Turgielach na Litwie;

 ▶ prowadzeniu zajęć dla przedszko-
laków (w ramach akcji „Lekcje 
o  cieple” i  „Czterdziestka czyta 
dzieciom”);

 ▶ zajęciach i  rozgrywkach sporto-
wych w  ramach ligi sportowej 
praskich szkół zawodowych;

 ▶ turniejach szkolnych i  między-
szkolnych Counter-Strike i League 
of Legends;

 ▶ pracach społecznych i  akcjach 
wolontariatu, np.: „Góra Grosza”, 

 − Samsung; 
 − Teltech; 
 − 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycz-

nego Sił Powietrznych; 
 − PIT-RADWAR S.A.; 

 − Cisco; 
 − SGGW; 
 − Green PL;
 − INS-TOM.

Spotkania informacyjne: 17 marca 2018 r. – godz. 10.00 
 24 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik energetyk
 ▶ technik informatyk
 ▶ technik automatyk 

 (nowy zawód od 2018 r.)

Nasze sukcesy:
 ▶ Program „Zagrzewamy do nauki”, w  ramach którego realizowany jest cykl 

praktycznych warsztatów technicznych w firmie PGNiG TERMIKA SA oraz 
przyznawane są stypendia za dobre wyniki w nauce.

 ▶ Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na 
współpracę z pracodawcą” w 2015 r.

 ▶ Certyfikaty Cisco.
 ▶ Wyróżnienia w programie „IT Szkoła”.
 ▶ 1. miejsce w IX Konkursie Poezji Pokolenia Kolumbów.
 ▶ 1. miejsce w konkursie recytatorskim w trakcie VI Międzyszkolnego Tygodnia 

Języka Angielskiego, organizowanego pod patronatem British Council przez 
Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie.

 ▶ Wyróżnienie w II Konkursie o Praską Nagrodę Edukacyjną „AD REM”.
 ▶ Osiągnięcia sportowe w 2017 r.: 

1. miejsce w międzyszkolnej lidze strzeleckiej Ligi Obrony Kraju m.st. Warszawy, 
1. miejsce w Zawodach Strzeleckich o Puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. 
Warszawy.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły studiują na uczelniach technicznych, m.in.  

na Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Najczęściej 
wybierają kierunki związane z energetyką oraz elektryką. Wychowankowie klas 
informatycznych przeważnie kontynuują naukę w Wyższej Warszawskiej Szkole 
Informatyki.

Część absolwentów podejmuje pracę w firmach branży informatycznej i ener-
getyczno-elektrycznej. Wśród pracowników elektrociepłowni warszawskich jest 
ponad 20 naszych absolwentów.

Z kim współpracujemy?
Nasi najważniejsi partnerzy to:

Zajęcia z instalacji elektrycznych

Zajęcia z programowania i robotyki

http://www.zs40.com.pl
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik informatyk
 ▶ technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Nasze sukcesy:
 ▶ W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program Erasmus+ „Praktyki 

zawodowe za granicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów 
Technikum nr 24 w Warszawie”, podczas którego będziemy organizować kolejne 
staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W ramach stażu uczniowie 
uczestniczą w szkoleniu z języka zawodowego oraz w programie mającym na 
celu poznanie kulturowego dorobku kraju, w którym odbywa się staż.

 ▶ W ramach rozwijania umiejętności współpracy i współzawodnictwa uczniowie 
organizują międzyszkolny turniej e-sportowy „League of Legends”.

 ▶ Uczeń naszej szkoły dotarł do finału w I Ogólnopolskim Konkursie Poligraficz-
nym, organizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki War-
szawskiej w 2017 r.

 ▶ Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami XXIV Wojewódzkiego Konkursu 
„Wydajemy własną książkę”. 

 ▶ W 2016 r. zostaliśmy odznaczeni medalem „Pro Patria”; przyznano nam go za 
szczególne działania na rzecz wychowania młodzieży w duchu poszanowania 
treści patriotycznych i tradycji związanych z upamiętnianiem rocznic historycz-
nych ważnych dla naszego kraju.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci z powodzeniem rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Często 

podejmują studia wyższe na kierunkach związanych z informatyką oraz na innych 
kierunkach ścisłych. Niejednokrotnie otwierają własną działalność gospodarczą 
związaną z branżą IT i z powodzeniem prowadzą swój biznes.

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:

 ▶ uczelniami: Polsko-Japońską 
Wyższą Szkołą Technik Komputero-
wych, Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego, Politechniką Warszaw-
ską;

 ▶ firmami: Microsoft, Global Kno-
wledge – Cisco Networking Acade-
my;

 ▶ stowarzyszeniami takimi jak: 
Stowarzyszenie Pamięci Powstania 
Warszawskiego 1944, Klub Byłych 
Więźniów Politycznych Obozów 

„Sprzątanie Świata”, „Szlachetna Paczka”;
 ▶ akcjach krwiodawstwa prowadzonych we współpracy z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (sztandar szkoły został odzna-
czony Odznaką Honorową PCK III stopnia);

 ▶ przeglądzie talentów „Teatralia”.

Chcesz odbyć praktyki 
w renomowanej firmie?

Organizujemy praktyki w firmach:
 − PGNiG TERMIKA SA; 
 − Wincor Nixdorf;
 − Conor Interactive – Inżynieria IT;
 − GTECH Poland Sp. z o.o.; 
 − Technodrome Consulting; 
 − ING Usługi Finansowe S.A.;
 − ASKA (systemy automatycznej 

identyfikacji);
 − IT Culture (doradztwo IT);
 − SLOT (konserwacja i naprawa au-

tomatów);
 − SPIE Polska (lider branży Facility 

Management w Polsce);
 − Apleona Facility Management Sp. 

z o.o.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się 
w pracowniach w szkole lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Spotkania informacyjne:  22 marca 2018 r. – godz. 17.30 
 23 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30

Zajęcia w Centrum Nauki Kopernik

Zajęcia z grafiki w pracowni specjalistycznej
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik elektryk
 ▶ technik elektroenergetyk transportu szynowego
 ▶ technik spedytor
 ▶ technik logistyk

Nasze sukcesy:
 ▶ Trzykrotne odznaczenia medalami Stowarzyszenia Elektryków Polskich za wkład 

w kształcenie elektryków.
 ▶ Medal pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działal-

ności na rzecz województwa mazowieckiego – Wyróżnienie Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego w 2013 r. 

Kim są nasi absolwenci?
Do naszych absolwentów należą m.in.:

 − Marian Woronin – olimpijczyk; 
 − Zenon Nowosz – olimpijczyk; 
 − Władysław Podkowiński – malarz;
 − Wacław Sieroszewski – literat;
 − Aleksander Janowski – założyciel PTTK.

Z kim współpracujemy?
Współpraca krajowa:

 − Koleje Mazowieckie;
 − SKM Warszawa;
 − Tramwaje Warszawskie;
 − Polfa Warszawa S.A.;
 − Budimex;
 − Polskie Linie Kolejowe;
 − Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich. 
Współpraca międzynarodowa:

 ▶ Elektro-Innung Berlin – Lan-
desinnung für Elektrotechnik;

 ▶ Bildungs- und Technologiezen-
trum (BTZ) der Handwerkskammer Berlin;

 ▶ G.U.N.T. Hamburg.

Pracodawcy, z którymi szkoła podpisała porozumienia, to m.in.:
 − Szybka Kolej Miejska;
 − Tramwaje Warszawskie;
 − PKP Intercity;
 − Koleje Mazowieckie;

 − Budimex;
 − Polskie Linie Kolejowe.

Koncentracyjnych  Mauthausen-Gusen, Śro-
dowisko Żołnierzy AK IV Obwód Ochota.

Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się pracownia 

introligatorska oraz 11 pracowni komputero-
wych. Wyposażone są one w najnowszy sprzęt; 
komputery pracują pod kontrolą systemu ope-
racyjnego Windows 10, na nich zainstalowa-
ne są programy graficzne najbardziej cenione 
przez grafików: Adobe Design Premium CS 
5.5 oraz Corel Graphics Suite. Pracownie kom-
puterowe są przystosowane do nauki dwóch 
zawodów. Uczniowie kształcący się w  za-

wodzie technika grafiki i poligrafii cyfrowej korzystają z pracowni wyposażonej 
w komputery Apple iMac oraz z pracowni do druku wyposażonej w drukarkę 3D 
oraz maszynę cyfrową Xerox Colour C60 (obie pracownie są wyposażone również 
w pakiet oprogramowania Adobe CC). Uczniowie kształcący się w zawodzie technika 
informatyka korzystają z pracowni sieciowej i z pracowni do montażu komputerów. 
Każdy z naszych uczniów ma bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft Of-
fice. Wszystkie pracownie posiadają dostęp do internetu. Pracownie przedmiotowe 
wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W szkole znajduje się ośro-
dek egzaminacyjny pozwalający na przeprowadzanie egzaminów zawodowych ze 
wszystkich kwalifikacji. 

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
 ▶ Młodzież może uczestniczyć w darmowych szkoleniach certyfikowanych w Aka-

demii Sieciowej Cisco działającej przy Zespole Szkół nr 26 i dzięki temu uzyskać 
certyfikaty IT Essentials, uznawane na całym świecie. Może także uczestniczyć 
w I i II semestrze kursu CCNA Discovery.

 ▶ Uczniowie mogą brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców 
wyższych uczelni.

 ▶ Szkoła umożliwia rozwijanie pasji innych niż informatyczne – współpracujemy 
z Klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthau-
sen-Gusen i realizujemy liczne projekty historyczne. Co roku uczniowie szkoły 
uczestniczą w uroczystych obchodach wyzwolenia obozów koncentracyjnych 
w Górnej Austrii. 

 ▶ Pasjonaci kultury orientalnej spotykają się w Klubie Miłośników Kultury Ja-
pońskiej.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Od 2008 r. uczniowie naszego technikum corocznie uczestniczą w praktykach 

zagranicznych w ramach programu Erasmus+. W latach 2016–2018 realizujemy 
projekt „Praktyki zawodowe za granicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy 
dla uczniów Technikum nr 24 w Warszawie”.

Nasza młodzież odbywa także praktyki w polskich siedzibach renomowanych 
firm z branży IT. 

Spotkania informacyjne: 22 marca 2018 r. – godz. 17.30 
 26 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

Widok szkoły od strony boiska
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W jakich zawodach możesz u nas 
zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik elektronik

Nasze sukcesy:
 ▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych 

uczniów, certyfikaty „Bezpieczna szkoła” i „Kulturalna szkoła”.
 ▶ Udział w XXII Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTO-

MATICON 2017 oraz XV Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego 
i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2017.

 ▶ Wszyscy uczniowie zdają egzamin SEP.

Kim są nasi absolwenci?
Wielu naszych absolwentów studiu-

je na uczelniach technicznych.
Duża część osób, które ukończyły 

naszą szkołę, to pracownicy lub właś-
ciciele zakładów produkujących lub 
eksploatujących urządzenia elektro-
niczne, firm zajmujących się naprawą 
sprzętu elektronicznego, montażem, 
uruchamianiem i  eksploatacją sieci 
komputerowych.

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:

 ▶ Politechniką Warszawską (Wydział 
Samochodów i Maszyn Roboczych);

 ▶ Wojskową Akademią Techniczną 
(Wydział Elektroniki); 

 ▶ Stowarzyszeniem Elektryków Pol-
skich;

 ▶ Stowarzyszeniem Energetyków Pol-
skich. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę 

w nowoczesnych pracowniach: 
 ▶ elektrycznych i  elektronicznych 

(układów analogowych i  cyfro-
wych), które zostały wyposażone 
dzięki środkom z UE; 

 ▶ informatycznych; 

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ W roku 2012 zakończony został 

gruntowny remont szkoły. Pracow-
nie do kształcenia zawodowego są 
nowocześnie wyposażone:

 ▶ pracownie mechatroniki – 
w pomoce dydaktyczne firm Festo 
i Micro;

 ▶ pracownie urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej – w  po-
moce dydaktyczne firmy G.U.N.T. 
(kolektory słoneczne i panele foto-
woltaiczne);

 ▶ pracownie elektryczne – w stanowiska produkcji krajowej, w tym firmy Micro;
 ▶ na dachu szkoły znajduje się dydaktyczne stanowisko fotowoltaiczne.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
 ▶ Pasje astronomiczne możesz rozwijać na zajęciach koła astronomicznego – po-

siadamy nowoczesne obserwatorium astronomiczne z lunetami (do obserwacji 
nocnych i dziennych).

