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Dzień otwarty - perfekcyjnie i profesjonalnie
We wtorek 5 kwietnia prezentowaliśmy naszą
szkołę uczniom klas ósmych w ramach dnia
otwartego.
Przygotowaliśmy z tej okazji wiele atrakcji.
Przede wszystkim w całym budynku unosił się
zapach pizzy, którą częstowaliśmy naszych gości
w pracowni gastronomicznej. „Coś na ząb”
można było wrzucić również na innych stoiskach.
Wszędzie kusiły słodkie ciasteczka, bezy i
babeczki. Najważniejsze jednak było przekazanie
naszym gościom informacji
o kierunkach kształcenia. W wielu pracowniach
odbywały się pokazy umiejętności uczniów,
m. in. kucharzy, fryzjerów czy mechaników
samochodowych. Specjalnie na dzień otwarty
przygotowanie zostało stoisko Kauflandu, by
promować nowy kierunek: magazynier –
spedytor. Poza tym prezentowaliśmy nasze
pracownie, np. przyrodniczą, matematyczną,
językową i oczywiście halę sportową
(tu można było zagrać w piłkę, zatańczyć
belgijkę, zobaczyć walkę bokserską).
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Pożegnanie klas czwartych
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28 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy uczniów
dwóch klas czwartych technikum: 4 tf tg (wych. p.
M. Lewandowska - Gruszczyńska) i 4 tgts (wych.
p. A. Sidek).
Dopiero co witaliśmy ich jako pierwszoklasistów
podczas uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego 2018 /19, a tu trzask prask i już trzeba
się rozstać. W ostatni dzień szkoły było jednak
radośnie i optymistycznie. O dobry humor
abiturientów zadbali uczniowie klas trzecich
technikum, którzy przygotowali satyryczny
występ. Wcześniej jednak odbyło się wręczanie
nagród uczniom, którzy po czterech latach nauki
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Świadectwa,
książki oraz dyplomy wyróżnione osoby mogły
odebrać przy pełnej sali z rąk p. Dyrektor i
swojego wychowawcy.
Dla niektórych uczniów było to już ostatnie
spotkanie ze szkołą, ale większość wróci do niej
za kilka dni na egzaminy maturalne.
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Targi edukacyjne
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W kwietniu żegnamy najstarszy rocznik uczniów
technikum, a już rozglądamy się za młodszymi
kandydatami na pierwszoklasistów.
Wytoczyliśmy najcięższe działa i prowadzimy
kampanię promocyjną szkoły, by przyciągnąć
uwagę ósmoklasistów. Oprócz opisanego już
wcześniej dnia otwartego, bierzemy udział
w targach edukacyjnych, które organizują szkoły
podstawowe z Piotrkowa i całego powiatu.
Wszędzie nas pełno, atakujemy bronią
konwencjonalną (ulotkami i plakatami), cyfrową
(Facebook, strona internetowa), ale najbardziej
liczymy na ludzkie gadanie - zachęcajcie
znajomych i pozytywnie o nas plotkujcie!
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