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Baza lokalowa i dydaktyczna 
 

 6 pracowni informatycznych z komputerami najnowszej generacji i szybkim Internetem 

 20 sal multimedialnych wyposażonych w projektory lub tablice interaktywne 

 Szybka sieć bezprzewodowa na terenie całej szkoły 

 Nowoczesne pracownie do nauki języków obcych  

 Nowoczesny internat (pokoje mieszkalne, pokoje cichej nauki, pokoje gościnne, sala konferencyjna z 
wyposażeniem multimedialnym, sala komputerowa, internet bezprzewodowy, czytelnia, siłownia, 
kuchnia do dyspozycji wychowanków, świetlica, stołówka) 

 Specjalistyczne pracownie do nauki zawodu 

 Ośrodek Kariery 

 Aula szkolna na 300 osób 

 3 centra multimedialne (w wypożyczalni, czytelni, świetlicy) z dostępem do Internetu, drukarką 

 Radiowęzeł 

 Wypożyczalnia i czytelnia w oddzielnych salach  

 Bufet, “źródełko” wody pitnej, kserokopiarka dla uczniów 

 Kompleks boisk „Orlik”,siłownia , sala gimnastyczna 

 Stołówka szkolna dostępna dla wszystkich uczniów szkoły  
 
 
Osiągnięcia  
 

 Złota Szkoła 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół.  
Drugie miejsce wśród techników w województwie podlaskim. 

 Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter) 

 “Dobra praktyka” w konkursie “Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 

 Lider Edukacji Zawodowej w Ogólnopolskim Konkursie MEN 

 Szkoła Innowacyjna, Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła z Klasą 

 należymy do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się 

 jesteśmy w gronie najaktywniejszych szkół w Ogólnopolski Konkursie "Otwarta Firma" 

 finaliści III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich 

 finaliści Olimpiady Wiedzy o Bankach 

 laureaci i finaliści VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy  

 stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia naukowe, techniczne  
i artystyczne 

 Coroczne stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce 
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Zajęcia dodatkowe 
 

 kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 grupa teatralna KUMONOQE 

 Szkolna Grupa Amnesty International 

 koło wolontariatu 

 zajęcia sportowe m.in. z: lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej  
 
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia 
 
Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Realizując program praktyk WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI FIRMAMI ORAZ INSTYTUCJAMI w naszym 
województwie m.in.: ADAMPOL S.A., SAMASZ, PROMOTECH, DAZE, MAKRO, Leroy Merlin, Bi1, KAJA Sport, 
Sieńko i Syn, Wasilewski i Syn, BMW Auto Fus, POL-MOT Auto S.A., NBP, ZUS, Izba Administracji Skarbowej, 
Kombinat Budowlany, Kancelaria Księgowo-Podatkowa BUCHALTER, PSS Społem, Zrzeszenie Kupców i 
Usługodawców, Tomas Consulting, MADRO, urzędy miejskie, banki, biura rachunkowe, hotele: Traugutta3, 
Ibis, Royal, Cristal, Gołębiewski, Branicki, Esperanto, Aristo, Trio, Santana, Titanic, Silver, Gościnna Kamienica, 
Willa Pastel, Villa Tradycja, Lipowy Most, Leśny.  

W ramach staży zawodowych nawiązaliśmy współpracę z wieloma pracodawcami nie tylko  
z woj. podlaskiego. Przykładami niech będą hotele: MARRIOTT**** w Sopocie, SHERATON *****  
w Warszawie, SADOVA w Gdańsku, Anders w Jabłonkach Starych na Mazurach. 

Projekty unijne umożliwiają naszym uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego i możliwość 
zatrudnienia również w firmach zagranicznych. 

 
Twoje atuty z nami 
 

 przygotujesz się solidnie do matury i na studia 

 zdobędziesz pożądane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe 

 opanujesz język obcy 

 nabyte kompetencje zawodowe i językowe podwyższysz podczas praktyk krajowych i zagranicznych 

 nawiążesz kontakty z pracodawcami renomowanych firm 

 nauczysz się prowadzić własną firmę 

 skorzystasz z fachowej pomocy doradcy zawodowego 

 będziesz uczestniczyć w realizacji projektów unijnych 

 odkryjesz i rozwiniesz swoje pasje zawodowe, sportowe i artystyczne 
 
EGZAMIN W ZAWODZIE daje możliwość prowadzenia własnej firmy. 
MATURA daje możliwość kontynuowania nauki na wyższej uczelni. 
 
Realizujemy aktualnie następujące PROJEKTY UNIJNE: 
 

 „PRAKTYKI NAUCZYCIELEM ŻYCIA– staże zagraniczne uczniów i Job shadowing kadry ZSHE” - praktyki 
uczniów i nauczycieli w Hiszpanii (Teneryfa), Portugalii oraz Austrii 

 „NAUKA NIE MA ŻADNEJ OJCZYZNY” - mobilności zawodowe uczniów i kadry ZSHE 

 "NAUCZYCIELEM WSZYSTKIEGO JEST PRAKTYK - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing 
nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji 

 NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE 