 ▶ W szkolnym Klubie Krótkofalowców SP5 PDB możesz nawiązać łączność radiową 
z krótkofalowcami z całego świata.

 ▶ Możesz zostać członkiem koła strzeleckiego – posiadamy strzelnicę i broń pneu-
matyczną.

 ▶ Zachęcamy do uprawiania sportu – posiadamy pełnowymiarowe boisko trawiaste 
oraz siłownię.

 ▶ Możesz brać udział w zorganizowanych wyjazdach szkoleniowych do Niemiec.

Chcesz odbyć praktyki 
w renomowanej firmie?

Organizujemy praktyki 
w następujących firmach:

 − Koleje Mazowieckie;
 − Polfa Warszawa S.A.;
 − Sodexo;
 − Tramwaje Warszawskie;
 − Budimex;
 − SKM;
 − Thales;
 − Raben;
 − Schenker.

 Spotkania informacyjne:  Prezentacje odbywają się dwukrotnie  
 – o godz. 10.00 oraz o godz. 17.00  
 – w soboty: 10 marca 2018 r. 
  14 kwietnia 2018 r. 
  12 maja 2018 r. 

Aula szkolna

Zajęcia na symulatorze jazdy

Uczniowie technikum wraz z młodzieżą z Georg-Simon-
Ohm-Berufskolleg w Kolonii podczas zajęć technicznych 
uruchamiają robota
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik elektryk
 ▶ technik teleinformatyk
 ▶ technik energetyk

 ▶ elektryk
 ▶ elektromechanik

Nasze sukcesy:
 ▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych 

uczniów.
 ▶ Wyróżnienie w programie „IT Szkoła”.
 ▶ Udział w programie rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów 

branż nowych technologii „NEW-TECH”.

Kim są nasi absolwenci?
Nasza szkoła istniej od 1945 r. Ukończyło ją 

około 10 000 absolwentów. Są wśród nich osoby, 
które zajmują ważne stanowiska kierownicze, m.in. 
dyrektor Elektrociepłowni ECC Żerań, prezes SEP, 
a także motocyklista rajdowy, lider grupy muzycz-
nej czy administrator sieci korporacji międzyna-
rodowej. Nasi absolwenci pracują także w pionach 
technicznych telewizji. 

Ponad 20% naszych absolwentów podejmuje 
studia na kierunkach stacjonarnych (głównie na 
Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii 
Technicznej), 55% podejmuje pracę i jednocześnie 
kształci się na uczelniach wyższych, a 25% podej-
muje pracę zarobkową. Szkoła od kilku lat współ-
pracuje z firmami, które zapewniają bogatą ofertę 
pracy stałej lub tymczasowej.

Z kim współpracujemy?
W marcu 2017 r. nasza szkoła podpisała list in-

tencyjny o współpracy z PGNiG TERMIKA S.A. 
Współpraca obejmuje działanie na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowa-
nia wiedzy w zakresie energetyki oraz przygotowania przyszłych kadr zawodowych 
na potrzeby polskiej nauki i gospodarki. 

Ponadto nawiązaliśmy współpracę z:
 ▶ Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki (Akademia Lokalna Cisco); 
 ▶ Politechniką Warszawską (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wy-

dział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 ▶ Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej w Warszawie.

 ▶ przedmiotowych, które są wypo-
sażone w sprzęt audiowizualny (lap-
topy, tablice interaktywne, rzutniki 
multimedialne, kamery) oraz dostęp 
do internetu.

Jak możesz z nami rozwijać swoje 
pasje?

Nasi uczniowie rozwijają swoje pa-
sje podczas uczestniczenia w:

 ▶ projekcie współfinansowanym z UE 
„Chwytam zmianę”, obejmującym za-
równo szkolenia z doradztwa zawodo-
wego, kompetencji komunikacyjnych 
oraz prezentacyjnych, jak i sesje indy-
widualne i grupowe w zakresie coa-

chingu, mentoringu i pobudzania motywacji; w ramach projektu odbędą się 
targi pracy, wycieczki studyjne do zakładów pracy, spotkania z pracodawcami 
oraz dwie edycje konkursu z zakresu przedsiębiorczości „Jaka praca się opłaca?”;

 ▶ projekcie wymiany międzynarodowej ze szkołą zawodową Georg-Simon-Ohm-
-Berufskolleg w Kolonii, dzięki któremu uczniowie mogą podszlifować swoje 
umiejętności językowe (angielski, niemiecki) na zajęciach w nowoczesnych pra-
cowniach zawodowych;

 ▶ warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii;
 ▶ kursach dających uprawnienia elektryczne do 1kV, współorganizowanych ze 

Stowarzyszeniem Elektryków Polskich; 
 ▶ działaniach szkolnej grupy teatralnej Tespis, zespołu tanecznego KonopDance 

i samorządu szkolnego; 
 ▶ projektach i rajdach historycznych organizowanych we współpracy z Instytutem 

Pamięci Narodowej i Muzeum Historii Polski, a także Zrzeszeniem WiN;
 ▶ zajęciach pozalekcyjnych ze wszystkich przedmiotów maturalnych;
 ▶ zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykówka, siłownia);
 ▶ wycieczkach przedmiotowych (m.in. do Elektrowni Bełchatów i farmy wiatraków); 
 ▶ wydarzeniach szkolnych (np. Szkolny Dzień Sportu, Festiwal Kultury „Emilian”, 

obchody Dnia Ziemi).

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:

 ▶ Toyota; 
 ▶ Telewizja Polska S.A.;
 ▶ Oddział Pomiarów i Automatyki Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych 

Polfa S.A.; 
 ▶ Sodexo Polska Sp z o.o. (firma zajmująca się kompleksową obsługą obiektów, np. 

Centrum Nauki Kopernik);
 ▶ Elektrometal Energetyka S.A. (firma zajmująca się m.in. produkcją nowoczesnych 

rozdzielnic SN, aparatury łączeniowej SN i cyfrowych terminali zabezpiecze-
niowych).

 ▶ Po odbyciu praktyk wszystkie firmy oferują możliwość stałego zatrudnienia.

Spotkanie informacyjne: 21 marca 2018 r. – godz. 17.00

Pomiary stabilizowanego zasilacza napięcia stałego – na 
zajęciach z pomiarów elektrycznych i elektronicznych 
używamy programu symulacyjnego Multisim

Pracownia elektryczna
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Do dyspozycji naszych uczniów są nowo-

cześnie wyposażone pracownie: elektryczne 
i elektroniczne, teleinformatyczna, układów 
analogowych i cyfrowych. Posiadamy rów-
nież pracownie przedmiotowe, bibliotekę 
multimedialną i czytelnię z dostępem do in-
ternetu oraz salę audio-video. Pracownie do 
przedmiotów ogólnokształcących wyposażo-
ne są w laptopy lub komputery stacjonarne, 
plansze dydaktyczne oraz tablice interaktyw-
ne zsynchronizowane z rzutnikiem i kompu-
terem. W budynku istnieje sieć internetowa 
(kablowa i bezprzewodowa).

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ kursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (uzyskują uprawnienia eksploatacyjne 
„E” – do 1 kV); 

 ▶ szkoleniu z zakresu Microsoft Windows Azure prowadzonym przez studentów 
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy na stałe współpracują z Mic-
rosoft jako tzw. Microsoft Student Partner;

 ▶ olimpiadzie wiedzy elektrycznej „Euroelektra”;
 ▶ debatach oksfordzkich, np. „Bezpieczeństwo państwa”, „Tolerancja”, „Unia Eu-

ropejska”; 
 ▶ projektach edukacyjnych w  ramach 

Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych;
 ▶ spotkaniach z kombatantami – żołnie-

rzami „Synów Pułku” oraz capstrzyku 
wojskowym z okazji Święta Niepodle-
głości;

 ▶ wolontariacie, np. „Via – Spei” – pomoc 
osobom niepełnosprawnym we współ-
pracy z Filharmonią Narodową;

 ▶ akcjach krwiodawstwa – dla Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu;

 ▶ zajęciach dodatkowych, np. SKS, koła 
zainteresowań zawodowych, debaty 
oksfordzkie, pikniki integracyjne, naukowe i sportowe.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w takich firmach, jak:

 − Metro Warszawskie Sp. z o.o.;
 − Kone Sp. z o.o.; 
 − SBE S.A.;
 − PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

 − Bus & Truck Service Sp. z o.o.; 
 − Tramwaje Warszawskie S.A.;
 − Sodexo S.A.;
 − Innogy Polska S.A.

Spotkania informacyjne: 1 marca 2018 r. – godz. 17.00 
 12 kwietnia 2018 – godz. 17.00 
 26 kwietnia 2018 – godz. 17.00

Pracownia elektryczna

Reprezentacja Zespołu Szkół nr 28 w piłce nożnej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik fotografii i multimediów

 ▶ fotograf

Nasze sukcesy:
W roku 2016/2017 nasza szkoła uzyskała:

 ▶ tytuł „Brązowe Technikum 2017” w rankingu miesięcznika „Perspektywy” za 
wyróżniające się wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe; 

 ▶ certyfikat „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”.
 ▶ Zdawalność egzaminu maturalnego w 2017 r. wyniosła 83%, a egzaminów za-

wodowych – 79% (kwalifikacja A.20. „Rejestracja i obróbka obrazu”) i 56% 
(kwalifikacja A.25. „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”).

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły podejmują pracę we wszystkich instytucjach związa-

nych z fotografią oraz z technikami multimedialnymi i technikami obrazowania. 
Są dobrze przygotowani do pracy w zawodach: fotografa, asystenta planu filmo-
wego i zdjęciowego, grafika, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów 
i sprzętu fotograficznego. Znajdują zatrudnienie w studiach fotograficznych, stu-
diach grafiki komputerowej i reklamy, firmach usługowych, agencjach prasowych, 
redakcjach czasopism, stacjach telewizyjnych i instytutach naukowych. 

Do grona wybitnych absolwentów naszej szkoły należą:
 − fotograficy: Zofia Nasierowska, Marek Karewicz, Lech Charewicz, Adam Plu-

ciński, Paweł Żak, Szymon Kobusiński, Albert Zawada, Tadeusz Sobieraj;
 − fotosista: Krzysztof Wellman;
 − fotoreporterzy: Paweł Kopczyński, Andrzej Iwańczuk;
 − operatorzy kamer: Mounir Bouamrane, Marcin Peresada, Krzysztof Langda, 

Jarosław Frankowski;
 − operator obrazu: Wiesław Byczot;
 − reżyser montażu: Beata Baran.

6. Zawody innych branż – jedyne 
w Warszawie
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Z kim współpracujemy?
W 2017 roku szkoła podpisa-

ła porozumienie o partnerstwie 
z firmą Canon Polska. Na mocy 
tego porozumienia utworzono 
klasę patronacką.

Ponadto współpracujemy 
z wieloma innymi podmiotami, 
spośród których najważniejsze 
to: 

 ▶ Zamek Królewski w Warsza-
wie;

 ▶ Klub Dowództwa Garnizonu 
Warszawa; 

 ▶ Zentrum für fotografische Ausbildung z Berlina;
 ▶ Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej; 
 ▶ uczelnie (Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, Warszawska Szkoła Rekla-

my, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Warszawski, Politechnika 
Warszawska, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki).
Szkoła współpracuje także z niemal 80 firmami uznanymi na branżowym rynku 

pracy. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
 ▶ Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną przeznaczoną do kształcenia 

zawodowego: 
 − 7 atelier fotograficznych wyposażonych w wysokiej klasy systemy oświetlenia 

i zawieszenia teł oraz nowoczesny sprzęt fotograficzny;
 − 7 pracowni komputerowych (PC i Apple), w których uczniowie poznają tajniki 

takich programów, jak: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, 
Dreamweaver, Flash, Animate, a także programów związanych z grafiką 3D; 
dodatkowe wyposażenie pracowni stanowią tablety graficzne, drukarki, ska-
nery, projektory i ekrany;

 − 5 profesjonalnych ciemni fotograficznych; 
 − studio montażu filmu i dźwięku z kamerami filmowymi oraz dwumonito-

rowymi stacjami gra-
ficznymi;

 − pracownię wydruków 
wyposażoną w plote-
ry oraz urządzenia do 
zarządzania barwą.

