TECHNIKUM TECHNOLOGII DREWNA
Towarzystwa Salezjańskiego

Informator
na rok szkolny 2018/19
DNI OTWARTE TECHNIKUM:

3 marca 2018r. w godz. 10.00 – 13.00
26 kwietnia 2018r. w godz. 13.00 – 17.00
lub w każdy dowolny dzień – szczegółowe informacje
w sekretariacie szkoły lub u kierownika warsztatów.
Zawód uzyskany po ukończeniu szkoły: TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze stron www.nabor.szczecin.pcss.pl
Podanie /do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych/
3 podpisane fotografie
Karta zdrowia
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zawodu.

Kontakt:
Sekretariat tel. 91 483-42-76
Poniedziałek- czwartek
8-16
Piątek
8-15
Podanie na stronie internetowej
http://szkoly-kusloncu.salezjanie.pl
e-mail szkolysalezjanskie@poczta.fm
fb: facebook.com/kusloncusalez
Informacje dodatkowe
• Klasy maksymalnie 24 – osobowe
• Profesjonalnie wyposażone warsztaty szkolne
• Egzaminy czeladnicze współorganizowane przez Izbę Rzemieślniczą
• Komputerowe projektowanie mebli

Praktyki zawodowe u pracodawców lub w warsztatach szkolnych
Wycieczki zawodowe do dużych zakładów branży drzewnej – Barlinek, Goleniów, Stepnica
Dodatkowo możliwość zdobycia ECDL
Wspaniała hala sportowa
Duże godzinowe rozszerzenia przedmiotowe – przygotowanie do egzaminów zawodowych
i maturalnych
Obowiązuje jednorazowe wpisowe
Szkoła jest płatna przez cały rok kalendarzowy
Współpraca z uczelniami wyższymi: ZUT- Wydział Informatyki, Wydział Mechatroniki,
Wydział Technologii Chemicznej
BURSA dla wszystkich zamiejscowych uczniów

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co wyróżnia naszą szkołę
bogata oferta szkoły, atrakcyjna propozycja dydaktyczno- wychowawcza,
systemem wychowawczym św. Jana Bosko opartym na trzech filarach "rozum, religia, miłość",
profesjonalna i życzliwa kadra nauczycielska,
wyjątkowi, pełni radości uczniowie,
przyjazna, twórcza atmosfera, indywidualizacja nauczania,
wiele akcji społecznych, wolontariat, obozy w tym integracyjne i zimowe, rajdy rowerowe, wycieczki,
wyjazdy, również w ramach wymiany międzynarodowej, projektów –m.in. International School
szkoła jest bezpieczna– uzyskała certyfikat: ,, Szkoła bez przemocy”.

•
•
•
•
•
•
•

Realizacja projektów:
•
•
•
•

PRACA DLA POKOJU - polsko-niemiecki projekt „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz”
International School w ramach AISEC
„Szkoła bez przemocy”

Szkoła bierze udział już po raz piaty w realizacji projektu unijnego „PERSPEKTYWY NA
PRZYŁOŚĆ. WYSOKA JAKOŚĆ NAUCZANIA ZAWODU STOLARZ W SZKOŁACH
SALEZJAŃSKICH W SZCZECINIE”.

Stawiamy na wychowanie, naukę, rozwijanie pasji i aktywności sportowej młodych ludzi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO
PRZYJAZNEJ UCZNIOM SZKOŁY

Przyjdź, zobacz, zostań

