
DRODZY UCZNIOWIE,  

SZANOWNI RODZICE. 

 

     

  Wiosna to czas, w którym nie tylko przyroda budzi się do życia, ale jest to również moment kiedy 

musicie podjąć jedną z pierwszych poważnych decyzji dotyczących Waszej przyszłości. Wybór 

szkoły średniej jest bardzo istotnym krokiem w planowaniu kariery zawodowej każdego młodego 

człowieka. Trudna sytuacja w kraju i na świecie,  uniemożliwiła goszczenie Was, Drodzy Uczniowie, 

w murach naszej szkoły, więc my, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne, przychodzimy, by zachęcić Was  

do wyboru naszej szkoły. 

Zespół Szkół Zawodowych to szkoła z ponad 50 letnią tradycją. Znakomite Grono Pedagogiczne, 

wyposażone sale dydaktyczne i informatyczne,  pełnowymiarowa hala i boisko sportowe oraz 

siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, umożliwią Wam rozwój pasji, zainteresowań oraz zdobycie 

wiedzy i umiejętności na wybranym kierunku kształcenia. 

Proponujemy naukę w trzech typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych: 

• Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, 

• Technikum im. Mikołaja Kopernika, 

• Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja Kopernika. 

Szczegółową informację o możliwych kierunkach kształcenia znajdziecie w ulotce, którą 

zamieściliśmy w załączniku. 

Czas spędzony w naszej szkole, to nie tylko godziny w ławce, ale także szansa  zawarcia  przyjaźni, 

często na całe życie. Tutaj również rozwiniecie swoje talenty i zainteresowania. Zespół Szkół 

Zawodowych aktywnie wspiera swoich uczniów organizując liczne zajęcia pozalekcyjne, konkursy i 

wycieczki. Jednym z momentów, które najlepiej wspominają nasi uczniowie, są wyjazdy zagraniczne 

w ramach praktyk zawodowych dla uczniów technikum oraz od tego roku wyjazdy dla liceum 

polegające na doskonaleniu kompetencji kluczowych w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”. To znakomita okazja do poznania zagranicznych rynków pracy i rozwijania  

kompetencji zawodowych i kluczowych. Jednocześnie pozwala doskonalić języki obce oraz poznać 

lokalną kulturę i tradycje. Ta przygoda może stać się Waszym udziałem. Przed nami kolejne wyjazdy 

na słoneczne greckie wybrzeże i  do malowniczej włoskiej Wenecji. 

Wartość naszej pracy została potwierdzona znakiem jakości „Brązową tarczą – Najlepsze 

TECHNIKA w Polsce”, za sprawą prestiżowego Rankingu Techników „Perspektywy 2020”. 

Technikum im. Mikołaja Kopernika znalazło się wśród najlepszych w Polsce oraz w województwie 

mazowieckim. Jest to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów 

i ich rodziców oraz wielu życzliwych osób współpracujących, dbających o dobre warunki pracy w 

szkole. 

Nie szukajcie daleko, dobra szkoła jest tuż obok. Zapraszamy serdecznie. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 