 ▶ Proces kształcenia za-
wodowego i  ogólnego 
w  pracowniach przed-
miotowych wspomagają 
zestawy multimedialne, 
tablice interaktywne, 
odtwarzacze CD i DVD.

 ▶ Działająca w szkole ga-
leria jest w  pełni przy-
gotowana do ekspozycji 

Zajęcia filmowe

Zajęcia w studiu fotografii cyfrowej

prac uczniowskich, które powstają w pracow-
niach fotograficznych, graficznych, sztuk wi-
zualnych i filmowych.

 ▶ Bazę sportową szkoły tworzą: sala gimnastycz-
na, siłownia oraz nowoczesne zewnętrzne 
zaplecze sportowe – boiska do piłki nożnej, 
siatkowej i koszykowej, bieżnia okólna, sta-
nowiska do skoku w dal i wzwyż oraz stoły 
do gry w tenisa.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Szkoła organizuje:

 − koła zainteresowań: przedmiotowe, fotogra-
ficzne, graficzne, informatyczne, sportowe, 
wokalno-muzyczne, teatralne, dziennikar-
skie oraz wolontariackie;

 − plenery fotograficzne i malarskie – w War-
szawie i miejscowościach o wysokich walo-
rach turystyczno-krajoznawczych;

 − pracę uczniów metodą projektów o zasię-
gu szkolnym i pozaszkolnym, które wspo-
magają rozwój kompetencji zawodowych, 
społecznych i kulturowych młodzieży (np. 
„Life skills – trening kompetencji społecznych”, „Zamek Królewski, wnętrza, 
ludzie”, „1981 stan wojenny – 2016 stan pokoju”, „Szkoła z klasą 2.0”);

 − wystawy prac fotograficznych, graficznych i  plastycznych, prezentowane 
w galerii szkolnej, prestiżowych miejscach Warszawy (np. Zamek Królew-
ski, Centrum Handlowe „Złote Tarasy”, Ambasada Niemiec, Centrum Nauki 
Kopernik, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
Dom Kultury „Działdowska”, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych 
i Szkoleń, Urząd Dzielnicy Wola, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa) 
oraz Berlina (Dworzec Główny i Muzeum Techniki);

 − współpracę międzynarodową – m.in. coroczne wymiany młodzieży z Zen-
trum für fotografische Ausbildung z Berlina w ramach projektów Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży; od 2017 r. z partnerami z Niemiec, Austrii 
i Portugalii wspólnie realizujemy projekt Erasmus+ „A grasp of graphics and 
visuals”, który ma trwać do 2019 r.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Zajęcia praktyczne odbywają się w ponad 80 renomowanych i starannie wyse-

lekcjonowanych firmach m.in. branży fotograficznej i filmowej. Są to np.:
 ▶ Studio Fotograficzne „Tęcza”;
 ▶ Pin Up Studio;
 ▶ Daylight Studio;
 ▶ Matys Studio;
 ▶ Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Spotkanie informacyjne:  26 kwietnia 2018 r. – godz. 17.00

Pracownia fotograficzna
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik geodeta
 ▶ technik geolog
 ▶ technik budowy dróg
 ▶ technik urządzeń i systemów energetyki 

     odnawialnej
 ▶ technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 ▶ technik informatyk

Nasze sukcesy:
 ▶ W 2016 r. 97% naszych absolwentów uzyskało świadectwo dojrzałości. Z języka 

polskiego, niemieckiego i rosyjskiego (zarówno z części pisemnej, jak i ustnej) 
zdawalność wyniosła 100%, z matematyki – 98,3%, a z języka angielskiego – 99,1%.

 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2017 r.:
 − kwalifikacja B.2. „Wykonywanie robót drogowych” (technik drogownictwa): 

76,92%;
 − kwalifikacja B.32. „Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem 

dróg i obiektów mostowych” (technik drogownictwa): 56,25%; 
 − kwalifikacja B.34. „Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywanie wyników pomiarów” (technik geodeta): 100%; 
 − kwalifikacja B.35. „Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych” (technik 

geodeta): 78,18%.
 − 2 finalistów XXXVIII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (na-

groda: indeks na kierunek geodezja na dowolnej uczelni w kraju).
 − 6 laureatów XXIX Konkursu Wiedzy Geologicznej „Od wiercenia do wieżow-

ca. Geologia w budownictwie” (nagroda: indeks na uczelnię wyższą).
 − 6 tytułów finalisty dla trzech uczniów w III Olimpiadzie Innowacji Tech-

nicznych i Wynalazczości (2016 r.) – dzięki uzyskanym wynikom finaliści 
byli zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

 − 3 laureatów V Mazowieckie-
go Konkursu Praktycznej Wie-
dzy Geodezyjnej.

 ▶ W rankingu szkół ponadgim-
nazjalnych czasopisma „Per-
spektywy” uzyskaliśmy tytuł 
„Złota Szkoła 2017”, a  w ran-
kingu techników warszawskich 
„Perspektywy” w 2017 r. nasza 
szkoła zajęła 3. miejsce. 

 ▶ Posiadamy certyfikat „Wars 
i Sawa”.

 ▶ W dzielnicowych zawo-
dach sportowych zdobyliśmy: 

Spływ kajakowy – Czarna Hańcza

1. miejsce w siatkówce  dziewcząt, 
1. miejsce w koszykówce chłopców; 
2. miejsce w siatkówce chłopców, 
5.  miejsce w piłce ręcznej chłopców, 
3. miejsce w koszykówce dziewcząt, 
4. miejsce w piłce ręcznej dziewcząt, 
4. i 5. miejsce w biegach przełajo-
wych chłopców.

 ▶ Zdobyliśmy statuetkę w II Konkursie 
o Praską Nagrodę Edukacyjną „AD 
REM” w 2017  r. w kategorii „Wyróż-
niający się uczniowie”.

Kim są nasi absolwenci?
Naszą szkołę ukończyli m.in.:

 ▶ Rafał Piętka – prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej;
 ▶ Tadeusz Bychawski – autor podręczników geodezyjnych;
 ▶ Andrzej Dziubak – właściciel firmy Wapdeco (budowa Stadionu Narodowego);
 ▶ Paweł Wilkowski – właściciel firmy geodezyjnej;
 ▶ Marek Ziemak – współzałożyciel firmy TPI (dystrybutor urządzeń firmy Topcon).

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami takimi jak:

 − Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S. A.;
 − Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 − Instytut Budowy Dróg i Mostów;
 − Politechnika Warszawska;
 − Uniwersytet Warszawski;
 − Państwowy Instytut Geologiczny;
 − ESRI Polska.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze sale wyposażone są w sprzęt przygotowujący do egzaminów zawodowych. 

Posiadamy pracownie:
 − geodezyjną – wyposażoną w tachimetry elektroniczne, urządzenia GPS, ni-

welatory optyczne;
 − drogową – wyposażoną w wizualizery i sprzęt do badania materiałów dro-

gowych;
 − geologiczną – wyposażoną w sprzęt do badania surowców mineralnych;
 − komputerową – wyposażoną w komputery z oprogramowaniem AutoCad, 

WinKalk, MikroMap.
Sale przedmiotów ogólnych wyposażone są w projektory i tablice multimedialne.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz rozwinąć swoje pasje. Zachęcamy do udziału w zajęciach 

dodatkowych takich jak:
 ▶ wymiana międzynarodowa ze szkołą w Rheine (Niemcy); 
 ▶ spływy kajakowe pod okiem wykwalifikowanej kadry;
 ▶ Szkolny Klub Wolontariatu;
 ▶ Szkolny Klub Sportowy – siatkówka, koszykówka, piłka ręczna;

Mierzymy naszą szkołę – z pasją i zaangażowaniem!
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 ▶ zajęcia we współpracy z Fundacją Hereditas: „Praga w naszych rękach!”, „Praga 
– moja pasja! Partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy”, „Aka-
demia Aktywnego Varsavianisty”.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach takich jak:

 − Skanska S.A.;
 − Strabag Sp. z o.o.;
 − Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.;
 − Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol S.A.;
 − Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Spotkania informacyjne: 27 marca 2018 r. – godz. 17.30 
 24 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik analityk
 ▶ technik usług fryzjerskich
 ▶ technik chłodnictwa i klimatyzacji

Nasze sukcesy:
 ▶ Bardzo wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych: 

 − technik usług fryzjerskich – 100-procentowa zdawalność w części praktycznej 
i teoretycznej; 

 − technik analityk – 100-procentowa zdawalność w części praktycznej i 96-pro-
centowa w części teoretycznej. 

 ▶ 100-procentowa zdawalność egzaminu maturalnego przez uczniów kształcących 
się w zawodzie technika analityka. 

 ▶ Wyniki z przedmiotów maturalnych (język polski, język angielski, matematyka) 
powyżej średniej krajowej dla 
technikum.

 ▶ 3. miejsce w  III Konkursie 
Matematyczno-Fizycznym 
„MatFinek”.

 ▶ Wyróżnienia w  konkursach 
ogólnopolskich:

 − V Konkursie Chemicznym 
„ALCHEMIK”; 

 − IV  Konkursie Wzrostu 
Kryształów; 

 − I Ogólnopolskim Konkursie 
Mody Fryzjerskiej„Kobieta 
Motyl” w 2017 r.; 

Uczniowie na zajęciach z pomiarów w Centrum Kształcenia Praktycznego

 − IX  Konkursie Fantazji Fry-
zjerskiej „Geometryczne Eks-
plozje”.

 ▶ 2. miejsce w VIII Dzielnicowym 
Konkursie Języka Angielskiego 
w 2017 r.

 ▶ Grand prix w konkursie recyta-
torskim poezji polskiej w języku 
angielskim pt. „Odpowiednie dać 
rzeczy słowo”.

 ▶ Wyróżnienie w Praskim Konkur-
sie Patriotycznym im. gen. Jaku-
ba Jasińskiego.

 ▶ 3. miejsce w I Mazowieckim Kon-
kursie Fryzjerskim.

Kim są nasi absolwenci?
Wśród naszych absolwentów są profesorowie Politechniki Warszawskiej, Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz instytutów 
naukowych w Polsce i za granicą. 

Są to osoby o ogromnym dorobku naukowym, a także laureaci wielu prestiżo-
wych nagród, np. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2014 r. 

Wielu absolwentów zasiada w zarządach renomowanych firm lub prowadzi znane 
przedsiębiorstwa branży chemicznej, kosmetycznej czy farmaceutycznej. 

Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani w renomowanych salonach fryzjerskich.

Z kim współpracujemy?
W ramach podpisanych porozumień współpracujemy z: 

 ▶ Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej; 
 ▶ Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Inżynierii Materiałowej Poli-

techniki Warszawskiej; 
 ▶ Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; 
 ▶ Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Po-

litechniki Warszawskiej;
 ▶ Fundacją Ochrony Klimatu PROZON – nowe porozumienie (zawarte w paź-

dzierniku 2017 r.) w zakresie kształcenia w zawodzie technika chłodnictwa 
i klimatyzacji.
Nasi uczniowie uczestniczą 

w wykładach z chemii i fizyki oraz 
w  wycieczkach przedmiotowych. 
Szkolne Koło Chemiczne współ-
pracuje z  Kołem Naukowym stu-
dentów WAT – członkowie tego 
koła uczestniczą w konferencjach, 
seminariach, wykładach i ćwicze-
niach laboratoryjnych. 

Ponadto szkoła współpracuje 
z firmami: Framesi, Fale Loki Koki, 
Silog, Artego, Joanna. Dzięki temu 
młodzież kształcąca się w zawodzie 

Pracownia chemiczna – uczniowie zdobywają wiedzę  
i umiejętności zawodowe

Pracownia fryzjerska – z umiejętności naszych uczniów korzystają znani i ciekawi ludzie
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technika usług fryzjerskich ma kontakt z najnowszymi produktami wykorzysty-
wanymi do stylizacji fryzur.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasza szkoła posiada:

 − nowoczesną pracownię komputerową;
 − bibliotekę multimedialną oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multime-

dialny; 
 − pracownie chemiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę niezbędną 

do realizacji podstawy programowej;
 − 3 profesjonalnie wyposażone pracownie praktycznej nauki zawodu technika 

usług fryzjerskich; 
 − sale lekcyjne z systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi; 
 − dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę do aerobiku, tenisa stołowego oraz 

snookera;
 − nowe wielofunkcyjne boisko.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ zajęciach pozalekcyjnych – prowadzimy koła: chemiczne, fotograficzne, teatralne, 
językowe, geograficzne, matematyczne, biologiczne, ratownictwa medycznego, 
sportowe, brydża sportowego; 

 ▶ wolontariacie;
 ▶ konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 ▶ dodatkowych zajęciach na uczelniach; 
 ▶ profesjonalnych szkoleniach i targach z zakresu usług fryzjerskich;
 ▶ akcjach promujących szkołę wśród gimnazjalistów (konkurs chemii doświad-

czalnej, 
 ▶ turniej zawodów, wykłady popularnonaukowe, piknik chemiczny, targi szkół).

