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Iwaszkiewicz 
 – twoją ścieżką do sukcesu. 



SUKCESY 

 Technikum -  1 miejsce w powiecie sochaczewskim 

 Technikum – 22 miejsce na Mazowszu  

 Znacznie wyższe wyniki egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie od średnich wyników                    

w województwie i w kraju  

 Zdawalność egzaminu maturalnego w technikum           

na poziomie 93%, w liceum ogólnokształcącym – 96% 

 Wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach,        

w tym tytuł finalistki i laureatki Olimpiady Wiedzy o 

Mediach dla uczennicy technikum organizacji reklamy   



WEDŁUG RANKINGU PERSPEKTYW 2020 



WEDŁUG RANKINGU PERSPEKTYW 2019 



WEDŁUG RANKINGU PERSPEKTYW 2018 



W POPRZEDNICH LATACH 



TECHNIKUM 

EKONOMICZNE 

RACHUNKOWOŚCI 

HOTELARSTWA  

REKLAMY  

ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

HANDLOWE 

 



TECHNIKUM EKONOMICZNE 

W programie nauczania są przedmioty 
ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu 
ekonomii, statystyki, prawa, techniki biurowej, 
marketingu a także obsługa nowoczesnych 
programów finansowo-księgowych i język obcy 
zawodowy. 



Profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia,    
że masz lepszy start w świecie biznesu i nie boisz się 
założyć własnej firmy. Już w szkole masz szansę 
poprowadzić „Miniprzedsiębiorstwo” w ramach 
innowacji pedagogicznej. 
 
Dzięki zdobytej wiedzy, masz lepszy start na studia 
ekonomiczne. 

 
Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM 
TECHNIKUM EKONOMICZNEGO? 





TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI 

W programie nauczania są przedmioty 
ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu 
gospodarki finansowej, ksiąg rachunkowych, analizy 
finansowej, prawa, a także obsługa nowoczesnych 
programów finansowo-księgowych i język obcy 
zawodowy. 



DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM 
TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI? 

Profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia,    
że masz lepszy start w świecie finansów i nie boisz 
się założyć własnej firmy. Już w szkole masz szansę 
poprowadzić „Miniprzedsiębiorstwo” w ramach 
innowacji pedagogicznej. 
 
Dzięki zdobytej wiedzy, masz lepszy start na studia z 
zakresu finansów i rachunkowości. 

 
Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 





TECHNIKUM HOTELARSTWA 

W programie nauczania są przedmioty 
ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu 
hotelarstwa, podstaw turystyki, marketingu,  
obsługi informatycznej w hotelarstwie  
a także język obcy zawodowy.  



DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM 
TECHNIKUM HOTELARSTWA? 

Profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia,    
że masz lepszy start w branży hotelarskiej 
i turystycznej, nie boisz się założyć własnej 
działalności.  
 
Swoje umiejętności możesz wypróbować w ramach 
innowacji pedagogicznej „Informacja turystyczna”. 
 
Praktyki zawodowe odbywają się w atrakcyjnych 
hotelach na terenie Warszawy i okolic m.in. 
Sheraton, Sobieski, Novotel, Westin, Radisson, 
Bristol. 
 
Wykształcenie w zakresie hotelarstwa daje duże 
możliwości zatrudnienia w hotelach, pensjonatach, 
schroniskach. 

  





TECHNIKUM ŻYWIENIA                                         
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

W programie nauczania są przedmioty 
ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu 
gastronomii, żywienia, obsługi konsumenta,         
a także język obcy zawodowy. Poza tym uczniowie 
wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce podczas 
prowadzenia „Szkolnego bistro” oraz „Cateringu 
dietetycznego”. 
  



DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM 
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ? 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to 
interdyscyplinarny zawód łączący umiejętności 
kucharza, dietetyka i menadżera gastronomii. 
 
Wykształcenie w zakresie gastronomii daje duże 
możliwości zatrudnienia  na rynku pracy. 
 
Zdobytą wiedzę możesz zaprezentować podczas 
wielu konkursów gastronomicznych. 
 
Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 





W programie nauczania są przedmioty 
ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu, 
projektowania kampanii reklamowej, organizacji i 
technik reklamy, wizualizacji, grafiki komputerowej, 
fotografii reklamowej, marketingu, a także język 
obcy zawodowy. 

TECHNIKUM REKLAMY 



Masz lepszy start w świat marketingu i reklamy, nie 
boisz się założyć własnej firmy, możesz to sprawdzić   
w szkolnej agencji kreatywnej. 
 
Możesz kontynuować naukę zarówno na studiach 
dziennych jak i zaocznych w zakresie reklamy, mediów, 
public relations, badań marketingowych, psychologii 
konsumenta, a także projektowania graficznego.  
 
Zawód technik organizacji reklamy daje duże 
perspektywy zatrudnienia na rynku pracy. 
 
Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM 
TECHNIKUM REKLAMY? 





TECHNIKUM HANDLOWE 

 

W programie nauczania przedmioty 
ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu: 

marketingu, sprzedaży towarów, sprzedaży 
internetowej, towaroznawstwa, organizacji 
pracy hurtowni, rachunkowości handlowej, 
języka angielskiego w handlu, obsługi kas 
fiskalnych i nowoczesnych programów 
magazynowo - sprzedażowych firmy InsERT.  



DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM 
TECHNIKUM HANDLOWEGO? 
 

Profesjonalne przygotowanie do zawodu sprawia, 
że masz lepszy start w świat biznesu i nie boisz 
się założyć własnej firmy. 
 
Twój profesjonalizm sprawi, że łatwiej znajdziesz 
pracę w działach handlowych firm, instytucjach 
promocji, jako przedstawiciel handlowy, 
specjalista do spraw marketingu i reklamy, 
menedżer produktu, merchandiser.  
 
Uzyskany przez Ciebie dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe honorują kraje UE. 





KLASY / PROFILE: 

SPOŁECZNA 

SŁUŻB MUNDUROWYCH 

BIZNESOWA (matematyczno-geograficzna) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa: społeczna 

W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące 
oraz uzupełniające rozwijające umiejętności z zakresu 
psychologii społecznej, umiejętności interpersonalnych, 
analizy tekstów o tematyce społecznej.  
 
W ramach innowacji pedagogicznej „Poczuj się pewnie 
poznając siebie i innych” będą realizowane zajęcia 
treningowe, spotkania ze specjalistami, pedagogiem, 
psychologiem, przedstawicielami różnych kultur i religii. 
 
Zdobyte umiejętności mogą być dobrą podstawą        
do dalszego kształcenia na studiach prawniczych, 
politologicznych, społecznych oraz związanych              
z psychologią i pedagogiką. 





LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa: służb mundurowych  

W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące 
oraz uzupełniające rozwijające umiejętności z zakresu 
samoobrony, taktyki obronnej oraz sprawności fizycznej. 
 
W ramach innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo 
narodowe” zdobędziesz wiedzę o służbach mundurowych, 
zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu psychologii 
zagrożeń i sytuacji kryzysowych, będziesz uczestnikiem 
zajęć poligonowych z udziałem służb mundurowych: 
wojska, policji i straży pożarnej. 
 
Zdobyte umiejętności mogą być dobrą podstawą do 
dalszego kształcenia na Akademii Obrony Narodowej, 
WAT, Wyższej Oficerskiej Szkole Policji, Wyższej 
Oficerskiej Szkole Pożarnictwa oraz na kierunkach 
administracyjnych. 





LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące 
realizowane w zakresie podstawowym oraz język obcy, 
matematyka i geografia na poziomie rozszerzonym.  
 
W ramach innowacji pedagogicznej „Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo” będą prowadzone zajęcia, które 
wzbogacą wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
Zdobyte umiejętności mogą być dobrą podstawą        
do dalszego kształcenia na studiach politechnicznych 
ekonomicznych, geograficznych. 

Klasa: biznesowa (matematyczno-geograficzna) 





Z  ŻYCIA SZKOŁY 

Uczniowie Technikum brali udział w wielu projektach 
unijnych a w ramach programu Erasmus + „Grasz o 
europejski staż” wyjeżdżali na miesięczne staże 
zagraniczne do Hiszpanii.  
  

Szkoła współpracuje również z międzynarodową 
organizacją studencką AIESEC w ramach projektu 
„PEACE Cross-cultural Understanding” oraz z firmą 
GawoProwork organizującą wyjazdy do Stanów 
Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej dla 
absolwentów szkoły. 
 
Uczniowie Liceum wezmą udział w projekcie 
edukacyjnym w ramach programu „POWER” w Grecji. 
 

 

… CO CIEKAWEGO W „IWASZKIEWICZU”? 





WSPÓŁPRACA 

WSPÓŁPRACUJEMY Z: 
 
 3 Warszawską Brygadą Rakietowej Obrony 

Powietrznej 
 Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie 
 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w 

Sochaczewie 
 Wojskową Akademią Techniczną 
 Sochaczewskim Centrum Kultury 
 

. 



WYPOSAZENIE 

DYSPONUJEMY: 
 
 2 pracowniami internetowymi 
 2 multimedialnymi pracowniami komputerowymi 

do kształcenia zawodowego 
 nowoczesną pracownią technologii gastronomicznej 

i obsługi konsumenta 
 2 bibliotekami połączonymi z Internetowymi 

Centrami Informacji Multimedialnej 
 świetlicą szkolną 
 szkolną salą gimnastyczną z zapleczem i siłownią 

. 



dobrze sie bawimy… 



uprawiamy sport… 



przyrzadzamy  smakolyki… 



lubimy czytac… 



jestesmy kreatywni… 



zapraszamy 


