Informacja dla uczniów klas ósmych, zawierająca oferty szkół ponadpodstawowych:
1. Oferta Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie. Naszą

propozycję kierujemy do młodzieży z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i małych
miejscowości. W załączniku znajduje się list promocyjny, gdzie można znaleźć szczegóły
dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Klikając na podany poniżej link, można obejrzeć
film przedstawiający naszą szkołę.
https://www.youtube.com/watch?v=WXvVF9wUMBA
Zapraszamy, także uczniów Państwa Szkoły oraz ich rodziców/ opiekunów, wychowawców
klas na dzień otwarty Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich
Kryptologów w Warszawie, który odbędzie się 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 18.00.
W czasie tego wydarzenia będzie można dowiedzieć się więcej na temat naszej szkoły z
perspektywy nauczycieli oraz uczniów, zobaczyć, jak wyglądają: internat oraz sale sportowe.
Do wydarzenia można dołączyć pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/313540166873027/
2. Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach przedstawia ofertę edukacyjnej oraz filmik ją
promujący, które są dostępne na stronie: zsgryfice.edupage.org oraz na facebook’u
3. Zespół Szkół w Płotach, oferta szkoły oraz informacje o rekrutacji znajdują się na stronie
internetowej: http://zspploty.pl/rekrutacja/
Prezentacja o kierunkach nauczania w postaci filmu na YouTube: https://youtu.be/FmQua5FVktI
4. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, ul. Unisławy 32/33

przesyła zaproszenie na dni otwarte ZSB, linki do strony www. szkoły. gdzie umieszczone są:
oferta edukacyjna, zasady naboru do klas I, harmonogram rekrutacji oraz linki do stron na
Youtube, Facebook, tel. 91-422-03-43, tel. 91-422-52-34 e-mail: szkola@zsb.szczecin.pl
www.zsb.szczecin.pl
5. Klasa wojskowa. Prawie 200 ofert w całej Polsce. Uczniowie ostatnich klas szkół
podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią
wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać
taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o
aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania
żołnierzami. Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, które bierze udział w
projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem
Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie,
które to ułatwi. To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy,
telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można
skorzystać tutaj: cutt.ly/PROGRAMY.

