Drodzy Rodzice
Zaprosiłam tu Państwa, aby poruszyć bardzo ważny problem... Wybór szkoły średniej
dla pańskich dzieci. Wielu rodziców powierza to istotne zadanie swoim niezdecydowanym
i zmiennym z natury nastolatkom. Ale jeśli martwią się Państwo o przyszłość swoich dzieci
i są Państwo odpowiedzialni, to obowiązkiem każdego rodzica jest przejrzenie propozycji
edukacyjnych i wspólne podjęcie decyzji. Ofert szkół naprawdę jest wiele. Każdy nastolatek
może wybrać szkołę i profil zależnie od swoich umiejętności i zainteresowań. Moim zdaniem
najlepszym wyborem dla obecnych gimnazjalistów będzie Zespół Szkół Informatycznych
w Słupsku. W ofercie naszej szkoły są m.in. Liceum Plastyczne, Liceum Policyjne oraz
Technikum Informatyczne i Technikum Weterynaryjne. Jak widać wybór jest bardzo szeroki
i zróżnicowany. Jednak najciekawszym wyborem będzie Liceum Policyjne. Dlaczego?
To proste! Prowadzone są tam zajęcia z prawa i prewencji. Odbywają się one z policjantami
Słupskiej Policji. Każdy uczeń posiada swój mundur, aby powoli móc dostosować się
do pracy w służbach mundurowych. Bardzo często uczniowie odwiedzają słupską Szkołę
Policji oraz klub strzelecki „Gryf”.
W naszej placówce panuje bardzo miła atmosfera. Każdy szanuje drugiego człowieka, nie ma
widocznej granicy między uczniami poszczególnych oddziałów. Nauczyciele są bardzo
wyrozumiali, pomagają uczniom, interesują się ich problemami. Cała kadra jest doskonale
dobrana. Są to nauczyciele z wysokim wykształceniem i dobrym podejściem do młodzieży.
Szkoła jest płatna, lecz jeśli uczeń zdobędzie średnią powyżej 5,0 może być zwolniony
z czesnego.
W ZSI jest również możliwość zdobycia stypendium socjalnego. Budynek szkoły jest
świetnie wyposażony, a klasy są przyjemne. W szkole zawsze panuje porządek. Cały obiekt
jest monitorowany. Nasza szkoła stawia nie tylko na edukację, ważną częścią życia ZSI jest
zabawa. Wypady do kina, czy wycieczki integracyjne są organizowane bardzo często.
Mam nadzieję że ułatwi to Państwu wybór szkoły średniej dla pańskich dzieci. ZSI
to naprawdę praktyczny wybór! Z radością powitamy Państwa dzieci w murach naszej
wspaniałej szkoły i zrobimy wszystko, by czuły się w niej jak w domu!
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