Drodzy Gimnazjaliści i Rodzice!
W imieniu dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku chciałbym Państwu
przedstawić informacje o naszej szkole. Pragnę zachęcić was i wasze dzieci do tego, aby
zdecydowały się na edukację w naszej szkole. Jeżeli cenią sobie Państwo przyjazną
i bezpieczną atmosferę, zajęcia z profesjonalistami, wysoki poziom nauczania to jest to szkoła
dla waszych dzieci. W naszej szkole zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną, rozwinięcie
wrodzonych predyspozycji i zainteresowań ucznia, dobrze wyposażone sale lekcyjnie oraz
pracownie specjalistyczne, naukę w małych grupach oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.
Nasza Szkoła ma do zaoferowania wiele ciekawych kierunków takich jak: liceum plastyczne,
policyjne i sportowe, a także technikum weterynaryjne i informatyczne. Jeśli Państwa dzieci
mają zainteresowania związane z tymi kierunkami to jest to szkoła dla nich. W każdej
z wymienionych klas rozwijane są umiejętności przygotowujące do zawodów i prac
związanych z tymi kierunkami. Organizowane są wyjścia do Szkoły Policji w Słupsku, aby
nabrać doświadczenia w strzelaniu, pierwszej pomocy i podstawowej wiedzy policjanta.
Licealiści z plastyka i weterynarii też mają różnego rodzaju zajęcia doszkalające. Uczniowie
liceum sportowego są trenowani w różnych dyscyplinach sportowych, które sobie wybrali.
Jeżeli chodzi o atmosferę w szkole to jest bardzo miła i wesoła. Bardzo dobrze można
nawiązać kontakt z rówieśnikami, którzy są chętni do pomocy, gdy to jest potrzebne.
Nasza szkoła jest prywatna i trzeba opłacać czesne, które wynosi 150 zł miesięcznie, lecz
uczniowie, którzy mają bardzo dobre osiągnięcia w nauce są zwolnieni z czesnego, aby tak
było ich średnia musi wynosić 5,0. Nauczyciele są bardzo mili i potrafią dużo wymagać,
ale robią to przecież dla naszego dobra. Jeżeli uczeń czegoś nie rozumie lub nie radzi sobie
z jakimś zagadnieniem wystarczy podejść do nauczyciela, a on wszystko wytłumaczy tak,
że w końcu zrozumiemy. Myślę, że nasza szkoła jest ciekawa, nowoczesna, a także wybiega
w przyszłość. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa w pewnym stopniu zachęcić do wyboru
naszej szkoły.
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