Drodzy gimnazjaliści!
Jaka tak naprawdę jest nasza szkoła? Jedni twierdzą, że „informatyk” to szkoła nudna,
bo nic się w niej nie dzieje, zaś inni uważają, że jest ciekawie i to jedna z najlepszych szkół....
i to prawda. Zespół Szkół Informatycznych, to nie są drażniący i czepiający się nauczyciele,
którzy uważają, że ich przedmiot jest najważniejszy, ale to miejsce do którego trzeba
przychodzić nauczonym, gdzie trzeba zachowywać się poprawnie i grzecznie, co w naszym
wieku bywa trudne. Jest to też miejsce gdzie można być sobą! Liceum plastyczne, policyjne,
sportowe, technikum informatyczne i weterynaryjne.... te nazwy mówią same za siebie! Tu
można rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Wyspecjalizowana kadra nauczycielska i
ciekawe zajęcia sprawiają, że można tu się poczuć naprawdę dobrze. Dlatego też zachęcam
gorąco was gimnazjaliści do nauki w naszej szkole, bo w tym miejscu możesz poczuć się
naprawdę sobą. Oczywiście uczeń musi mieć obowiązki i wkładać dużo pracy, ale człowiek
to nie maszyna, więc nie możemy od niego tyle wymagać.
Sandra Szczęsna
Dlaczego na Twoim miejscu wybrałabym właśnie tę szkołę?
Bo nie ma lepszego wyboru! Zespół Szkół Informatycznych to strzał w dziesiątkę!
Chcesz się realizować? Spełniać swoje marzenia? Chcesz zostać piłkarzem? Weterynarzem?
Plastykiem? Informatykiem? Policjantem? A może planujesz karierę medyczną? Lepiej trafić
nie mogłeś. Spełnij swoje marzenia razem z ZSI!
Monika Miotk, Liceum Plastyczne
Masz zdolności plastyczne? Wiążesz swoją przyszłość ze sztukami pięknymi?
Zapraszamy do Liceum Plastycznego! Szkoła oferuje specjalizacje takie jak: dekorowanie
wnętrz, fotografia i techniki graficzne. Sale do zajęć artystycznych są świetnie wyposażone,
mamy zapewnione wszystkie materiały na zajęciach. Uczymy się nie tylko rysunku i
malarstwa, ale także rzeźby, historii sztuki, podstaw fotografii i filmu, podstaw projektowania
i przedmiotów związanych ze specjalizacją. Wykwalifikowana kadra doskonale przygotowuje
nas do egzaminów na uczelnie wyższe. Ta szkoła to doskonały wybór dla każdej duszy
artystycznej, która pragnie rozwinąć swoje umiejętności.
Pozdrawiam!
Monika Miotk, Liceum Plastyczne
Nasz szkoła jest wspaniała:
Nie za duża, nie za mała.
I choć uczniów jest w niej wiele
To są sami przyjaciele.
Nam atrakcji nie brakuje,
Kadra często coś organizuje.
Kółka zainteresowań różne mamy
I aby nikt się nie nudził – DBAMY!!!
Drużyn sportowych nam nie brakuje,
Bo nasza szkoła zdrowie promuje.
Chłopcy w piłkę nożną grają,
Pięknie mecze wygrywają.
Czas przyjemnie w budzie płynie
Nie bez kozery NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ słynie!!!
Szymon Zając, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
O Mądrości!

Rozległe masz przestrzenie
Słowo granica
Niczym jest dla Ciebie
Twym domem
Mój dom
Razem w nim bywamy
Wiedzą karmieni
Sens życia odkrywamy
Dzięki Tobie
Ziemia kształt kuli uzyskała
A zwykły upadek
Nauka mianem grawitacji przezwała
Sokrates i Platon
Serce Ci oddali
A miejsce tych uczuć
Ludzie szkołą nazwali.
Daria Elwart, Liceum Plastyczne
SMS to moja szkoła,
bardzo miła i wesoła.
Dużo atrakcji i trudów,
ale nikt nie narzeka tu z nudów!
Często mamy treningi,
żmudne i ciężkie jogini.
W stołówce pani Teresa gotuje
i wszystkim zawsze smakuje.
Gdy sprawdzian się zaczyna,
Głowa pęka jak dynia.
Uczymy się bez liku,
Więc same piątki w dzienniku.
Jesteśmy w szkole grzeczni,
Chwaleni i bezpieczni.
będziemy o niej pamiętać
i innych do przyjścia zachęcać.
Przyjaźnie czas tutaj minie,
W tej szkole – piłkarskiej drużynie.
Szymon Obolewski, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Nasza szkoła jest wesoła!
Każdy tak na przerwie woła.
Wszyscy razem się uczymy
I się nigdy nie nudzimy.
Kiedy chcesz coś zjeść,
Na stołówkę wejdź.
Kiedy dzwonek dzwoni,
Czas na lekcję goni.
Potem się w szatni ubieramy
I na trenera czekamy.
Kiedy trening się kończy

