
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy 
w Łomży

 



Organem prowadzącym nasze szkoły jest 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku 
Pracy w Łomży, które powstało w 1995 roku. 

Nadzoruje ono szkoły zlokalizowane na 
terenie miast: Łomża,  Zambrów,  

Siemiatycze, Wasilków.
 Szkoła posiada uprawnienia szkół 

publicznych. Nauka w szkole 
jest bezpłatna.

Typy szkół prowadzonych przez 
Stowarzyszenie to: Gimnazja, 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Technikum, 
Licea Ogólnokształcące  

dla Dorosłych.



Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych

SWE i RP w Siemiatyczach 
prowadzi szkoły:



Prowadzi klasy wielozawodowe i posiada 
możliwość kształcenia w zawodach:

▸ Blacharz
▸ Blacharz samochodowy
▸ Cukiernik 
▸ Elektromechanik
▸ Elektryk
▸ Fryzjer
▸ Kucharz
▸ Malarz-tapeciarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa    
               w Siemiatyczach



▸ Mechanik operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych

▸ Mechanik pojazdów 
samochodowych

▸ Monter instalacji i 
urządzeń gazowych

▸ Monter sieci,  instalacji i 
urządzeń sanitarnych

▸ Murarz-tynkarz
▸ Piekarz 
▸ Sprzedawca 
▸ Stolarz 

      



Szkoła pomaga w znalezieniu zakładu pracy       
                      do odbywania praktycznej nauki 

zawodu,  na terenie  Siemiatycz i okolic. 
Uczeń podejmuje naukę zawodu na zasadach 

pracownika młodocianego. 
Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie !

Zasadnicza Szkoła Zawodowa    
                      w Siemiatyczach



 Cukiernik



    Sprzedawca



   
Kucharz



Mechanik 
pojazdów 

samochodowych



BLACHARZ



  
Piekarz



SWEiRP w Łomży 
posiada własna 

Pracownię 
Fryzjerską.

Uczniowie przez cały 
okres nauki 

bezpłatnie uczą się 
tajników zawodu. 
Pracowania jest 
profesjonalnie 

wyposażona              
                 i 

przystosowana do 
potrzeb uczniów.

      Fryzjer



















CIEKAWE AKCJE 
PROMOCYJNE



Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach
       ul. Pałacowa 10, 17-300  Siemiatycze
                www.zszsiemiatycze.cba.pl
                      tel. 85 655 33 17
      Pracownia Fryzjerska – Uczniowska
       ul. Wysoka 60, 17-300 Siemiatycze

Serdecznie Zapraszamy do przyłączenia się do akcji organizowanej przez 
Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach. W ramach 

organizowanego w naszym mieście 21 Finału WOŚP uczennice Pracowni 
Fryzjerskiej, pod czujnym okiem instruktora, będą wykonywały usługi 

fryzjerskie: strzyżenie, czesanie, malowanie z własną farbą bezpłatnie w 
zamian za wsparcie  w postaci datku  do puszki Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy Zapraszamy w dniach
 od 02.01.2013r. – 11.01.2013r. 

w godz. 8.00 – 15.00. 
Osoba kontaktowa – Ewelina Dołoto - 781147018







Z życia 
szkoły



Uczniowie naszej szkoły organizują i 
uczestniczą w apelach z różnych okazji:

▸ Dzień Edukacji Narodowej
▸ Święto Niepodległości
▸ Wielkanoc, Boże Narodzenie
▸ Podsumowujące frekwencję
▸ Rozpoczynające i kończące rok szkolny
▸ I wiele innych

Uroczyste apele



Rozpoczęcie roku szkolnego 
2012/2013



RAMBIT  - szkolne zawody 
między klasowe



Biegi Niepodległości



ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI



 Turniej tenisa stołowego



Staramy się dbać o wszechstronny rozwój uczniów, 
zachęcamy do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
pokazujemy różne formy spędzania czasu wolnego. 

Angażujemy młodzież w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia organizowane przez szkołę, akcje 

wolontariacie, zajęcia sportowe, działalność 
Samorządu Uczniowskiego, spotkaniach z ciekawymi 

gośćmi.

Rozwijamy pasje



▸ Zadania:
- organizacja i prowadzenie uroczystości 
szkolnych
- przeprowadzanie kampanii wyborczych i 
wyborów na kolejną kadencję
- organizacja/współorganizacja apeli szkolnych
- reprezentowanie uczniów poza szkołą
- organizowanie lub uczestniczenie w akcjach 
podejmowanych na terenie naszego miasta
- SU jest pomostem pomiędzy uczniami a 
nauczycielami

Samorząd Uczniowski



PAT





 Mikołajki – Zbieranie datków 
na Hospicjum Małego w Lublinie



Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 2013



Wolontariat uczennic – fryzjerek 
w Powiatowym Domu Pomocy 

Społecznej



Nie samą nauką uczeń żyje. Nasze szkoły 
proponują więc swoim uczniom możliwość udziału 

w szeregu ciekawych wycieczek, również 
zagranicznych, marszobiegów, spływów itp.

Wycieczki odbywają się zazwyczaj kilka razy w 
roku, dla najlepszych uczniów lub klas o 

najwyższej frekwencji w ciągu roku uczestnictwo w 
wycieczce jest bezpłatne. Dlatego zachęcamy do 

pilnej nauki i podnoszenia swojej frekwencji.

Wycieczki szkolne



Wycieczka do Wilna



Wyjazd do 
Poznania



Wyjazd do Poznania



ZAMEK W KÓRNIKU



Wycieczki do Warszawy
Zwiedzanie Muzeum Techniki oraz spacer 

po Starym Mieście



Wycieczki do Warszawy
Zwiedzanie Sejmu i Senatu oraz Muzeum 

Powstania Warszawskiego



Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Siemiatyczach
ul. Pałacowa 24

tel/fax 85 655 33 17
zszsiemiatycze.cba.pl

zsz_siemiatycze@wp.pl

http://www.zszsiemiatycze.cba.pl/


Dziękujemy za 
uwagę !
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