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie technikum w trzeciej klasie odbywają czterotygodniowe praktyki. 

Młodzież kształcąca się w zawodzie technika analityka może je odbyć w instytutach 
naukowych (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, Instytut Chemii Organicznej) 
lub na uczelniach (Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski, 
Politechnika Warszawska). 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technika usług fryzjerskich odbywają prak-
tyki w salonach fryzjerskich lub studiach urody (np. „Efektownia”, „Akademia 
Perfect Hair”, „Afera Fryzjera” i wiele innych).

Przyszli technicy chłodnictwa i klimatyzacji odbywają praktyki w przedsiębior-
stwach branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Spotkania informacyjne:  15 marca 2018 r. – godz. 17.00 
 26 kwietnia 2018 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas 
zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik przemysłu mody 
 ▶ technik usług fryzjerskich

 ▶ fryzjer

Nasze sukcesy:
 ▶ 6 finalistów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu 

Projektowania i Wytwarzania Odzieży (2017 r.).
 ▶ 1. i 2. miejsce w XXIII Konkursie dla Młodych Krawców i Projektantów im. 

Małgorzaty Zaręby w Poznaniu „Mała Pętelka”.
 ▶ 1. miejsce w  VII Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Kreatora Mody 

o „Bursztynową Igłę” w Gdańsku.
 ▶ 2. i 3. miejsce w XVII Ogólnopolskim Seminarium Studenckim TEXTIL 2017 

„Young Fashion Design Politechnika Łódzka”.
 ▶ 3. miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Odzieżowym „Inspiracja stylem 

Coco Chanel”, organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie.
 ▶ 1. miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Kreowania Ubioru „Geometryczne 

eksplozje” w Warszawie.
 ▶ 2. miejsce w  I Ogólnopolskim Konkursie Fryzur Historycznych „Fryzjerska 

Odyseja” pt. „Panna młoda na przestrzeni wieków 1890–1980” w Warszawie.
 ▶ 3. miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej „Geometryczne 

Eksplozje” w Warszawie. 
 ▶ 2. miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Fryzjersko-Kosmetycznym „Anioły 

i demony – prawdziwa natura kobiety” w Radomiu.
 ▶ 1. miejsce w  Ogólnopolskim 

Konkursie Fryzjerskim o Puchar 
Starosty Brodnickiego „Fryzura 
z wybiegu – nowoczesne trendy”.
Dzięki dobrym wynikom w na-

uce i  sukcesom w  konkursach 
najlepsi uczniowie po raz kolejny 
otrzymali stypendia edukacyjne 
Prezydenta m.st. Warszawy, sty-
pendia Jana Pawła II i stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci to znani styliści, 

szkoleniowcy branży fryzjerskiej 
i odzieżowej, a także właściciele re-
nomowanych salonów fryzjerskich 
i pracowni odzieżowych.

Dzień otwarty dla gimnazjalistów
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Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:

 ▶ uczelniami takimi jak: Wyższa 
Szkoła Artystyczna w  Warsza-
wie, Aktywne Studium Plastycz-
ne Technik Teatralno-Filmo-
wych (warsztaty), VIAMODA 
Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła 
Turystyki i  Języków Obcych, 
Uniwersytet Warszawski (wy-
kłady i zajęcia dla młodzieży);

 ▶ projektantami i stylistami: Ewą 
Godun-Cyngot, Kingą Miller 
von Zaklika, Jagodą Korzeniewską, Lucjanem Szajbelem, Krzysztofem Choda-
kowskim, Joanna Zarembą-Wanczurą, dr Dorotą Wolak;

 ▶ Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – współpracujemy w ramach progra-
mów „Otwarta firma”, „Światowy tydzień przedsiębiorczości”, „Moje finanse” 
oraz „Zarządzanie firmą”.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie są nowoczesne, dostosowane do norm unijnych oraz standar-

dów egzaminacyjnych. Wyposażone są w programy komputerowe do projektowania 
odzieży i przygotowania procesu jej produkcji. Posiadamy skaner 3D umożliwia-
jący trójwymiarowy pomiar modelu sylwetki. Do wizualizacji fryzur (a także do 
diagnozy stanu skóry głowy i włosów) używamy mikrokamery.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje? 
Organizujemy: 

 ▶ wyjazdy na targi branżowe „Fashion Week”, międzynarodowy festiwal fryzjer-
sko-kosmetyczny;

 ▶ wykłady projektantów, stylistów i mistrzów fryzjerstwa;
 ▶ szkolenia zawodowe;
 ▶ wizyty szkoleniowe w zakładach pracy.

Od 2009 roku nasza szkoła jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu fantazji 
fryzjerskiej i kreowania ubioru pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty, KOWEZiU, Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, Zaremba International Academy i Cechu Fryzjerów. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Jeśli wybierzesz naszą szkołę, praktyki odbędziesz:

 ▶ u znanych projektantów mody: Gosi Baczyńskiej, Macieja Zienia, Ewy Godun, 
Agnieszki Majewskiej oraz Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego;

 ▶ w firmach modowych: Atelier Ewa Godun, „Ewiko” – konfekcja damska;
 ▶ w renomowanych salonach fryzjerskich takich jak: Salon Piękności „Milord”, 

Salon Fryzjerski „Pasja”, Akademia Urody „Metamorfoza”, Fryzjerstwo Damskie 
i Męskie „Korona”, Studio Urody „Lustra Leona”;

 ▶ w teatrach: Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim 
w Łodzi, Operze Krakowskiej, Teatrze Muzycznym „Roma”, Teatrze Dramatycz-
nym, Teatrze Polskim, Teatrze Żydowskim i innych.

Spotkanie informacyjne:  21 marca 2018 r. – godz. 17.00

Fryzury konkursowe

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik księgarstwa
 ▶ technik grafiki 

i poligrafii cyfrowej
 ▶ technik organizacji reklamy
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Nasze sukcesy: 
 ▶ Złota Odznaka „Za Zasługi dla Warszawy”.
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 ▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych 

uczniów.
 ▶ 2. miejsce drużynowo w turnieju strzeleckim szkół ponadgimnazjalnych dzielnic 

Bielany i Żoliborz. 
 ▶ 3. miejsce w dzielnicowym konkursie ortograficznym w 2015 r. 
 ▶ 1. miejsce w konkursie recytatorskim „The world is a book, and those who do 

not travel read only one page” w ramach V Międzyszkolnego Tygodnia Języka 
Angielskiego, organizowanego przez Zespół Szkół im. P. Wysockiego.

 ▶ Jesteśmy organizatorami bielańskiego konkursu literackiego „Piórem Noblisty”, 
który daje młodzieży możliwość rozwijania własnej twórczości i tworzenia róż-
nych form wypowiedzi literackich inspirowanych dziełami polskich noblistów.

 ▶ Jeden z uczniów naszej szkoły był finalistą XVI Ogólnopolskiego Turnieju Jed-
nego Wiersza i zdobył 3. nagrodę za wiersz pt. „Grafitowe niebo”.

 ▶ Coroczni stypendyści Prezydenta m.st. Warszawy oraz Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nasi absolwenci?
Około 30% absolwentów naszego technikum podejmuje studia na Uniwersytecie 

Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Wojskowej 
Akademii Technicznej. Pozostali podejmują pracę; często łączą ją ze studiami. Ab-
solwentem naszej szkoły jest m.in. Mirosław Zbrojewicz – aktor teatralny i filmowy 

znany z wielu filmów, np. „Chło-
paki nie płaczą” czy „E=mc2”.

Z kim współpracujemy?
 ▶ Nasza szkoła współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Księgarzy Pol-
skich, Związkiem Literatów Pol-
skich (w ramach tej współpracy 
poezja uczniów naszej szkoły 
została wydana w  miesięczniku 
„Poezja Dzisiaj”), Towarzystwem 
Bibliofilów Polskich oraz Central-
nym Ośrodkiem Badawczo-Roz-
wojowym Przemysłu Poligraficz-
nego.

Kultywowanie tradycji
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 ▶ W ramach współpracy z pracodawcami nasi 
uczniowie biorą udział w  wielu ciekawych 
inicjatywach, np. w cyklu warsztatów prowa-
dzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie (m.in. „Wyzna-
czanie ścieżki kariery zawodowej”, „Wiedza 
»autostradą« do własnego biznesu”, „Trudna 
sztuka komunikacji”), w Międzynarodowych 
Targach Poligraficznych, w Akademii Poligra-
fii przygotowanej dla naszych uczniów przez 
poznańską szkołę im. Lelewela i COBRPP.

 ▶ Uczniowie klas księgarskich brali czynny 
udział w akcji promocji książki Johna Lenno-
na „Listy” (prowadzonej przez wydawnictwo 
Prószyński Media), Targach Książki Histo-
rycznej i Targach Książki Edukacyjnej.

 ▶ Uczniowie klas drugich uczący się zawodu technika cyfrowych procesów graficz-
nych wzięli udział w II Konkursie na Projekty Innowacji, zorganizowanym przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach projektu „Life Skills – trening 
kompetencji społecznych”. Zostali laureatami II edycji i zdobyli jedną z czterech 
równorzędnych nagród.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami do nauczania przed-

miotów zawodowych. Są to:
 − dwie pracownie grafiki i poligrafii cyfrowej;
 − dwie pracownie technik multimedialnych i cyfrowych (w tym druku 3D);
 − pracownia technik sprzedaży.

Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami standardów egzaminacyj-
nych i standardów kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 
technik organizacji reklamy i technik księgarstwa.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach bogatej oferty 

takich zajęć pozalekcyjnych, jak: koło filozoficzne, koło fotograficzne, klub filmowy, 
warsztaty rękodzieła, koło języka hiszpańskiego, koło wolontariatu, koło plastyczne, 
koło strzeleckie, zajęcia sportowe. Szkoła posiada świetną bazę sportową – dobrze 
wyposażoną siłownię, boiska do 
gry w piłkę siatkową, plażową, 
ręczną, koszykową i nożną.

Szkoła realizowała i realizuje 
wiele projektów, w  tym w  ra-
mach programu Warszawskie 
Inicjatywy Edukacyjne. 

Ponadto w  szkole odbywają 
się: wieczorki literackie (podczas 
których uczniowie  prezentują 
swoją twórczość poetycką), 
spotkania z poetami z Polskie-
go Związku Literatów (m.in. 

Profesjonalizm i precyzja

Mistrzowie sportu

z Aleksandrem Nawrockim), akcje krwiodaw-
stwa, wystawy okolicznościowe dotyczące naj-
nowszej historii naszego kraju, liczne konkursy 
recytatorskie (np. „Języki obce nie są nam obce”), 
konkursy ortograficzne czy dzielnicowy konkurs 
literacki „Piórem Noblisty”, którego jesteśmy or-
ganizatorem.

W grudniu każdego roku (przy wsparciu 
Księgarni im. K.K. Baczyńskiego) uczniowie 
klas księgarskich organizują świąteczny kier-
masz, podczas którego sprzedawane są książki, 
artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne i inne 
akcesoria.

Na terenie szkoły działa również grupa rekon-
strukcyjna „Bemowo”, której członkowie wzięli 

udział w filmach „Czas honoru” i „Miasto 44” oraz uczestniczą w wielu uroczy-
stościach państwowych.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wielu znanych i renomowanych 

firmach:
 − sieci księgarni Matras; 
 − sieci księgarni Akademia; 
 − Głównej Księgarni Technicznej; 
 − Drukarni Perfect S.A.; 
 − wydawnictwie Prószyński Media; 

 − Agencji Reklamowej Habas; 
 − Wydawnictwie Nowa Era; 
 − wydawnictwie Burda; 
 − Grupie Zwierciadło. 

Ponadto uczniowie klas księgarskich odbywają cotygodniowe zajęcia praktyczne 
w księgarni im. K.K. Baczyńskiego, mieszczącej się w budynku szkolnym.