Do domu idziemy
A następnego dnia
Znowu rano wstajemy!
Maciek Mateńko, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Szkoła to jest fajna sprawa
- sport, nauka i zabawa!
Są tez liczne obowiązki:
testy, egzaminy, książki,
ale czas tu szybko płynie
i rok szkolny szybko minie!
Gdy po latach wspomnisz szkołę,
to zatęsknisz do jej progów,
do kolegów, do wkuwania
i do swoich pedagogów.
Bo szkoła to nie są mury,
to ludzie i ich cenny czas,
ich wiedza i mądrość, i przyjaźń
to dar dla uczniów
- dla nas.
Kacper Nowosielski, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Tam, skąd nie wyjdziesz z ponurą miną,
Gdzie wiedzy przybywa z każdą chwilą,
Mieści się szkoła - ZSI zwana;
Mała i skromna, ale kochana.
Nieszczęścia nie zaznasz, bo skąd ma być ono;
Każdy kolega dostarczy ci pomoc.
Nauczycieli gromada naucza porządnie,
Z nimi test każdy zaliczysz na piątkę.
Samorząd uczniowski zadba o zabawę;
I nuda opuści szkolną murawę.
Wystarczy ZSI, nic więcej nie trzeba,
Ta szkoła przychyli ci nieba.
Adelajda Soszyńska, Policyjne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła marzeń
Nasza szkoła to skarb największy.
Kształci dużych, średnich i mniejszych.
Lecz czasami tak też bywa,
Że się lekcje w niej zarywa.
W naszej szkole fajowo jest!
Wszyscy nauczyciele są the best!

Nasza szkoła jest wesoła,
Każdy tak na przerwie woła!
Wszyscy jesteśmy jak wielka rodzina,
Z nauczycielami miła każda godzina.
Uczą wierzyć w swoje marzenia
I nie poddawać się w chwilach zwątpienia.
Nasza szkoła jest wszędzie znana
I bardzo często odwiedzana.
Ta szkoła to miejsce wspaniałe,
Choć każdy ma zmartwienia niemałe.
Jest wiele zmagań i trudów,
Lecz nikt nie umiera tu z nudów!
Są tu nasi przyjaciele,
Każdy z nas ma ich wielu.
Są rozterki i miłości,
U każdego coś w sercu gości.
Ale szkoła to też nauka!
Każdy dziś do drzwi wiedzy puka!
Potrzeba wiele wytrwałości,
By być kimś wielkim w przyszłości.
Aleksandra Nikadon, Policyjne Liceum Ogólnokształcące
Opis naszej szkoły
Szkoła – ten budynek już nieraz swoim istnieniem powodował smutek na naszej twarzy.
Jednak w ZSI i SMS jest inaczej! Chodzę do Liceum Policyjnego i nie zamieniłabym tej
szkoły na żadną inną. Od razu nasuwa się pytanie dlaczego.
Po pierwsze nauczyciele. Dziwne, ale w naszej szkole można dostrzec w nich normalnych,
uśmiechniętych i pozytywnie nastawionych do życia ludzi, a nie katów, którzy na każdym
kroku próbują nas zniszczyć.
Po drugie lekcje. Nie są to nudne godziny przepisywania podręcznika do zeszytu, ale
godziny zabawy, nowych pomysłów, doświadczeń, czasami głupot, które poprawiają nam
humor do końca dnia.
Po trzecie klasy. Nie ma w nich szarych czterech ścian, w których codziennie czujemy się
jak w więzieniu. Są one w wesołych, ciepłych kolorach, które napełniają nas pozytywną
energią.
Po czwarte uczniowie. Wszyscy są dla siebie życzliwi, na każdym kroku się śmieją, nawet
bez powodu. Nie ma uczniów, którzy samotnie spędzają przerwy, siedząc pod klasą w kącie,
wszyscy wzajemnie się wspieramy.
Kolejnym, piątym już plusem są ciekawe przedmioty zawodowe. Podstawy prawa,
prewencji, techniki interwencji, samoobrona – te zajęcia pozwalają nam sprawdzić, czy profil,
który wybraliśmy, jest rzeczywiście tym właściwym.
Warto wspomnieć o mundurach. Co prawda nie każdy jest zadowolony z ich noszenia, ale
... trzeba w tym znaleźć także plusy. Nasz mundur przypomina typowy policyjny, a w innych
szkołach o tym profilu uczniowie noszą niebieskie koszule i granatowe garnitury, które mają
przypominać mundurki. Wydaje mi się, że nasz jest o wiele praktyczniejszy i wygodniejszy.
Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła. Nie mogę doczekać się spędzenia w niej kolejnego
dnia.
Paulina Buniek, Policyjne Liceum Ogólnokształcące
Dzisiaj, dowiedziałem się... nauczyłem się... zainteresowało mnie... To pytania, które
zadajemy sobie codziennie. W tej szkole nauczyłem się na nie odpowiadać. Dowiedziałem się
jak zbudowany jest człowiek, nauczyłem się obchodzenia ze zwierzętami, zainteresowała

