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Nowość 
 Uruchamiamy nowoczesne EcoCentrum 

w obszarze efektywności gospodarowania 

energią z nowoczesnymi laboratoriami 

 do pomiarów termowizyjnych w OZE, 

 do pomiarów natężenia oświetlenia w aspekcie 

poprawy efektywności energetycznej, 

 do analizy stanu powietrza, 

 stanowiska inteligentnych instalacji 

elektroenergetycznych. 



Pomieszczenia EcoCentrum 



A teraz niespodzianka 

Tablet do celów edukacyjnych 

dla każdego ucznia klasy 1 

Zespołu Szkół 



I jeszcze kilka słów o szkole 

 Polubisz nas 

 W kolejnych edycjach projektu Erasmus Plus organizujemy 
zagraniczne staże zawodowe dla zawodu technik informatyk 
(Grecja, Włochy i in.). 

 Rozwijamy zainteresowania informatyczne, a w ramach 
uczestnictwa w projektach możesz pozyskać dodatkowe 
kwalifikacje certyfikowane w zakresie grafiki komputerowej, 
fotografii, postprodukcji filmowej. 

 Możesz aktywnie pracować w wolontariacie szkolnym, gdzie m.in. 
opiekujemy się zwierzątkami ze Stowarzyszenia „As”. 

 Organizujemy warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, niektóre 
lekcje w terenie, współpracując z instytucjami wspierającymi szkołę. 

 Zimą niestandardowo szalejemy na ślizgach, nartach, sankach. 

 Organizujemy turnieje szachowe, rozgrywki piłki nożnej, turnieje 
gier komputerowych. 
 

 Z nami możesz rozwijać swoje pasje 



Nasi absolwenci 

 Kontynuują naukę na studiach technicznych 
i językowych 

 Podejmują naukę na studiach informatycznych, 
technicznych, językowych i innych (AWF, studia 
uniwersyteckie, studia logistyczne i związane z 
zarządzaniem) 

 Są cenionymi pracownikami w wielu zakładach pracy 
i urzędach. Niektórzy już podczas studiów 
podejmują pracę w różnych dziedzinach technologii 
informacyjnych 

 Otwierają własną działalność gospodarczą osiągając 
sukcesy w swoich branżach 
 

 Z nami osiągniesz sukces 

 



Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół corocznie uzyskują 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które jest mocnym atutem 

finansowym i ogromnym wyróżnieniem w społeczności szkolnej. 

Inni dobrzy uczniowie po każdym semestrze nagradzani są 

Stypendium Dyrektora Szkoły 

Wiktoria, klasa II Kacper, klasa III 

Z nami sięgaj po laury 



Drodzy Uczniowie 

 Stoicie przed trudnym zadaniem wyboru szkoły, w  której będziecie kontynuować naukę, 
przygotowując się do określenia swego miejsca w dorosłym życiu. Niełatwo podjąć Wam decyzję 
w obliczu propozycji wielu szkół i kierunków dalszej edukacji. Z pewnością rozmawiacie o tym z 
kolegami, nauczycielami i rodzicami, jednak tę decyzję podejmujecie samodzielnie. W wybranej 
szkole spędzicie kilka lat, przekroczycie magiczny próg dorosłości, uzyskując pełnoletność, a po 
jej ukończeniu staniecie przed kolejnymi wyborami życiowymi.  
 
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej posiada dobrze wyposażone pracownie, w tym 
trzy pracownie komputerowe i pracownię EcoCentrum przygotowywaną do zajęć 
laboratoryjnych w obszarach OZE (pomiary termowizyjne, badania natężenia oświetlenia, analiza 
stanu powietrza, stanowiska inteligentnych instalacji elektroenergetycznych). Poszerzamy 
dotychczasowy zakres kształcenia informatycznego o nowe możliwości dla naszych uczniów w 
zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności atrakcyjnych na współczesnym rynku pracy. W tym 
roku kolejna grupa uczniów odbędzie międzynarodowy staż zawodowy we Włoszech, w ramach 
projektu Erasmus Plus. Prowadzimy też na bieżąco stałą współpracę z uczelniami wyższymi 
Białegostoku i Polski, w ramach której uczniowie uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczą w 
laboratoriach naukowych. 
 
Oprócz wielu atutów charakterystycznych dla dobrej szkoły mamy coś jeszcze: kameralną, 
przyjazną atmosferę, bogatą historię oraz tradycje. Wspomagamy rozwój uczniów i uwzględniamy 
ich indywidualne możliwości na wysokim poziomie, jak wykazały tegoroczne zewnętrzne badania 
Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego BOF. Osiągamy sukcesy duże i 
małe. 
 
Przekazując Wam – Drodzy Absolwenci i Rodzice Absolwentów nasz informator mamy nadzieję, 
że zwrócicie uwagę na takie aspekty jak: bliskie położenie szkoły, jednozmianowość, możliwość 
osiągania sukcesów nie tylko przez ambitnych uczniów ale również  mniej uzdolnionych, 
bo KAŻDY UCZEŃ JEST DLA NAS WAŻNY.   
 
Anna Matląg 
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej 



Organizacja wolnego czasu 
młodzieży 



Udział uczniów w projektach 

i przedsięwzięciach 

Rozbudowa sieci pracowni 

szkolnej z grantu na projekt 

„Stwórzmy własną sieć lokalną” 



Udział uczniów w projektach 

i przedsięwzięciach 

Montaż i produkcja filmów 

edukacyjnych („Zdrowo nakręceni”, 

„Energia fotowoltaiczna”) 

Współpraca 

z Nadleśnictwem 

Czarna Białostocka 



Udział uczniów w projektach 

i przedsięwzięciach 

Wymiana doświadczeń staże 

w Grecji 

Certyfikaty kwalifikacji 

i kompetencji 

Europass Mobility. 



Udział uczniów w projektach 

i przedsięwzięciach 

Trzyletni projekt promujący 
zdrowy styl życia i aktywność 

fizyczną 

Certyfikaty Warszawskiej 
Szkoły Informatyki 

w programie it-szkola 

Certyfikat Ministerstwa Zdrowia 



Udział uczniów 

w konkursach 

Finalista ogólnopolskiego 
konkursu informatycznego PTI 

„Tik? -Tak!” 

Laureat 1 miejsca w 
ogólnopolskim konkursie 

inf. KIWI PB (zdobycie 
indeksu) 



Udział uczniów 

w konkursach 

Zdobywca 1 miejsca 
w konkursie Englisch in IT 

Wielokrotne uzyskanie tytułu 
Mistrza w Podlaskich 

Potyczkach Informatycznych 



Współpraca z uczelniami 

wyższymi 

Zajęcia labolatoryjne i 
praktyczne w PB Spotkania z doktorantami PB 

w Zespole Szkół 
- prezentacje kierunków studiów 



Spotkanie z przedstawicielami policji 
 

Warsztaty profilaktyczne 
Stowarzyszenia FAROS 

Spotkania z doktorem Instytutu Chemii i 
Techniki Jądrowej w Warszawie 

 
Spotkania z radcą prawnym 

Uzupełnianie wiedzy szkolnej w różnych 

obszarach edukacji 



Sadzenie lasu 

Wolontariat 

Cykliczna opieka nad 
zwierzętami 

Stowarzyszenia AS 

Zbiórki na cele 

charytatywne 



Wyłuszczarnia nasion 

Lekcje w terenie - Nadleśnictwo w Czarnej 

Białostockiej 

Po akcji sprzątania świata 




