
  „Iwaszkiewicz” gościł gimnazjalistów 

 

Kwiecień to  miesiąc, w którym szkoły ponadgimnazjalne prezentują 

swoja ofertę edukacyjną uczniom gimnazjów. Dzisiejsi szesnastolatkowie 

stawiają swoim przyszłym szkołom wysokie wymagania - chcą  nie tylko 

zdobywać wiedzę w nowoczesny sposób, ale również rozwijać swoje pasje. 

Liczą się dla nich: odpowiednie przygotowanie do zawodu czy na studia, 

wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych- matury oraz egzaminów 

z kwalifikacji. Ważne są zarówno  możliwość samorealizacji na zajęciach dodatkowych, jak i przyjazna 

atmosfera w szkole. Potrzebom tym niewątpliwie może sprostać oferta  przygotowana przez Zespół Szkół 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. 9 kwietnia 2014r uczniowie 

gimnazjów i ich rodzice mogli zapoznać się z nią  podczas Dnia Otwartego. 

Tego typu uroczystość to już tradycja szkoły. Jak co roku na wszystkich  

zainteresowanych nauką w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym czy 

Zasadniczej Szkole Zawodowej czekało mnóstwo atrakcji (zarówno na 

zewnątrz szkoły jak i w jej budynku), o które zadbali uczniowie, 

nauczyciele i absolwenci  „Iwaszkiewicza”.                                                                                         

Budynek szkoły na Dzień Otwarty został  tak przygotowany, by ułatwić odwiedzającym 

dokładne zapoznanie się z proponowanymi możliwościami nauki. W salach lekcyjnych 

odbywały się pokazy, ściśle związane z prowadzonymi kierunkami kształcenia (np. 

zajęcia otwarte klasy teatralno-filmowej) i konkursy przedmiotowe. Na korytarzach 

ustawiono stanowiska prezentujące szczegółową ofertę 

edukacyjną różnych typów szkół. Można było nie 

tylko otrzymać ulotki informacyjne, baloniki i 

cukierki, ale również posłuchać tego, co mają do 

powiedzenia o każdej klasie sami uczniowie i  

nauczyciele. Wszyscy chętnie odpowiadali na zadawane pytania, służyli 

pomocą, oprowadzali po szkole, prezentowali przygotowane  

niespodzianki. Największym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje związane z  klasą służb mundurowych. 

Każdy chętny mógł poćwiczyć strzelanie do celu  pod czujnym okiem  żołnierzy z 3 Warszawskiej Brygady 

Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach oraz obejrzeć wozy bojowe prezentowane przez 

pracowników sochaczewskich komend policji i straży pożarnej.  

Na brak pracy przy swoich punktach promocyjnych nie mogli narzekać również 

uczniowie Technikum. Tutaj szczególnie tłoczno było 

przy stanowisku klasy technikum żywienia i usług 

gastronomicznych, technikum hotelarstwa oraz ZSZ 

kucharz, gdzie częstowano gości pysznymi drinkami, 

ciasteczkami i kawą. Największą uwagę skupiała 

jednak czekoladowa fontanna fondue, która kusiła 

wszystkich  zarówno wyglądem, jak  i zapachem.  

 

Obok stanowiska gastronomicznego swoje rękodzieło artystyczne prezentowała 

Spółdzielnia Inwalidów „Jutrzenka”, z którą od lat szkoła współpracuje. 

Niezwykłym powodzeniem cieszyły się wykonane ręcznie ozdoby świąteczne: 

palemki, pisanki i serwetki. Na dolnym korytarzu ( po raz pierwszy w tym roku) 

zaprezentował się również Szkolny Wolontariat.   

 

Nie da się wymienić wszystkich atrakcji przygotowanych przez „Iwaszkiewicza”. Każdy gimnazjalista mógł 

znaleźć coś ciekawego dla siebie i na pewno się nie nudził.   Informacje  zdobyte podczas Dnia Otwartego                                                                                                          

ułatwią uczniom trzecich klas gimnazjum dokonanie właściwego wyboru, ponieważ muszą zdecydować już 



dziś, czego będą uczyć się jutro, aby mogli sobie dobrze poradzić pojutrze.      

                                           

Na zakończenie warto jeszcze raz przypomnieć ofertę edukacyjną 

Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie na rok 

szkolny 2014/2015: 

w czteroletnim Technikum można kształcić się w zawodach: 

 technik ekonomista 

 technik organizacji reklamy 

 technik hotelarstwa 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym proponowane są profile: 

 humanistyczny/teatralno-dziennikarski/ 

 przyrodniczy 

 służb mundurowych 

w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oferowane są zawody: 

 kucharz 

 sprzedawca- młodociany pracownik 

 

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych nauką w naszej szkole serdecznie zapraszamy do 

zapoznania się ze szczegółową ofertą kształcenia na rok szkoły 2014/2015 na stronie 

www.iwaszkiewicz.edu.pl/, a chętnym do oglądania relacji z Dnia Otwartego proponujemy wizytę na 

www.facebook.com/ZSIwaszkiewicz . 
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