Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
im. Stanisława Staszica w Gubinie
66-620 Gub in, u l. Racławicka 1, tel.: 68 359 31 84, fax: 68 359 3 1 84,
www.zslit.gubin.pl, e-mail: sekretariat@zslit.gubin.pl

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Ósmoklasistów!
Maj to pora, kiedy tradycyjnie odwiedzaliśmy szkoły powiatu, by spotkać się z uczniami klas
ósmych, ich rodzicami i opiekunami w celu przedstawienia naszej oferty edukacyjnej oraz
odpowiedzenia na nurtujące pytania, dotyczące wyboru kierunku kształcenia. Tegoroczna
wiosna z wiadomych przyczyn nie umożliwia nam tego. W związku z tym chcielibyśmy
tą drogą przedstawić krótko naszą ofertę.
Istniejemy już 62 lata.
Wykształciliśmy ponad 10.500 absolwentów.
Jesteśmy największą szkołą ponadpodstawową w Gubinie.
W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy kolejną Brązową Tarczę - wyróżnienie
przyznawane najlepszym technikom w Polsce za wyniki matur i egzaminów zawodowych
oraz sukcesy w olimpiadach.
Co roku nasza szkoła może pochwalić się olimpijczykami i laureatami konkursów. W tym
roku finalistkami olimpiady z logistyki są: Natalia Kuźmiak i Sylwia Cierpicka.
Zależy nam na tym, by kierunki kształcenia w ZSLiT były
do zmieniającego się rynku pracy, dlatego proponujemy:

zawsze dostosowane

Pięcioletnie technika w zawodach







technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa
technik usług fryzjerskich
technik reklamy
technik logistyk
technik ekonomista

Liceum ogólnokształcące informatyka – robotyka
Szkoła Branżowa I Stopnia
 kucharz, magazynier - logistyk
 wielozawodowa (np.: tapicer, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych,
sprzedawca, fryzjer, krawiec i inne)

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
im. Stanisława Staszica w Gubinie
66-620 Gub in, u l. Racławicka 1, tel.: 68 359 31 84, fax: 68 359 3 1 84,
www.zslit.gubin.pl, e-mail: sekretariat@zslit.gubin.pl

Współpracujemy z następującymi pracodawcami: Iwaniccy Sp. z o.o. Sp. k., Tekra Sp. z o.o.,
Salon fryzjerski „Viva”, „Auto Kuman” Marcin Wojtkumski, Mechanika Pojazdowa
Bogdan Domaniuk, „Horex”.
Uczestniczymy w projektach współfinansowanych z UE.
Proponujemy udział w bezpłatnych kursach np. na prawo jazdy, kurs wózków widłowych,
barmana, florysty ( więcej informacji na stronie szkoły).
W roku szkolnym 2020/2021 będzie również realizowany przez szkołę staż dla uczniów
z możliwością wynagrodzenia 1500 zł za miesiąc pracy.
Każdy młody człowiek może liczyć na naszą otwartość i wsparcie. Gwarantujemy życzliwą
atmosferę, zrozumienie i
pomoc ze strony pedagoga, psychologa, nauczycieli,
wychowawców oraz starszych kolegów.
Osoby zainteresowane mogą liczyć na miejsce w internacie.

Jesteśmy po to, by pozwolić każdemu znaleźć jego mocne strony
i pomóc chwycić wiatr w żagle w dorosłym życiu !!!
Na wszystkie pytania i wątpliwości chętnie odpowiemy telefonicznie.
Bardziej szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/ZespolSzkolLicealnychITechnicznychWGubinie
http://www.zslit.gubin.pl

Zapraszamy
Dyrekcja i Nauczyciele ZSLiT