Spotkania informacyjne:  20 marca 2018 r. – godz. 18.30 
 17 kwietnia 2018 r. – godz. 18.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik procesów drukowania
 ▶ technik organizacji reklamy
 ▶ technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 ▶ drukarz

Nasze sukcesy: 
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (99% – język polski; 99% – język 

angielski; 93% – matematyka). 
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych – 80,1%.
 ▶ Uzyskanie tytułu „Srebrnej Szkoły 2017” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych 

czasopisma „Perspektywy”. 

Zabawa i pasja



113112

 ▶ 3. miejsce w rankingu szkół ponad-
gimnazjalnych wśród techników 
w Warszawie.

 ▶ Nasz projekt „Akademia za-
wodu” uznany został za do-
brą praktykę zawodową  
w ogólnopolskim konkursie „Szkoła 
Zawodowa Najwyższej Jakości”.

 ▶ Nasi uczniowie są stypendystami:
 − Prezesa Rady Ministrów (za wyni-

ki w nauce);
 − Związku Zawodowego Poligrafów 

(za osiągnięcia uczniów na płasz-
czyźnie zawodowej);

 − Mazowieckiego Programu Stypen-
dialnego (stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych);

 − m.st. Warszawy im. Jana Pawła 
II (stypendia dla uczniów aktywnych i uzdolnionych).

 ▶ Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych 
i sportowych oraz innych wydarzeniach o zasięgu pozaszkolnym. Są to m.in.:

 − ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach 
o niepodległość”;

 − ogólnopolski konkurs „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej nie-
podległości, w 150 rocznicę urodzin”;

 − II Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w obronie 
granic i niepodległości”;

 − ogólnopolski konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim;
 − Festiwal Młodych Talentów 2016/2017.

Kim są nasi absolwenci?
Naszą szkołę ukończyli m.in.:

 ▶ Bolesław Ludwik Penciak – rysownik litograficzny, powstaniec warszawski (pseu-
donim „Tomasz”), dyrektor WSP w latach 1945–1947, grafik warszawski;

 ▶ Krzysztof Pindral – prezes Heidelberg Polska Sp. z o.o.;
 ▶ Andrzej Tomaszewski – typograf, redaktor i poligraf, autor książek i artyku-

łów poświęconych typografii, historii książki i drukarstwa; w projektowaniu 
typograficznym biegle posługuje się komputerem (równie dobrze posługuje się 
ołowianymi czcionkami); wielokrotnie nagradzany za projekty książek. 
Około 55% absolwentów naszej szkoły podejmuje pracę w zawodzie, duża część 

kontynuuje kształcenie na uczelniach wyższych. 

Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z takimi instytucjami, jak:

 ▶ drukarnia Edelmann Poland – wspólnie prowadzimy autorskie zajęcia prak-
tyczne; 

 ▶ Printmax D. Kunysz, A. Szor Sp.j. – wspólnie prowadzimy autorskie zajęcia 
praktyczne;

 ▶ firmy Esco i Digiprint – razem prowadzimy dodatkowe szkolenia dla uczniów 
oraz zajęcia ze strukturalnego projektowania opakowań.

Pracownia introligatorska

 ▶ W 2017 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Drukarnią Wydawnictw 
Specjalnych. 
Ofertę edukacyjną naszej szkoły wzbogacają także praktyki zawodowe oraz 

wykłady, szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli różnych firm 
i uczelni, m.in.:

 − Agfa Graphics;
 − Canon Polska Sp. z o.o.;
 − Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW; 
 − Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie zostały urządzone pod kątem kształcenia w poszczególnych 

kwalifikacjach. Posiadamy pracownie:
 ▶ multimedialną;
 ▶ drukowania cyfrowego i obróbki koń-

cowej wydruków;
 ▶ przygotowania publikacji do druku; 
 ▶ wykonywania form drukowych CtP; 
 ▶ obróbki introligatorskiej wydruków;

 ▶ wykonywania wydruków z form dru-
kowych;

 ▶ studio fotografii reklamowej; 
 ▶ rysunku;
 ▶ grafiki komputerowej.

Posiadamy również pracownie: 
 − strukturalnego projektowania opakowań; 
 − symulatorów maszyn drukujących – offsetowej i fleksograficznej;
 − grafiki komputerowej (z tabletami).

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania takie jak:

 ▶ tworzenie animacji i filmów;
 ▶ grafika komputerowa;
 ▶ fotografia reklamowa;
 ▶ rysunek; 
 ▶ zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i nożna;
 ▶ wolontariat;
 ▶ talenty dziennikarskie, lingwistyczne, społeczne.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej 
firmie?

Organizujemy praktyki w drukarniach, 
wydawnictwach, zakładach poligraficznych 
i agencjach reklamowych takich jak:

 ▶ Polska Wytwórnia Papierów Wartościo-
wych S.A.; 

 ▶ Drukarnia Wydawnictw Specjalnych 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

 ▶ Formika Sp. z o.o.; 
 ▶ ABK Grupa Agencja komunikacji mar-

ketingowej;
 ▶ Topak Druk;
 ▶ ACAD, Mirosław Przywózki;
 ▶ Drukarnia Shark Design;

Pracownia fotografii reklamowej
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 ▶ Mazowieckie Centrum Poligrafii (MCP);
 ▶ Quattro Printing Sp. z o.o.; 
 ▶ D&K Group Rafał Demczuk;
 ▶ ABC Zakład poligraficzny; 
 ▶ P.H.U. „LOGOS” s.c.;
 ▶ Strefa Xero – Druk i Reklama Sp. z o.o. 

Spotkania informacyjne:  15 marca 2018 r. – godz. 18.00 
 19 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ogrodnik
 ▶ technik architektury krajobrazu
 ▶ technik ochrony środowiska
 ▶ technik weterynarii
 ▶ technik agrobiznesu (nowy zawód od 2018 r.)

 ▶ ogrodnik

Nasze sukcesy:
 ▶ Rokrocznie nasi uczniowie zostają finalistami i laureatami olimpiady wiedzy 

i umiejętności rolniczych na szczeblu ogólnopolskim. W roku 2015/2016 zajęli 
3. miejsce w bloku „Architektura krajobrazu”.

 ▶ 1. i 2. miejsce w konkursach projektowych architektury krajobrazu: projekt oto-
czenia Akademii Inspiracji MAKRO (Makro Cash and Carry); projekt terenu 
szpitala dziecięcego na ul. Niekłańskiej – „Kolorowe Ogrody”.

 ▶ 9. miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO.
 ▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych (wyższe od średniej krajowej).
 ▶ Corocznie czołowe miejsca w turniejach piłki siatkowej rozgrywanych na po-

ziomie dzielnicowym.
 ▶ Uczniowie klas czwartych brali udział 

w  konkursach projektowych, gdzie 
zajęli zaszczytne I i II miejsce.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci prowadzą gospodar-

stwa ogrodnicze i sadownicze, są także 
hodowcami roślin ozdobnych oraz pro-
jektują przestrzeń miejską. 

Wielu absolwentów kontynuuje na-
ukę na wyższych uczelniach, najczęściej 
na kierunkach związanych z ochroną 
środowiska, architekturą krajobrazu 
i ogrodnictwem. Niektórzy nasi absol-
wenci pracują naukowo. 

Zajęcia praktyczne w pracowni weterynaryjnej

Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła jest objęta trzema patronatami: 

 − Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji w  Warszawie 
(MPWiK); 

 − Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie; 

 − Związku Szkółkarzy Polskich. 
Współpracujemy również z: 

 − producentami zrzeszonymi w  Związku 
Szkółkarzy Polskich; 

 − Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie; 
 − Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego; 
 − firmą Makro Cash and Carry; 
 − Warszawską Szkołą Bonsai; 
 − firmą Floraj (projektowanie zieleni). 

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie tworzą dobrą atmosfe-

rę do pracy – są nowocześnie wyposażone 
i pełne kwiatów.

Zajęcia praktyczne dla przyszłych ogrodników i architektów krajobrazu odbywa-
ją się na terenie warsztatów szkolnych – w szklarniach oraz na terenach zielonych 
przyległych do szkoły. Zajęcia praktyczne dla przyszłych techników weterynarii 
odbywają się m.in. w: Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, miejskich 
lecznicach dla zwierząt, chlewniach (Polski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej POLSUS), oborach (Zakład Doświadczalny w Falentach), stad-
ninach koni i gospodarstwach agroturystycznych w województwie mazowieckim.

Na terenie szkoły znajduje się ośrodek nauki jazdy, a w trakcie zajęć młodzież 
uczy się jazdy traktorem.

Zajęcia z ochrony środowiska odbywają się w naszym nowo wyposażonym labo-
ratorium chemicznym. W szkole mamy też nowoczesny kompleks sportowy – dużą 
salę gimnastyczną, siłownię i basen.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz:

 ▶ uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, 
m.in. kołach zainteresowań: bukieciar-
skim, plastycznym (decoupage, rysunek, 
malarstwo, scrapbooking), retorycznym; 
kołach przedmiotowych oraz SKS na si-
łowni, basenie i dużej sali gimnastycznej;

 ▶ angażować się w obchody święta szkoły, 
podczas których uczniowie przygotowują 
wystawę ogrodniczą z materiału roślin-
nego wyprodukowanego w warsztatach 
szkolnych oraz gospodarstwach uczniów;

 ▶ uczestniczyć w corocznym pikniku wio-
sennym „Letnie Ogrody na Bełskiej”; 

 ▶ bawić się na święcie dyni – w ramach tego 
wydarzenia odbywają się konkursy na 

Innowacja pedagogiczna „Z ogrodu na talerz”

Obcinamy pazurki – pracownia weterynaryjna
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rzeźby, prace plastyczne, utwory literackie 
oraz dania kulinarne;

 ▶ uczestniczyć w innowacjach pedagogicz-
nych: innowacja ogrodniczo- kulinarna „Z 
ogrodu na talerz”,  innowacja dla przyszłych 
techników weterynarii „Pierwsza pomoc 
weterynaryjna”, innowacja dla przyszłych 
techników ogrodników „Hortiterapia”;

 ▶ brać udział w wycieczkach związanych 
z nauką zawodu (co roku organizujemy ich 
ok. 20); miejsca, które odwiedzamy, to targi 
związane z branżą ogrodniczą i sadowniczą 
oraz obiekty związane z ochroną środowi-
ska (np. Elektrociepłownia Siekierki, Filtry, 

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, zabytkowe parki i ogrody).

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Ucząc się w naszej szkole możesz odbywać praktyki zawodowe w:

 − Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie; 
 − Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK);
 − Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie;
 − SGGW;
 − Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie;
 − schronisku „Na Paluchu”;
 − Fundacji Animal Rescue Poland.

Spotkania informacyjne:  10 marca 2018 r. – godz. 11.00 
 14 kwietnia 2018 r. – godz. 11.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik awionik
 ▶ technik mechanik lotniczy
 ▶ technik informatyk

Nasze sukcesy
 ▶ Jesteśmy pierwszą w Europie szkołą ponadgimnazjalną, która zdobyła Certyfikat 

EASA Part-147 (certyfikat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego).
 ▶ W 2016 r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Sukcesu” za wybitne osiągnięcia eduka-

cyjne uczniów (jako jedno z 5 najlepszych techników w Warszawie).
 ▶ Złota Tarcza (za wysokie wyniki nauczania w ogólnopolskim rankingu czasopis-

ma „Perspektywy”) w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2017; w roku 2016 Srebrna 
Tarcza – 5. miejsce w Warszawie.

 ▶ Wysokie wyniki w zdawalności egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technika 

Pracownia alchemika – uczniowie kształcący się 
w zawodzie technika ochrony środowiska podczas 

zajęć w laboratorium

informatyka (90–100%).
 ▶ Laureat II Konkursu Wiedzy Me-

chanicznej i  Mechatronicznej 
w 2017 r.

 ▶ Laureaci kolejnych edycji (od 
VI  do X) ogólnopolskiego kon-
kursu mechanicznego. 2 laureatów 
X edycji (w 2017 r.) otrzymało in-
deksy wyższych uczelni.

 ▶ Wyróżnienia, m.in.: „Błękitne 
Skrzydła” – najwyższe lotnicze 
wyróżnienie w kraju, przyznawa-
ne przez Krajową Radę Lotnictwa i Magazyn Lotniczy „Skrzydlata Polska”; złota 
honorowa odznaka I stopnia z trzema diamentami „Zasłużony dla PLL LOT 
S.A.” (otrzymana dwukrotnie).

