
Drodzy Absolwenci Gimnazjum!

 Serdecznie zapraszamy Was do podjęcia nauki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym

 działającym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. 

W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy naukę w zawodzie TECHNIK ELEKTRONIK.

 Czteroletni okres nauczania obejmuje:

-  kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym (podobnie jak w 
liceum),

-  kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie

W tej klasie przedmioty o rozszerzonej liczbie godzin będą połączone z proponowanym
zawodem. Uczeń, po ukończeniu tego kierunku, będzie przygotowany do pracy w zakładach
produkujących  urządzenia  elektroniczne,  zakładach  serwisowych,  w  pracowniach,  biurach
projektowych, placówkach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą urządzeń elektronicznych.

Szkolenia  zawodowe  uczniów  prowadzimy  we  współpracy  z  Centrum  Kształcenia
Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim, firmą Haering Polska oraz innymi zakładami pracy.

Ukończenie  czteroletniego  technikum  daje  możliwość  uzyskania  Dyplomu
Potwierdzającego  Kwalifikacje  Zawodowe  oraz  Certyfikatu  honorowanego  w  krajach  Unii
Europejskiej.  Absolwent  technikum  po  zdaniu  matury  może  uzyskać  atrakcyjną  pracę  w
zakładach  serwisowych,  biurach  projektowych lub  kontynuować  naukę  na  uniwersytetach,
uczelniach technicznych i kierunkach politechnicznych.

 W naszej szkole, każdy z Was będzie mógł pogłębiać swoje zainteresowania i pasje
twórcze  na wybranych  zajęciach  pozalekcyjnych,  wśród  których  proponujemy m.  in.:  Koło
Polonistyczno-Dziennikarskie,   Klub  Wolontariusza,   Koło  Informatyczne,  Koło  Fizyczno-
Astronomiczne, Koło Szachowe, Koło Strzeleckie, Koło Kulturystyczno-Siłowe, Koło Miłośników
Książek i wiele innych atrakcyjnych zajęć.

Z naszej strony zapewniamy każdemu uczniowi:

 - dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pedagogicznej,
 - opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,,
 - pomoc pedagoga szkolnego,
 - konsultacje szkolnego doradcy zawodowego,
 - korzystanie z zasobów skomputeryzowanej biblioteki i Internetowego Centrum
   Multimedialnego,
 - korzystanie ze sklepiku szkolnego w klubie „Raj”,
 - boisko, salę gimnastyczną i siłownię, 
 - bogato wyposażone pracownie przedmiotowe i informatyczne z dostępem do Internetu.

Warto podkreślić, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne zajmuje czołowe miejsca w 
Piotrkowie Trybunalskim oraz w województwie łódzkim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

Mamy nadzieję, że już 1 września 2014 r. będziemy mogli powitać Was w Technikum
Mechaniczno-Elektrycznym w ZSP nr 1 , które polubicie i miło będziecie wspominać po latach,
gdyż  nasza  szkoła  znana  jest  z  ciepłej  i  przyjaznej  atmosfery,  jaką  otaczamy  wszystkich
uczniów.


