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Dla jednych wakacje oznaczają błogie lenistwo czy wypoczynek urlopowy. 
Lecz nie wszyscy stawiają na pierwszym miejscu lenistwo wakacyjne. Całkiem 
spora grupa myśli już o zbliżającym się roku szkolnym. Nasza szkoła wychodzi 
naprzeciw Waszym oczekiwaniom, proponując naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
i ciekawe kierunki w Policealnej Szkole Zawodowej

Obecnie nasze szkoły liczą ponad 150 
Słuchaczy uczących się w czterech 

grupach, a rozpoczynaliśmy zaledwie od 
90 Słuchaczy w trzech grupach. Przez ten 
czas bardzo się zmieniliśmy, uwzględniając 
wszystkie prośby i propozycje naszych Słucha-
czy – jesteśmy szkołą otwartą, dynamiczną i 
rozwijającą się. 

Od czerwca 2012 r. realizujemy w naszej 
szkole projekt unijny pt. „Szkoła dla Doro-

Mińsk oświaty

słych szansą na lepsze jutro”. Projekt ten trwał 
będzie 2 lata i opiewa na kwotę prawie milio-
na złotych, które trafią do naszych Słuchaczy 
w formie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, 
zwrotu kosztów opieki nad dziećmi, bezpłat-
nych zajęć, podręczników i innych materiałów 
dydaktycznych, poczęstunku i integracji oraz 
nagród za najlepsze wyniki w nauce. 

Pragniemy Państwa zaprosić i zachęcić 
do nauki w naszej szkole, w której panuje 

EDUKATOR na przyszłość
at mosfera wzajemnego szacunku, zrozu-
mienia i współpracy między Słuchaczami 
a Gronem Pedagogicznym. Pragnę również 
podziękować dotychczasowym współpracow-
nikom szkoły oraz obecnym Słuchaczom, z 
którymi wspólnie tworzymy naszą szkołę.

Chcąc jeszcze mocniej zaistnieć w śro-
dowisku Mińska, nawiązaliśmy współpracę z 
organizacjami pozarządowymi m.in. z Miej-
skim Domem Kultury, Muzeum Ziemi Miń-
skiej działającymi na terenie powiatu miń-
skiego, aby czynić więcej dobrego dla jego 
mieszkańców.

Obecnie trwa rekrutacja na rok szkol-
ny 2013/2014 do Liceum Ogólnokształ-
cącego i Policealnej Szkoły Zawodowej. 
Nauka rozpoczyna się we wrześniu 2013 r. 
Wszystkie formalności zajmują zaledwie kilka 
minut i załatwiane są w sekretariacie szkoły. 
Na początek wystarczy dostarczyć do szkoły 
świadectwo ukończenia szkoły (lub jego od-
pis) oraz dowód osobisty. 

Można zarezerwować miejsce przez In-
ternet lub telefoniczne. Nauka jest całkowi-
cie za darmo.

***
Szanowni Mieszkańcy powiatu miń-

skiego, Centrum Kształcenia EDUKA-
TOR funkcjonuje w Mińsku od 2012 r. 
Od września 2013 roku rozpoczniemy drugi 
rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym i 
Policealnej Szkole Zawodowej, a to wszystko 
dzięki Mieszkańcom Mińska i całego powiatu.

Jesteśmy również współrealizatorami 
nowego projektu, a mianowicie lokalnej 
wyszukiwarki firm naszego powiatu Szu-
kaj Mińsk. Naszą inicjatywą jest wspieranie 
lokalnej przedsiębiorczości. Wyszukiwarka 
to szczegółowe dane o usługach i produktach 
oferowanych przez firmy, dostępnych w mie-
ście Mińsk Mazowiecki i okolicach – najprost-
szy, szybki sposób znalezienia tego, co nam 
aktualnie potrzebne. Na www.szukajMinsk.pl 
nasz katalog firm ułatwi każdemu znalezienie 
potrzebnych informacji. Wyszukiwarka firm 
jest przeznaczona przede wszystkim dla miesz-
kańców naszego powiatu i okolic, dla właści-
cieli firmy w naszej okolicy, a nie dla internau-
tów w całej Polsce. Będzie nam miło, jeśli nasz 
katalog firm będzie Waszą regionalną wyszu-
kiwarką firm, dzięki której zaoszczędzicie czas 
i zdobędziecie informacje, których szukacie. 
Jeśli trafiliście na coś, czego nie możesz u nas 
znaleźć – napiszcie do nas maila, a zadbamy 
o jak najszybsze uzupełnienie oferty. (c-edu)
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REKRUTACJA TRWA - ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!