Kim są nasi absolwenci?
Trudno znaleźć w Polsce lotnisko lub aeroklub, które nie 
zatrudniałyby naszych absolwentów. Najlepsi spośród nich 
od trzech lat są rekrutowani przez firmę Ryanair – pracu-

ją w zakładach w Stansted pod Londynem, otrzymują wysokie wynagrodzenie 
i mają szerokie możliwości doskonalenia swoich umiejętności. 

Nasi absolwenci to m.in.:
 ▶ Tadeusz Stachera – dyrektor techniczny PLL LOT;
 ▶ Tomasz Maj – dyrektor Aeroklubu PLL LOT; 
 ▶ Dariusz Parchan – dyrektor techniczny AMC Aviation;
 ▶ Marcin Czarnowski – kierownik organizacji obsługowej Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego;
 ▶ Wojciech Kaczor – prezes firmy Linetech;
 ▶ Maciej Pospieszyński – mistrz świata w akrobacji szybowcowej;
 ▶ Marcin Mirecki – specjalista ds. planowania i kontroli produkcji Airbus Defence 

and Space;
 ▶ Grzegorz Sobczak – redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski”;
 ▶ Piotr Lipiec – ekspert ds. awioniki w Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Lotniczych.

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała porozumienia o współ-

pracy z pracodawcami: 
 ▶ firmą informatyczną ZyXEL;
 ▶ firmami lotniczymi – LOT AMS, Line-

Tech, EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A., 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 ▶ Ponadto współpracujemy z instytucjami 
takimi jak:

 ▶ Instytut Techniki Lotniczej WAT; 
 ▶ Politechnika Warszawska;
 ▶ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie;
 ▶ Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; 

Samolot odrzutowy Iskra stojący na placu przed szkołą. 

W hangarach na praktykach
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 ▶ Wyższa Warszawska Szkoła 
Informatyki;

 ▶ Politechnika Rzeszowska;
 ▶ Uczelnia Techniczno-Handlo-

wa im. Heleny Chodkowskiej;
 ▶ Stowarzyszenie Technicznych 

Szkół Lotniczych;
 ▶ Nadwiślański Oddział Straży 

Granicznej; 
 ▶ LS Airport Services;
 ▶ Welcome Airport Services.

Jak wyglądają nasze 
pracownie?

Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami:
 − budowy płatowców i silników lotniczych;
 − technik pomiarowych;
 − awioniki i wyposażenia elektrycznego;
 − sieci komputerowych;
 − systemów operacyjnych;
 − programowania aplikacji internetowych.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
 ▶ Możesz uczestniczyć w różnorodnych projektach edukacyjnych i zajęciach dodat-

kowych takich jak np.: Akademia Cisco, Akademia ZyXEL, koło matematyczne, 
koło językowe (hiszpański, angielski), koło fizyczne, zespół ds. symulatorów lotu 
(szybowiec Pirat i Cessna 152), klub szybowcowy, szkolenia lotnicze przygotowu-
jące do zdobycia licencji szybowcowej lub PPL (Private Pilot Licence). Staramy 
się o różnorodne dofinansowania tych szkoleń.

 ▶ Zachęcamy do udziału w zajęciach sportowych organizowanych w pełnowy-
miarowej hali sportowej (OSiR przy szkole), na basenie i boisku (ze sztuczną 
trawą, sprzętem do koszykówki i tartanowym pasem do trenowania biegów); 
współorganizatorem zajęć jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.

 ▶ Ponadto możesz rozwijać się podczas pracy w wolontariacie, grupie ds. promocji, 
zespole wokalno-muzycznym i Lidze Przyjaciół Polskiego Lotnictwa.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach takich jak:

 − LineTech; 
 − LOT AMS; 
 − EADS PZL „Warszawa-Okęcie”;
 − Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Polish  Medical 

Air Rescue);
 − AMC Aviation; 
 − Sprint Air; 
 − Blue Jet; 
 − Central European Engine Services; 
 − AirTech Solution; 
 − General Aviation.

Uczniowie na szkoleniu lotniczym w Aeroklubie 
Stalowowolskim

Najlepszym uczniom oferujemy praktyki zagraniczne w Sewilli w Hiszpanii 
(w ramach programu Erasmus+).

Spotkania informacyjne: 21 marca 2018 r. – godz. 17.00 
  28 marca 2018 r. – godz. 17.00 
 21 kwietnia 2018 r. – godz. 10.00 – spotkanie połączone 
z piknikiem lotniczym, w którym będą uczestniczyły firmy współpracujące 
ze szkołą; tego dnia odbędą się także pokazy lotnicze i wystawa sprzętu.

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik organizacji reklamy
 ▶ technik optyk

 ▶ rożne zawody rzemieślnicze w klasie dla młodocianych 
pracowników (kowal wyrobów artystycznych, ślusarz, 
zegarmistrz, kaletnik i inne)

Nasze sukcesy:
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie 

(100-procentowa zdawalność w zawodzie złotnika-jubilera).
 ▶ Udział w corocznych Międzynarodowych Targach Złotniczo-Jubilerskich „Gold 

Expo”, na których odbył się finał ogólnopolskiego konkursu złotników „Złoto 
i srebro w rzemiośle 2017”. Zwycięzcą w kategorii „juniorzy” został nasz uczeń 
Kamil Rachlewicz, który dostał nagrodę za wisior „Kropla oleju”. 

 ▶ Certyfikat „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – nasza szkoła jest członkiem 
Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły”.

 ▶ Udział w programie edukacyj-
nym „Szkoła Dialogu”.

 ▶ Liczne nagrody za duże zaan-
gażowanie w pracę w wolonta-
riacie.

 ▶ Certyfikat „WF z Klasą”. 
 ▶ 3. miejsce w  konkursie de-

bat oksfordzkich „Powstanie 
 Warszawskie miało sens”, zor-
ganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Pamięci  Powstania 
 Warszawskiego 1944.

 ▶ 1. miejsce w XIV Mazowieckim 
Konkursie Savoir-Vivre „Oby-
cie umila życie”.

Uśmiech, radość, entuzjazm, świetna atmosfera – u nas jest 
fajnie! Zapraszamy gości z innych krajów, wymieniamy 
doświadczenia i razem się uczymy



121120

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci to m.in.:

 ▶ współwłaściciel firmy Apart;
 ▶ właściciele firm oraz specjaliści w branży jubilerskiej;
 ▶ absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz innych uczelni pla-

stycznych, m.in. w Łodzi.

Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła podpisała porozumienia o współpracy z następującymi praco-

dawcami: 
 − Przemysłowe Centrum Optyki S.A. (2017 r.);
 − Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (2015 r.);
 − Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. 

Warszawy (2013 r.);
 − Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów (2013 r.).

Ponadto współpracujemy z Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Pro-
fesjonalnej BUMAR oraz Essilor Optical Labory Polska Sp. z o. o. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
W szkole znajdują się dobrze wyposażone: 

 ▶ pracownie komputerowe (przystosowane do prowadzenia zajęć z grafiki, reklamy, 
projektowania i technologii robót jubilerskich);

 ▶ pracownie grawerowania komputerowego, metaloplastyki, jubilerstwa, witrażu, 
ceramiki oraz pracownie mechaniczne;

 ▶ biblioteka z multimedialną czytelnią;
 ▶ pracownie przedmiotowe, językowe i plastyczne;
 ▶ sala gimnastyczna, siłownia, sala do ćwiczeń fitness, boisko.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ wymianie partnerskiej z Niemcami;
 ▶ zajęciach pozalekcyjnych – 

przedmiotowych, sportowych, 
plastycznych, malarskich, a  także 
z witrażu, ceramiki, reklamy, gra-
fiki, metaloplastyki, jubilerstwa 
i fotografii;

 ▶ zajęciach branżowych organizo-
wanych w szkole i zakładach pracy, 
np. „Spotkania z reklamą” (projek-
tant David Paterson, drukarnia 
Lotos).

Chcesz odbyć praktyki 
w renomowanej firmie?

Organizujemy praktyki w:
 ▶ pracowniach złotniczo-jubiler-

skich takich jak: Pracownia Złot-

W pracowniach świetnie odnajdują się dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Uczymy 
ich tego, czego nauczyliśmy się od nauczycieli. Współpracujemy i każdy ma szansę nauczyć się 
czegoś nowego

nicza Jan Łachota, Pracownia Złotnicza A. Krężlewicz, Pracownia Jubilerska 
Waldemar Ołdak, Zuni s.c., Galeria i Pracownia Biżuterii GJ, Pracownia Pro-
jektów i Wytwarzania Biżuterii Srebrnej, Precious, Szafir – Szlifiernia Kamieni 
Jubilerskich, Pracownia Jubilerska Turkus;  

 ▶ agencjach reklamowych, m.in.: Kot Bury, Oskar, Quad/Graphics;
 ▶ zakładach poligraficznych i drukarniach, m.in. Advert System, M&P.

Spotkania informacyjne:  14 marca 2018 r. – godz. 11.00 
 (festiwal artystyczny) 
 11 kwietnia 2018 r. – godz. 17.30  
 21 kwietnia 2018 r. – godz. 11.00 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik ortopeda 

 ▶ sprzedawca 

cukiernik, kucharz, fryzjer, piekarz, sprzedawca, monter 
instalacji budowlanych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, monter sieci 
i  instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, lakiernik, blacharz 
 samochodowy, ślusarz, elektromechanik, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, drukarz, introligator, stolarz, tapicer.

Nasze sukcesy: 
 ▶ 100-procentowe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

technika ortopedy w 2017 r.
 ▶ 100-procentowa zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w za-

wodach: fryzjer, kucharz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sani-
tarnych.

 ▶ Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. 
 ▶ Laureat tytułu „Talent Woli 2017” w kategorii sportowej (tytuł zdobył uczeń 

kształcący się w zawodzie technika ortopedy).
 ▶ Coroczny udział szkoły w projektach promujących zdrowie, aktywność fizycz-

ną, a także postawy prospołeczne i obywatelskie. W ubiegłym roku szkolnym 
realizowany był projekt „Wisłą po historii Warszawy” realizowany w ramach 
Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i związany z Rokiem Wisły 2017.

 ▶ 3. miejsce w  ogólnopolskim konkursie graficznym „Moja Szkolna Tapeta” 
w 2016 r.

 ▶ Uczennica kształcąca się w zawodzie technika ortopedy została laureatką sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów. 

 ▶ Technikum nr 23 objęte jest programem „Wars i Sawa”, wspierającym uzdol-
nionych uczniów. 
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 ▶ Sukcesy w  dzielnicowych zawo-
dach sportowych: 2. miejsce drużyny 
dziewcząt w turnieju tenisa stołowe-
go; 4. miejsce dziewcząt w  turnieju 
koszykówki; 4.  miejsce uczennicy 
w biegach przełajowych.

Kim są nasi absolwenci? 
 ▶ Absolwenci, którzy wybrali zawód 

technika ortopedy, studiują na kie-
runkach medycznych, rehabilitacyj-
nych i fizjoterapeutycznych; niektórzy 
z nich podjęli pracę w zawodzie.

 ▶ Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach. Nasi absolwenci 
rozwijają swoje pasje i zdobywają sławę; są to m.in. Shazza – wokalistka disco 
polo; Piotr Tomczyk – reporter TVN24, Patryk Bogucki – lider zespołu Boston.

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z pracodawcami: 

 ▶ Auchan Polska Sp. z o. o. – patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie sprze-
dawcy; 

 ▶ Orto-Tech Maciej Borowski – patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie 
technika ortopedy;

 ▶ VIGO-Ortho Polska Sp. z o. o. – celem współpracy jest podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego, w tym kształcenia praktycznego w realnym miejscu 
pracy.
Ponadto współpracujemy z instytucjami takimi jak:

 ▶ Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 ▶ Polskie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy;
 ▶ Giełda Papierów Wartościowych;
 ▶ Akademia Wychowania Fizycznego;
 ▶ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 ▶ Instytut Włoski w Warszawie;
 ▶ Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
 ▶ Politechnika Warszawska;
 ▶ Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 ▶ Regionalne Centrum Wolonta-

riatu w Warszawie;
 ▶ Środowiskowe Hufce Pracy 

z Warszawy i okolic;
 ▶ Muzeum Powstania Warszaw-

skiego; 
 ▶ Muzeum Narodowe;
 ▶ Laboratorium Diagnostyki Zdro-

wia „Koordynacja” w Radomiu. 

