
List Otwarty Dyrektora Zespołu Szkół im. W. Szafera                         

w Złotym Potoku do Rodziców i Uczniów Gimnazjum 

                                Szanowni Rodzice, 

 Drodzy Uczniowi

    

Nadszedł czas podjęcia ostatecznych decyzji uczniów klas III dotyczących dalszej 

nauki. Jako szkoła z 65 – letnim doświadczeniem w edukacji chcielibyśmy zainteresować 

Państwa naszą ofertą. Wobec widocznego wzrostu bezrobocia, powiększa się w dużym 

tempie liczba absolwentów szkół poszukujących pracy. Jako rezultat opisanej sytuacji 

pojawiło się zapotrzebowanie na ludzi  z wykształceniem technicznym. Opierając się na 

wynikach badań rynku pracy zmodyfikowaliśmy dotychczasową ofertę kształcenia 

poszerzając ją o innowacje pedagogiczne , umożliwiające zdobycie nowych, atrakcyjnych 

kwalifikacji zawodowych. Kształcimy młodzież w 4 – letnim TECHNIKUM w zawodach: 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z INNOWACJĄ 

PEDAGOGICZNĄ „ ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH” 

 TECHNIK HOTELARSTWA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ 

„ELEMENTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W HOTELARSTWIE” 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z INNOWACJĄ 

PEDAGOGICZNĄ „ SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW” 

Największym atutem naszej szkoły było i jest nadal bezpieczeństwo oraz rodzinna 

atmosfera. Proces kształcenia i wychowania realizowany jest w życzliwej atmosferze, 

wychowankom zostały stworzone warunki edukacji  pozwalające osiągać wysokie wyniki 

nauczania i rozwijać indywidualne zainteresowania. W roku szkolnym 2012/2013r. 

zdobyliśmy tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu 

Bezpiecznej Szkoły. Staramy się dbać w ten sposób nie tylko  o wyniki kształcenia, ale przede 

wszystkim o wychowanie młodzieży. 



Gorąco zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego internatu dostępnego od niedzieli do 

piątku. Posiadamy 2,3-osobowe pokoje, większość z łazienkami oraz dostępem do Wi- Fi.                      

Na terenie  internatu znajduje się świetlica oraz stołówka. Oferujemy 3 posiłki  dziennie 

(dzienna dawka żywieniowa wynosi 11,40zł). Współpracujemy z Gminnymi oraz Miejskimi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu zorganizowania bezpłatnego lub częściowo płatnego 

dożywiania. Zapewniamy całodobową opiekę wychowawcy, warunki do nauki oraz do 

rozwoju własnych zainteresowań. 

W trosce o efekty kształcenia oferujemy bezpłatny udział w projektach m.in.                     

w   projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”, który umożliwia uczniom udział              

w kursach, praktyki, staże, możliwość zrobienia bezpłatnego prawa jazdy kat. B i C.  

Kształcenie w naszej szkole może być fascynującą przygodą a efekty są widoczne 

podczas zdobywania osiągnięć. Wielu uczniów otrzymuje stypendia m.in. roczne stypendium 

Prezesa Rady Ministrów, stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, stypendium 

Starosty Powiatu Częstochowskiego. Największą zaletą Zespołu Szkół są jednak przede 

wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą społeczność szkolną. Uczniowie lubią szkołę, czują się 

tutaj  bezpiecznie.   

Oferujemy także BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: 

 SZKOŁY POLICEALNE: 

 FLORYSTA ( 1 rok) 

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ( 2 lata) 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 KURSY KWALIFIKACYJNE 

 Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem. Szczegółowe 

informacje znajdziecie Państwo na stronie www.zlpotok.pl bądź pod numerem telefonu 34 - 

327 – 80 - 08. Serdecznie zapraszamy. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Złotym Potoku  

                                                                                 mgr Zuzanna Winnicka- Kowalik 

http://www.zlpotok.pl/

