






SPOŁECZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. ADAMA MICKIEWICZA
Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie,
nocleg, dojazdy) – zgodnie ze szkolnym regulaminem refundacji kosztów,
Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik
pojazdów samochodowych,
Liceumz Ogólnokształcące
dla Dorosłych
MożliwośćSpołeczne
ubiegania Zaoczne
się o stypendium
programu Urzędu Marszałkowskiego
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – indywidualny plan rozwoju edukacyjnego
ucznia (stypendium dla młodocianych pracowników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki
z przedmiotów teoretycznego kształcenia zawodowego,
Stypendia dla najlepszych młodocianych pracowników fundowane przez
pracodawców lub przez szkołę na koniec roku szkolnego.
Pomoc w znalezieniu pracodawcy kształcącego w wybranym zawodzie.
KSZTAŁCIMY WE WSZYSTKICH ZAWODACH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ
KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PO WCZEŚNIEJSZYM
PODPISANIU UMOWY Z PRACODAWCĄ (niewymagana jest minimalna liczba chętnych
w danym zawodzie – klasy wielozawodowe)!

SPOŁECZNE TECHNIKUM












zawód – technik logistyk / klasa mundurowa
Absolwent szkoły jest przygotowany do zarządzania procesem planowania,
zaopatrzenia i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Uczeń nabywa
umiejętności obsługi i zarządzania magazynami i dostawą towarów oraz realizuje
procesy transportowe i spedycyjne.
Przedmioty rozszerzone (geografia/matematyka, j. angielski/j. niemiecki),
Zdobycie 2 kwalifikacji: SPL. 01. – Obsługa magazynów; SPL. 04. - Organizacja
transportu.
SPOŁECZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
Nauka w szkole dla dorosłych jest BEZPŁATNA,
Profil ogólny, nauka trwa 8 semestrów,
Szkoła dla dorosłych po ośmioklasowej szkole podstawowej, gimnazjum,
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych organów oraz legitymacje szkolne,
Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się, co
2 tygodnie w piątki i soboty,
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: kwestionariusz i świadectwo
ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y !!!

Adres: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, tel.: 54 2846714,
strona internetowa: slochocen.edupage.org
https://www.facebook.com/slo.szsz

REKRUTACJA 2020/2021
ATRAKCYJNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DZIENNYCH
Szkoły dla młodzieży są BEZPŁATNE,
OFERUJEMY NAUKĘ W KAMERALNYCH, PRZYJAZNYCH WARUNKACH
I RODZINNEJ ATMOSFERZE W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ:

 4-letnim liceum ogólnokształcącym (po 8-letniej szkole podstawowej),
 5-letnim technikum (po 8-letniej szkole podstawowej) w zawodzie technik logistyk,
 3-letniej szkole branżowej I stopnia (WSZYSTKIE ZAWODY)
ZAPEWNIAMY:
 Ciekawe zajęcia praktyczne z przedstawicielami służb mundurowych i medycznych:
(Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku, Jednostką Strzelecką 4051
we Włocławku, zajęcia z samoobrony, z Ratownikiem Medycznym, spotkania
z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej), zajęcia ze strzelectwa sportowego
w ramach Szkolnego Koła Strzeleckiego „Snajper” w Choceniu, udział w Szkolnej Lidze
Strzeleckiej rejonu włocławskiego, obozy sportowo-rekreacyjne.
 Zakup mundurów oraz bluz profilowych.
 Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, nocleg,
dojazdy) – pokrycie kosztów udziału oraz zwrot kosztów biletów w kursach teoretycznego
dokształcania zawodowego zgodnie z regulaminem szkolnym.
 Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik
pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.
 Udział w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych, sportowo-obronnych
i turniejach strzeleckich..
 Darmowe podręczniki szkolne z przedmiotów wiodących dla uczniów klas pierwszych.
 Organizację wycieczek szkolnych i obozów integracyjnych: rajdy rowerowe, obozy
militarne, wyjazdy na mecze reprezentacji Polski i mecze ligowe oraz pucharowe
w sportach drużynowych, wyjazdy na sztuczne lodowisko, do parku linowego i aquaparku.
 Możliwość pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

PROFIL MUNDUROWY
(geografia/historia/wos, j. angielski/j. niemiecki)

 Organizacja i udział w turniejach strzeleckich (Szkolne Koło Strzeleckie
„SNAJPER” w Choceniu – prowadzenie szkoleń dla uczniów szkół
podstawowych)
 Zajęcia profilowe w ramach przedmiotu „Edukacja Wojskowa” oraz
wyjazdy na strzelnicę do Radziejowa i Lipna.
 Zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedstawicielami Jednostki Strzeleckiej
4051 „Strzelec” we Włocławku (topografia, terenoznawstwo, budowa broni,
Obrona Przed Bronią Masowego Rażenia, elementy musztry wojskowej).
 Porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku.
 Stała współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Choceniu.
 Udział w Szkolnej Lidze Strzeleckiej rejonu włocławskiego w ramach
współpraca z Ligą Obrony Kraju.
 Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Klas Mundurowych
w grach drużynowych w Warszawie, Ogólnopolskim Turnieju Klas
Mundurowych w Lipnie, w wojewódzkiej olimpiadzie o bezpieczeństwie
„Bezpieczny i Przyjazny Region” oraz w wojewódzkich zawodach
sportowo-obronnych „Sprawni jak Żołnierze”
 Obozy militarne, sportowo-rekreacyjne, rajdy rowerowe oraz szkolenia
z musztry wojskowej i strzelectwa sportowego.

PROFIL MEDIALNO-ARTYSTYCZNY
(j. polski, wos, j. angielski/j. niemiecki)








Rozwijanie talentu w ramach szkolnego chóru, możliwość współtworzenia
gazetki szkolnej „ECHO”.
Udział w warsztatach dziennikarskich.
Współpraca z redakcjami lokalnych gazet, telewizji i rozgłośni radiowych.
Wyjazdy do teatru , kina.
Spotkania z ciekawymi ludźmi.
Organizacja konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim
w Choceniu.

PROFIL RATOWNICZO-MEDYCZNY
(geografia/biologia, j. polski, j. angielski/j. niemiecki)

 Współpraca z ratownikiem medycznym prowadzącym zajęcia
z zakresu ratownictwa medycznego – możliwość uzyskania tytułu ratownika
(egzamin państwowy),
 Organizacja oraz udział młodzieży w Powiatowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy w Choceniu.
 Udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach i konkursach
o tematyce kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Promocji Zdrowego Stylu Życia”.
 Uczestnictwo w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach Obrony
Cywilnej.
 Prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół
podstawowych.