Jak wyglądają nasze pracownie? 
 ▶ Pracownia językowa to sala 

multimedialna ze stanowiska-
mi odsłuchowymi dla uczniów 

i   nauczyciela. Jest wyposażona 
w stanowisko komputerowe z tab-
licą interaktywną i  dostępem do 
internetu. 

 ▶ Posługujemy się oprogramowaniem 
do nauki języka angielskiego „iTo-
ols” wydawnictwa Oxford Univer-
sity Press. Zajęcia są organizowane 
małych grupach. Pracownia zosta-
ła wyposażona ze środków budżetu 
partycypacyjnego i jest udostęp-
niana społeczności lokalnej. 

 ▶ Pracownia przedmiotów zawodo-
wych to sala multimedialna ze stanowiskami komputerowymi dla uczniów 
i nauczyciela. Wszystkie stanowiska mają dostęp do internetu, a stanowisko 
nauczyciela jest wyposażone w rzutnik. W pracowni są dostępne specjalistyczne 
pomoce naukowe.

 ▶ Pracownia ortopedyczna jest wyposażona w specjalistyczne stanowiska do 
gipsowania, projektowania i wykonania indywidualnych przedmiotów orto-
pedycznych: protez, kołnierzy, ortez, obuwia ortopedycznego oraz środków 
pomocniczych. Dodatkową pomocą dydaktyczną są rzutnik i tablica multime-
dialna. Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym w zawodzie technika 
ortopedy.

 ▶ Pracownie kształcenia ogólnego to sale multimedialne wyposażone w rzutniki 
multimedialne, tablice interaktywne z dostępem do internetu oraz sprzęt RTV.

 ▶ Pracownia komputerowa jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostę-
pem do internetu, pakiet programów biurowych oraz drukarki.

 ▶ Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boiskach ze sztuczną nawierzch-
nią, sali gimnastycznej, siłowni, siłowni plenerowej w parku Moczydło, na ba-
senie oraz sztucznym lodowisku.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w różnych formach 

zajęć takich jak:
 ▶ koło dziennikarskie – wydajemy „Baczyński NEWS”; 
 ▶ zajęcia edukacyjne dla uczniów uzdolnionych matematycznie;

 ▶ program wspierania uczniów 
uzdolnionych w  ramach projektu 
„Wars i  Sawa” – zajęcia wokalne, 
muzyczne, plastyczne;

 ▶ ogólnopolskie projekty edukacyj-
ne – „Class for Best Education”, „IT 
Szkoła”, „W Sieci”, „Szkolna Tape-
ta”, „Szkoła Nowych Technologii”;

 ▶ zajęcia sportowe: piłka ręczna, 
koszykówka, siłownia, piłka siat-
kowa, basen; 

 ▶ wycieczki międzynarodowe;
 ▶ nauka języków obcych na pozio-

mie rozszerzonym;
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 ▶ koła zainteresowań: nauka języka migowego lub języka  niderlandzkiego;
 ▶ międzynarodowy projekt eTwinning – wymiana korespondencji pomiędzy ucz-

niami z Polski, Włoch, Chorwacji, Estonii, Belgii;
 ▶ szkolny wolontariat „Dobra Wola”.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technika ortopedy odbywają 

praktyki w:
 ▶ VIGO-Ortho Polska Sp. z o.o.;
 ▶ Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-

-Jeziornie.
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia odbywają praktyki w miejscach takich jak:

 − Auchan Polska Sp. z o.o.; 
 − Grupa Piotr i Paweł Sp. z o.o.;
 − cukiernia Lukullus; 
 − Galeria Wypieków „Lubaszka”;
 − sklepy Żabka;
 − HEBAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa;
 − Miele Sp. z o.o.;
 − restauracje: QLT Restaurant & Bar Sp. z o.o., Bobby Burger.

Spotkania informacyjne:  17 marca 2018 r. – godz. 11.00 
 21 kwietnia 2018 r. – godz. 11.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik informatyk
 ▶ technik realizacji nagrań i nagłośnień

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego 
w Warszawie funkcjonuje od 1 września 2017 r. Na razie w szkole uczą się cztery 
klasy pierwsze. Proponujemy kształcenie w zawodach odpowiadających potrzebom 
rynku pracy. Zawód technika informatyka związany jest z nieustannie rozwijającą 
się branżą IT, a zawód technika realizacji nagrań i nagłośnień – z branżą muzycz-
ną i przygotowuje do realizacji dźwięku w studiu, na estradzie, planie filmowym, 
teatralnym, radiowym i telewizyjnym.

Misja naszej szkoły brzmi: „Przyszłość to coś, co staje się w nas dziś” (Czesław 
Banach).

Nasze sukcesy: 
Na obecnym etapie funkcjonowania szkoły za sukces uważamy dużą liczbę 

kandydatów aplikujących do technikum i otrzymanie od władz miasta zgody na 
utworzenie dodatkowej klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018. 

Sukcesy uczniów:
 ▶ Zakwalifikowanie zespołu ucz-

niów klasy informatycznej do 
III etapu konkursu „CanSat 
2018”, organizowanego przez 
Centrum Nauki Kopernik. 
Konkurs ma na celu promocję 
edukacji STEM (Science, Tech-
nology, Engineering, Mathema-
tics); rozstrzygnięcie konkursu 
jest jeszcze przed nami.

 ▶ Mistrzostwo Polski w tańcach 
latynoamerykańskich Polskie-
go Towarzystwa Tanecznego 
2017 r.

 ▶ Wicemistrzostwo w tańcach 
standardowych Polskiego Związku Tańca Sportowego.

 ▶ 3. miejsce w zawodach o puchar świata Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Jak wyglądają nasze pracownie? 
Posiadamy nowe pracownie sieci komputerowych i systemów operacyjnych.
Uczniowie pracują w nowoczesnym studiu nagrań. Obiekt składa się z pomiesz-

czenia studyjnego i reżyserki zaadaptowanej akustycznie do wiernego odsłuchu 
materiału dźwiękowego i pracy nad nim. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt 
do rejestracji i edycji dźwięku, zgodny z najwyższymi standardami.

Pracownia do nauki podstaw gry na fortepianie wyposażona jest w keyboardy 
oraz pianino.

Sala komputerowa jest wyposażona w stacje robocze PC o parametrach odpo-
wiadających współczesnym standardom. Każde stanowisko posiada zainstalowany 
pakiet profesjonalnego oprogramowania do pracy z multimediami Adobe Creative 
Cloud, w tym m.in. Photoshop, Illustrator, Premiere czy After Effects. Uczniowie 
mogą korzystać także z nowoczesnych tabletów graficznych.

Do dyspozycji uczniów są: sala gimnastyczna, hala sportowa, sala konferencyjna i 
basen. Trzy ostatnie obiekty należą do Ośrodka Sportu i Rekreacji, który połączony 

jest ze szkołą.

Jak możesz z nami rozwijać 
swoje pasje?

Przygotowujemy boga-
tą ofertę zajęć dodatko-
wych i kół zainteresowań. 
Młodzież może uczestniczyć w:

 − fakultatywnych lekcjach roz-
szerzających wiedzę zawodową 
(„Dziennikarstwo muzyczne”, 
„Kreacja artystyczna w foto-
grafii”, „Cyfrowe procesy gra-
ficzne”, „Realizacja i obróbka 
obrazu i dźwięku”, „Projekty 
multimedialne”);

Dyskusyjny klub filmowy w bibliotece szkolnej

Z wizytą w studium telewizyjnym

mailto:sekretariat@technikumpolna.pl
http://www.tachnikumpolna.pl/
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 − zajęciach wyrównawczych lub przygotowujących do konkursów i olimpiad;
 − wielu kołach tematycznych (np. klub europejski, klub filmowy, klub miłośni-

ków fantasy, wolontariat, koło czytelnicze);
 − w szkole rozwija się telewizja internetowa, organizowane są minirecitale, wy-

jazdy językowe, spotkania z muzykami, filmowcami, dziennikarzami i spe-
cjalistami z branży informatycznej. Niejednokrotnie są one inspiracją do 
poszukiwania nowych kierunków rozwoju.

Szkoła zachęca uczniów także do udziału w wydarzeniach ze świata kultury oraz 
wykładach i szkoleniach informatycznych adresowanych do młodzieży.

Z kim współpracujemy?
W 2017 r. nasza szkoła podpisała porozumienia o współpracy z: 

 − Universal Music Polska; 
 − Magic Records; 
 − Studiem Filmowym TOR; 
 − Polskim Towarzystwem Informatycznym; 
 − IT Szkołą.

Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Rozmaitości, Teatrem Współczes-
nym, kinem Atlantic i firmą Cisco Meraki.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach, z którymi współpracujemy, 

będziemy organizować praktyki dla uczniów.

Spotkania informacyjne: 17 marca 2018 r. – godz. 12.00 
 6 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00 
 24 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ technik usług fryzjerskich
 ▶ technik budownictwa
 ▶ technik technologii drewna

 ▶ fryzjer 
 ▶ monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w  budownictwie 
 ▶ klasy dla młodocianych pracowników:  kucharz,    lakiernik, 

cukiernik, piekarz, fotograf,  sprzedawca,  mechanik  pojazdów 
samochodowych, blacharz  samochodowy,  elektryk, stolarz, 
introligator,  elektromechanik pojazdów samochodowych, 
monter sieci i instalacji sanitarnych, tapicer.

Nasze sukcesy:
 ▶ Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach:
 ▶ technik usług fryzjerskich, fryzjer, sprzedawca, lakiernik, elektryk (100%),  monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (86%).

 ▶ 4. miejsce w XXXIX Rejonowych 
Zawodach Sportowo-Obron-
nych „Sprawni jak Żołnierze”, 
organizowanych przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty. 

 ▶ 1. miejsce w XLVI Turnieju Bu-
dowlanym „Złota Kielnia”. 

 ▶ 1. miejsce w  I Ogólnopolskim 
Konkursie Mody Fryzjerskiej 
„Kobieta Motyl”.

 ▶ 1. miejsce w  I Mazowieckim 
Konkursie Fryzjerskim „Baśnie 
tysiąca i jednej nocy”.

 ▶ Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów dla ucznia technikum. 

 ▶ Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Fryzur Historycznych „Fryzjerska 
Odyseja”.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę w liceum ogól-

nokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy) i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub podejmują pracę.

Z kim współpracujemy?
W zakresie organizacji kształcenia praktycznego uczniów współpracujemy z wie-

loma pracodawcami. Są to: restauracje, hotele, sklepy, serwisy samochodowe, salony 
fryzjerskie i akademie urody, firmy budowlane. 

Ponadto wśród naszych współpracowników są: cechy rzemiosł (fryzjerski, cu-
kierniczy, piekarski), Polskie Stowarzyszenie Gipsu oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Zawód zdobędziesz w nowoczesnych pracowniach. W naszej szkole znajdują się:

 ▶ 2 pracownie fryzjer-
skie;

 ▶ pracownia budowlana;
 ▶ pracownia kompute-

rowa z 24 stanowiskami;
 ▶ sala językowa z 16 sta-

nowiskami; 
 ▶ baza sportowa (siłow-

nia, siłownia zewnętrz-
na, sala gimnastyczna, 
kompleks boisk sporto-
wych). 

Wszystkie sale lek-
cyjne wyposażone są 
w sprzęt multimedialny.

Placówka jest monito-
rowana.

Konkurs fryzjerski

Pracownia fryzjerska
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Jak możesz z nami rozwijać 
swoje pasje?

Nasi uczniowie rozwijają swoje 
pasje podczas uczestniczenia w:

 ▶ zajęciach sportowych na siłowni, 
kompleksie boisk sportowych (do 
piłki nożnej, ręcznej i koszykówki), 
korcie tenisowym;

 ▶ zajęciach dodatkowych – teatral-
nych i muzycznych;

 ▶ wolontariacie.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w:

 ▶ restauracjach: Santorini, Bierhallle, Kręgliccy – Restauracje i Catering; 
 ▶ sieci sklepów Komfort oraz Piotr i Paweł; 
 ▶ akademiach urody i renomowanych salonach fryzjerskich: Nefri, HairRoom, 

Atelier Urody;
 ▶ cukierniach: Piast, Bizon, Dario, Sweetness; 
 ▶ piekarniach: Lubaszka, Goszczyńscy;
 ▶ autoryzowanych serwisach samochodowych: Volkswagen, Ford, Peugeot, Flotcar;
 ▶ firmie budowlanej Erbud.

