
W roku szkolnym 2020/2021 kształcimy w następujących zawodach: elektryk, 
elektronik, operator obrabiarek skrawających. Są to zawody o wysokiej wartości na 
rynku pracy. Wszystkie zajęcia, w tym kształcenie praktyczne, odbywają się w naszej 
placówce. Doświadczona kadra nauczycielska gwarantuje kształcenie na najwyższym 
poziomie. Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowaną bazę dydaktyczną zarówno do 
zajęć ogólnokształcących jak i zawodowych. Pracownie wyposażone są w 
najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny, który pozyskano w ramach realizacji 
projektów pn. "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju 
Miasta Kalisza" oraz "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie 
kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" finansowanych ze środków 
unijnych. Młodzież nabywa umiejętności w ramach kształcenia zawodowego na 
maszynach i urządzeniach, które odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy. 
Od 2003 roku w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego, które wchodzi w skład 
naszej placówki realizujemy kształcenie młodzieży w zakresie praktycznej nauki 
zawodu z kaliskich szkół ponadpodstawowych. Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym 
we wszystkich zawodach, w których kształcimy. Uczniowie zdają egzaminy             
potwierdzające kwalifikacje zawodowe w szkole w której się uczą. Placówka aktywnie 
uczestniczy w różnych projektach finansowanych ze środków unijnych co powoduje, 
że przed uczniami otwiera się perspektywa zdobycia dodatkowych kwalifikacji i 
umiejętności. Ponadto proponujemy bogatą ofertę zająć pozalekcyjnych 
rozwijających zainteresowania ogólne oraz zawodowe uczniów, między innymi z 
robotyki czy sterowników PLC. Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, a także z 
otoczeniem biznesu co zwiększa szanse zatrudnienia naszych absolwentów. 
Corocznie firma Abplanalp Sp. z.o.o. organizuje bezpłatne szkolenie dla najlepszych 
uczniów z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 
nadając tytuł "Certyfikowany operator CNC". Szkoła jest położona w centrum miasta. 
Uczniowie spoza Kalisza mają możliwość zakwaterowania w Bursie Szkolnej Nr 1 im. 
Janusza Korczaka znajdującej się w tym samym kompleksie budynków, co szkoła. 
Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w szkolnej stołówce. Uczniowie naszej 
placówki biorą udział w różnych przedsięwzięciach, takich jak projekt edukacyjny 
„Elektryczne ćwiczenia praktyką w zawodzie”. Ponadto biorą udział w różnych 
akcjach charytatywnych jak np.: WOŚP, Góra Grosza, Szlachetna Paczka. 
Uzyskaliśmy dyplomy "Bezpieczna szkoła", "Aktywna szkoła - Aktywny uczeń", 
"Biblioteka przyjazna uczniowi", "Szkoła dobrego wychowania", "Teatr 
szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka". 
 
 


