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będziemy pobudzać Twoją kreatywność,

zapewnimy Ci przyjazną atmosferę,

>
>

> zdobędziesz dobrze płatną pracę,
będziesz się uczyć w nowoczesnych pracowniach,
będziesz mieć wpływ na rozwój swój i szkoły,

zajęcia zawodowe prowadzone będą przez praktyków oraz we

wspópracy z pracodawcami z danej branży,
> rozwiniesz umiejętności społeczne i biznesowe!

Sztuki plastyczne
Myślisz twórczo? Chcesz tworzyć nowe rozwiązania w dziedzinie wzornictwa lub projektowania graficznego,
a przy tym dobrze zarabiać na tym co robisz? Bądź planujesz kontynuować naukę na Akademii Sztuk Pięknych?
Ten kierunek jest dla Ciebie! Będziesz rysować, malować i rzeźbić. Proponujemy:
projektowanie graficzne - nauczymy Cie projektowania graficznego przy użyciu najnowszych
programów komputerowych.
projektowanie wyrobów artystycznych - zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw
projektowania produktów – wyrobów użytkowych i unikatowych.
Wybierz tę specjalizację, jeżeli chcesz projektować innowacyjne modele aut, jachtów lub wzory
przedmiotów użytku publicznego, przenosić otaczające Cię obrazy do wirtualnego świata 3D
lub na płótno. Możesz też tworzyć udogodnienia w życiu codziennym.

LO wojskowe
Szkoła widząc duże zapotrzebowanie branży wojskowej w zakresie wykwalifikowanej kadry,
podjęła współpracę z 38 Sochaczewskim Dywizjonem Zabezpieczenia Obrony Powietrznej i proponuje
młodzieży kształcenie w zakresie wojskowym. W ramach kierunku uczymy młodzież nie tylko
podstaw żołnierskiego rzemiosła, takich jak dyscyplina, musztra czy strzelanie, ale też we współpracy
z zawodowymi żołnierzami organizujemy szkolenia inżynieryjne, ogólnowojskowe czy specjalistyczne
takie jak np. z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia.
W ramach kierunku realizowany jest rozszerzony zakres wychowania fizycznego, a uczniowie
mogą uczestniczyć we współfinansowanym przez szkołę kursie pierwszej pomocy przedlekarskiej
kończącym się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu oraz kursie prawa jazdy kat. C.
Oferta jest warta rozważenia, zwłaszcza że po zakończeniu nauki i nabyciu niezbędnych
kwalifikacji gwarantujemy zatrudnienie w jednostkach Wojska Polskiego.

LO językowe
Najlepszy wybór dla pasjonatów języków obcych, chcących kontynuować naukę na studiach lingwistycznych.
W całym cyklu kształcenia będziesz uczestniczyć w warsztatach językowych, projektach organizowanych
przez szkołę oraz ambasady. Zapoznasz się nie tylko z językiem, ale i kulturą krajów wybranych obszarów
językowych. Co ważne - w trakcie nauki możesz zdobyć certyfikaty językowe, które podniosą twoja atrakcyjność
na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Nauka języków obcych odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym
w nowoczesnych, specjalistycznych pracowniach lingwistycznych.

LO medyczne

Profil medyczny jest adresowany do uczniów, którzy swoją przyszłość łączą z medycyną czy pracą w szeroko
rozumianej ochronie zdrowia lub chcą podjąć studia medyczne. Proponujemy naukę w wybranej specjalizacji:
masażysta – fizjoterapeuta: zdobędziesz wiedzę dotyczącą likwidacji skutków lub łagodzenia procesów
chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności fizycznej człowieka;
pielęgniarstwo: zdobędziesz umiejętności z zakresu świadczenia pomocy osobie chorej i niesamodzielnej,
udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych
podczas wykonywania zabiegów;
terapii zajęciowej: nabędziesz wiedzę z zakresu podstaw psychologii, radzenia sobie ze stresem,
prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej z pacjentem, diagnozowania stanu psychicznego pacjenta.
W ramach nauki uczeń realizuje rozszerzony pogram z zakresu biologii i chemii.
Młodzież na każdej specjalizacji może uczestniczyć w kwalifikowanym kursie pierwszej pomocy
kończącym się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu.
Dodatkowo, po zadaniu egzaminu państwowego, istnieje możliwość zdobycia dyplomu zawodowego.
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