Spotkanie informacyjne: 21 marca 2018 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

 ▶ fryzjer, kucharz, lakiernik, sprzedawca 
 ▶ blacharz samochodowy, elektryk
 ▶ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik)
 ▶ mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik
 ▶ elektromechanik pojazdów samochodowych
 ▶ cukiernik, piekarz, stolarz, drukarz

Nasze sukcesy:
 ▶ Nagroda II stopnia i wyróżnienie w mokotowskiej edycji konkursu historycznego 

„Katyń – Prawda i Pamięć 2017”.
 ▶ Wyróżnienie w konkursie literackim „Moja Królikarnia” w 2017 r.
 ▶ 2. miejsce w konkursie twórczości artystycznej VII Przeglądu Twórczości OHP 

w 2017 r.
 ▶ 1. miejsce w wojewódzkim konkursie OHP – „1 z 10” w 2017 r.
 ▶ 2. miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym OHP pt. „Ocalić od za-

pomnienia” w 2017 r.

Pracownia komputerowa

 ▶ 1 osoba w  finale wojewódzkiego 
konkursu „Sprawny w zawodzie...” 
– fryzjer w 2016 r.

 ▶ 2 osoby w  finale wojewódzkiego 
konkursu „Sprawny w zawodzie…” 
– kucharz w 2016 r.

 ▶ Sukcesy sportowe w 2017 r.:
 − 1. miejsce w  pchnięciu kulą 

w  mistrzostwach Mokotowa 
w lekkoatletyce;

 − 3. miejsce w VII Wojewódzkim 
Turnieju Piłki Halowej OHP.

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci to młodzi ludzie, którzy są dobrze przygotowani do wymogów 

rynku pracy. Zdawalność egzaminów zawodowych w części praktycznej utrzymu-
je się na wysokim poziomie i wynosi 98%. Z najnowszych badań losów naszych 
tegorocznych absolwentów wynika, że 78% badanych podjęło pracę w wyuczo-
nym zawodzie. Wielu z nich pracuje w zakładach, w których odbywali praktyki 
zawodowe. Ponad połowa absolwentów kontynuuje naukę w naszym CLII Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych (w systemie zaocznym).

Z kim współpracujemy?
Szkoła podpisała porozumienia z 7 zakładami pracy, w których nasi uczniowie 

odbywają praktyki zawodowe. Są to:
 ▶ Cukiernia ANTOLAK;
 ▶ TP Teltech Sp. z o.o;
 ▶ Sklep Ogólnospożywczy Kinga Wojciechowska;
 ▶ Veolia Energia Warszawa S.A. (celem współpracy jest praktyczne przygotowanie 

uczniów do wykonywania zawodu montera systemów rurociągowych);
 ▶ Ogród Botaniczny Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 ▶ Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorod-

ności  Biologicznej w Powsinie;
 ▶ Volkswagen Krotoski-Cichy. 

Nasi pozostali najważniejsi partnerzy to:
 ▶ Mazowiecka Wojewódzka Ko-

menda Ochotniczych Hufców Pra-
cy;

 ▶ sanepid, straż miejska, policja;
 ▶ banki: WBK, PKO B.P., Mille-

nium, PKO S.A., Deutsche Bank;
 ▶ Partnerstwo dla Służewca; 
 ▶ Szkoła Główna Handlowa;
 ▶ Uniwersytet Warszawski.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Zawodu będziesz się uczyć w no-

woczesnych pracowniach – posia-
damy 9 pracowni multimedialnych, 
w tym 3 z tablicami interaktywnymi.

Zajęcia dodatkowe

Wolontariat
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Do dyspozycji naszych uczniów są po-
nadto: boiska do siatkówki i piłki nożnej, 
sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa 
stołowego i zajęć fitness.

W naszej bibliotece znajduje się około 
25000 woluminów. W czytelni uczniowie 
mogą korzystać z komputerów z dostępem 
do internetu.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Swoje zainteresowania i zdolności możesz 

rozwijać na wiele sposobów. Zachęcamy do 
udziału w  projektach szkolnych, akcjach 
charytatywnych, imprezach i festynach na 

rzecz społeczności lokalnej oraz w zajęciach kół: polonistycznego, przyrodniczego, 
matematycznego (sudoku), a także w konsultacjach przedmiotowych.

W budynku szkoły mieści się szkoła nauki jazdy, dzięki czemu będziesz mieć 
możliwość uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami (kat. A i B); naszym 
uczniom przysługuje 10-procentowa zniżka na kurs. 

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki w ponad 200 zakładach pracy i zazwyczaj 

otrzymują wynagrodzenie od pierwszego miesiąca pracy (dzięki umowie dla mło-
docianych pracowników). Najwięcej naszych uczniów odbywa praktyki w firmach 
takich jak:

 − Salon Urody „Beata”; 
 − Zakład Fryzjerski Damski Zofia Sen-

der; 
 − Cukiernia Z. Wojda; 
 − Cukiernia Antolak; 
 − Galeria Wypieków Piotr Lubaszka; 
 − Instalatorstwo Elektryczne Janusz Mi-

chalski;

 − Elektroinstalacje Marcin Molski; 
 − URSYN CAR Waldemar Mrówczyń-

ski; 
 − Overland Motors Adam Adamczew-

ski; 
 − Restauracja Oliva; 
 − Auchan Polska Sp. z o.o. 

Spotkanie informacyjne:  23 kwietnia 2018 r. – godz. 18.00

 

 ▶ zajęcia praktyczne
 ▶ praktyki zawodowe 
 ▶ zajęcia specjalistyczne
 ▶ kwalifikacyjne kursy zawodowe

W CKP organizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów techników, którzy 
kształcą się w następujących zawodach: 

Poza szkołą

 ▶ technik telekomunikacji 
 ▶ technik informatyk 
 ▶ technik awionik 
 ▶ technik mechanik lotniczy 
 ▶ technik budownictwa 
 ▶ technik pojazdów samochodowych 
 ▶ technik elektronik 
 ▶ technik technologii żywności 
 ▶ technik technologii drewna 
 ▶ technik urządzeń sanitarnych 
 ▶ technik ekonomista 
 ▶ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 ▶ technik energetyk 
 ▶ technik chłodnictwa i klimatyzacji
 ▶ technik architektury krajobrazu. 

Zajęcia są organizowane również dla uczniów branżowych szkół I stopnia oraz 
zasadniczych szkół zawodowych (do czasu zakończenia kształcenia w tych szko-
łach), którzy kształcą się w następujących zawodach: 

 ▶ elektromechanik pojazdów samochodowych 
 ▶ mechanik motocyklowy 
 ▶ mechanik pojazdów samochodowych 
 ▶ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
 ▶ kucharz 
 ▶ cukiernik 
 ▶ monter sieci i instalacji sanitarnych
 ▶ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
 ▶ monter sieci urządzeń telekomunikacyjnych 

Ponadto Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje kwalifikacyjne kursy 
zawodowe w zawodach: 

 ▶ technik budownictwa (B.18.)
 ▶ stolarz (A.13.)
 ▶ technik technologii drewna (A.50.) 
 ▶ cukiernik (T.4.)
 ▶ technik technologii żywności (T.16.)
 ▶ operator obrabiarek skrawających 

(M.19.)
 ▶ elektryk (E.7. i E.8.) 
 ▶ krawiec (A.71.)

Nasze sukcesy:
 ▶ CKP pełni funkcję Ośrodka Egza-

minacyjnego Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Warszawie dla 
uczniów i słuchaczy z wojewódz-
twa mazowieckiego (kwalifikacje: 
A.13., A.50., A.71., B.5., B.6., B.7., 
B.8., B.9., B.16., B.18., B.21., E.2., 
E.6., E.7., E.8., E.12., E.24., M.19., 
T.4., T.6., T.16.).

Pracownia cukiernicza
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 ▶ CKP posiada Certyfikat EASA 
Part-147 (Certyfikowana Orga-
nizacja Szkolenia Lotniczego).

 ▶ 5. miejsce w  ogólnopolskim fi-
nale konkursu „Buduj z pasją”, 
organizowanym przez Krajową 
Federację Edukacji Zawodowej 
i Kultury Fizycznej „Budowlani”.

 ▶ Centrum aktywnie uczestniczy 
w  Warszawskim Systemie Do-
radztwa Zawodowego: co roku 
bierze udział w Międzynarodo-
wym Salonie Edukacyjnym Per-
spektywy, organizuje dni otwar-
te (grupowe oraz indywidualne) 
w CKP, a we współpracy Biurem Edukacji i WCIES w Warszawie organizuje 
warsztaty zawodoznawcze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ko-
rzyści dla uczniów biorących udział w dniach otwartych i kursach zawodowych 
w CKP w ramach preorientacji zawodowej to:

 − poznanie systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce;
 − zdobycie wiedzy na temat sieci szkół zawodowych w Warszawie;
 − poznanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 − bezpośredni kontakt z uczniami szkół zawodowych;
 − udział w zajęciach zbliżonych do rzeczywistych warunków środowiska pracy 

w danym zawodzie. 

Jak wyglądają nasze pracownie?
Budynek CKP jest przystosowany do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością 

ruchową. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami dydak-
tycznymi, w których znajdują się nowoczesne maszyny specjalistyczne (np. ploter 
tnący, ploter drukujący, maszyna wytrzymałościowa, obrabiarki CNC, maszyny 
stolarskie i sanitarne). Procesy dydaktyczne są realizowane zgodnie z najnowszymi 
technikami stosowanymi w danym zawodzie. Bazę dydaktyczną tworzą:

 − pracownia komputerowego wspo-
magania projektowania; 

 − pracownia ekonomiczno-informa-
tyczna; 

 − pracownie instalacji sanitarnych, 
grzewczych i gazowych; 

 − pracownia wentylacji i klimatyzacji;
 − pracownia obrabiarek CNC;
 − pracownie elektryczne; 
 − pracownia elektroniczna;
 − pracownia sterowników programo-

walnych;
 − pracownie spawalnictwa; 
 − pracownia pneumatyki; 
 − pracownia materiałów budowla-

nych; 
 − pracownie budowlane; 

Pracownia krawiecka

Pracownia systemów energetyki odnawialnej

 − pracownia komputerowa 
AutoCad; 

 − pracownie obróbki mecha-
nicznej; 

 − pracownia montażu; 
 − pracownie obróbki ręcznej; 
 − pracownia metrologiczna 

i  badania własności mecha-
nicznych;

 − pracownie stolarskie; 
 − pracownia telekomunikacji; 
 − pracownia gastronomiczna; 
 − pracownia cukiernicza; 
 − pracownia techniki lotniczej; 
 − pracownie zbrojarskie;

 − pracownia systemów energetyki odnawialnej;
 − laboratorium systemów energetyki odnawialnej;
 − pracownia krawiecka. 

Z kim współpracujemy?
Ze szkołami 
W roku szkolnym 2017/2018 CKP współpracuje z 21 warszawskimi szkołami 

ponadgimnazjalnymi kształcącymi na poziomie branżowej szkoły I stopnia oraz 
technikum.

Z pracodawcami
Do firm wspierających działalność dydaktyczną Centrum Kształcenia Praktycz-

nego należą: Sto, Kubala, Wienerberger, Geberit Polska, Weber, Rockwool, Veolia 
Polska, Schedpol, Atlas, Viega, Xella Polska, Siemens, Rigips i Ecophon (marki 
Grupy Saint-Gobain), Valsir.

Przedsiębiorcy organizują specjalistyczne szkolenia zawodowe dla nauczycieli 
i uczniów.

Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
Stwarzamy uczniom warunki do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach 

zawodowych o różnorodnej tematyce, np. budowlanej, mechatronicznej czy elek-
trycznej.

Spotkania informacyjne:
CKP raz w  roku organizuje 

dwudniowe dni otwarte dla war-
szawskich gimnazjalistów, aby 
mogli oni zwiedzić pracownie 
CKP, uczestniczyć w  zajęciach 
pokazowych, a  także zapoznać 
się z ciekawą ofertą szkół tech-
nicznych i zawodowych (podczas 
giełdy szkół ponadgimnazjal-
nych).

Pracownia obrabiarek CNC

Stolarnia
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