mnie praca weterynarza. Codziennie dowiaduję się więcej i więcej. Ta szkoła powoduje, że
chcę się uczyć i chcę coś osiągnąć. Nauczyciele starają się mnie naprowadzić na właściwą
drogę, ale nie przymusem. Wiem, że mogę im się zwierzyć, zaufać, porozmawiać. Gdy
zaczynam myśleć nad wyborem kolejnej szkoły, oni mi pomagają. Nie krytykują mnie za
moją kreatywność, a pomagają ją rozwijać. W tej szkole nie ma kłótni z nauczycielami. Kadra
jest młoda i wyrozumiała. Każdą sprawę można załatwić. Tu panuje zasada- szacunek za
szacunek. Szkoła się rozwija i zaskakuje nowościami. Zawsze jest to, czego akurat
potrzebuję. Możliwości rozwoju są ogromne. Mnóstwo kół zainteresowania, kursy, projekty,
wyjazdy edukacyjne, wycieczki, wymiany zagraniczne... Czego chcieć więcej?
Romuald Bedynek, Technikum Weterynaryjne
Szkoła nowa?
Nie wiesz która?
To nie draka!
Szarobura?
Wręcz przeciwnie,
Kolor, barwa!
Zbyt naiwnie?
Czy to larwa?
Mundur, piłka,
Wszystko razem?
To pomyłka?
Bądź malarzem!
Katarzyna Krasna, Liceum Plastyczne
Zmieniasz szkołę?
Marzysz o projektowaniu? Uważaj, świat designu otwiera przed Tobą swe drzwi! Liceum, w
którym sie uczę właśnie utworzyło nowy kierunek! Jest mi wręcz smutno, że mój czas w tej
szkole dobiega końca... Natomiast Ty nie trać czasu, zapisz sie już dziś!
Polecam, absolwentka Liceum Plastycznego w Słupsku.
Katarzyna Krasna, Liceum Plastyczne
Moja szkoła
Moja szkoła,
gdzie przyjaciół mam wielu,
nauczycieli świetnych
i super trenerów.
Ja się tu uczę, trenuję,
na przerwach bawię,
z kolegami rozmawiam,
gdy siedzę na ławce.
Tu biblioteka otwarta,
sale kolorowe,
multimedialne tablice,
komputery są nowe.
W tej szkole jest super,
jak w żadnej innej,

lubię tu chodzić
i uczyć się pilnie.
Krzysztof Manikowski, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Komunikacja między nauczycielami a uczniami
Rozumowanie
Edukowanie
Aktywne spędzanie czasu
Tysiące kół zainteresowań (ich liczba ciągle rośnie)
Yyy..
Wielobarwna szkoła
Niekonwencjonalne podejście do życia
Interesujące wydarzenia
Daria Raszewska, Liceum Plastyczne
Szkoła… to stos bzdur i niepotrzebne zawracanie głowy. Nauczyciele to ludzie, którzy
żyją tylko po to, by robić nam na złość. Trzeba siedzieć w szarych klasach, patrzeć na tablicę
i udawać, że słucha się tego, co nauczyciele wymyślają…. Oh! Dlaczego ten los jest tak
smętny…EKHEM! Do jakiej ty szkoły chodzisz?! W mojej szkole takie rzeczy się nie
zdarzają! TU nauczyciele to młodzi, energiczni i nowocześni ludzie, którzy żyją z uczniami w
zgodzie. Często idą nam na rękę i chętnie pomagają. Gdy mam jakiś problem, to oni służą
radą. Nasza szkoła i nasze klasy są pełne kolorów! Uczniowie Liceum Plastycznego sami
projektują i w większości malują klasy. Lekcje są ciekawe i w większości poparte
doświadczeniami. Chcesz czuć się swobodnie w szkole? Dołącz do nas, nie zawiedziesz się!
Daria Raszewska, Liceum Plastyczne
ZSI to moim zdaniem super szkoła,
Każdy tu swoje marzenia spełnić zdoła.
Jeśli kiedy policjantem być chciałeś,
Albo piłkarskich marzeń wiele miałeś?
Odwiedź ZSI i zostań na stałe.
Lubisz zwierzęta, natura cię rozumie?
Podnieś rękę w górę, nie chowaj się w tłumie.
A co do natury, to dla plastyka drugie ja.
Paleta kolorów, pędzel i płótno to ich świat.
Gdy ktoś w Internecie dużo wyszukuje,
To informatyk go ratuje.
Jak już o ratowaniu to i medycyna.
Chcesz być doktorem? Kariera się tu zaczyna.
Nie zapomnijmy też o nauczycielach,
którzy wytrwale myślą o nas,
czy to sobota czy niedziela.
Lubię swoją szkołę, spełniam tu swoje marzenia.
Paulina Mierzwa, Technikum Weterynaryjne

