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Jest to zawód uniwersalny, ponieważ można go wykonywać wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona
informatyzacja (wszystkie gałęzie gospodarki narodowej): w rmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją
oprogramowania, administrujących sieci komputerowe, punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej
dowolnego przedsiębiorstwa, ośrodkach obliczeniowych, własnej działalności gospodarczej w zakresie usług
informatycznych. W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy z kwali kacji zawodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent
przystępuje do egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje do podjęcia nauki na uczelniach wyższych.
Nauka trwa 5 lat.
Języki obce nauczane w szkole: angielski, rosyjski.
Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, u których lekarz medycyny pracy nie stwierdził przeciwwskazań
zdrowotnych do nauki w zawodzie.
Umożliwiamy:
naukę w nowoczesnej, funkcjonalnej i dobrze wyposażonej szkole, dostosowanej do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych,
korzystanie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: zespoły instrumentalno – wokalne, chór, orkiestra dęta,
zespoły taneczne, sekcje sportowo – obronne, zespół sportowy dla niepełnosprawnych, zespół radiowęzła,
koła zainteresowań: fotogra czne, plastyczne, teatralne oraz kółka przedmiotowe,
rozwijanie postaw prospołecznych i proobywatelskich poprzez pracę w samorządzie uczniowskim i
wolontariacie.
Zapewniamy:
komfortowe warunki odbywania nauki w nowoczesnych klasopracowniach,
bezpieczeństwo oraz miłą i przyjazną atmosferę pracy,
udział w licznych, interesujących uroczystościach i imprezach szkolnych,
pomoc w nauce ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczycielskiego Pogotowia Naukowego,
dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych,
możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży uczniowskich w rmach informatycznych,
wsparcie nauczycieli wspomagających i rewalidacyjnych w oddziałach integracyjnych,
pomoc pedagogów i psychologa oraz pielęgniarki szkolnej,
dowóz uczniów z niepełnosprawnością.
interesujące nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i zajęciach pozalekcyjnych ( nansowa Nagroda
Patrona Szkoły za wyniki w nauce oraz nagrody rzeczowe za wzorową frekwencję po każdym semestrze).
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie do szkoły - druk dostępny na stronie internetowej (nabór elektroniczny),
3 zdjęcia (podpisane),
karta zdrowia,
kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik zewnętrznego egzaminu ośmioklasisty (dokumenty w
oryginale),
zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wybranego zawodu,
w przypadku kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP i decyzja
Prezydenta Miasta o skierowaniu do odbywania nauki w naszej szkole. Rodziców zainteresowanych tą formą
kształcenia swoich dzieci zapraszamy jak najszybciej na rozmowę z dyrekcją w celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat przygotowania dokumentacji związanej z przyjęciem do szkoły.

