
Dobry
zawóD
lepsza przyszłość

• II liceum ogólnokształcące - mundurowe

• Technikum

• Branżowa szkoła I stopnia

• liceum ogólnokształcące dla Dorosłych

• szkoła policealna dla Dorosłych 

Dobra szkoła STAROSTWO
POWIATOWE

w bIałYmstokuW TWOIM ZASIĘGU
WWW.FAJNASZKOLA.NET

INTERNAT - I LO

maPa DoJazDu

Do zobaczenia!

zespół szkół mechanicznych 
im. stefana Czarnieckiego w łapach
ul. gen. Władysława sikorskiego 68
18-100 łapy

Telefon: 85 715 28 21
Faks: 85 814 20 17
e-mail: zsm@fajnaszkola.net
strona internetowa: fajnaszkola.net

Dyrektor szkoły: Dorota kondratiuk 
sekretariat szkoły czynny: 
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

DANE TELEADRESOWE

GImNazJaLIsto!
LICeum oGóLNokształCąCe

klasa mundurowa

teChNIk meChaNIk
 dla zawodu operator obrabiarek skrawających

teChNIk buDowNICtwa

teChNIk hoteLarstwa

teChNIk INformatYk

teChNIk eLektrYk

braNżowa szkoła I stoPNIa: 
meChaNIk PoJazDów samoChoDowYCh

 
braNżowa szkoła I stoPNIa: 
moNter zabuDowY I robót 

wYkońCzeNIowYCh w buDowNICtwIe 

Nasza oferta edukacyjna:

Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.
składanie wniosku wraz z dokumentami osobiście lub przez rodzica w sekretariacie szkoły



końCząC Naszą szkołę zDobYwasz zawóD

• Koła zainteresowań

• aktywnie działający Klub Wolontariatu 

• Udział w zajęciach sportowych 

• pełnowymiarową halę sportową

• Możliwość działania w samorządzie Uczniowskim  

• Nowoczesną bazę dydaktyczną 

• Dobrze wyposażone Centrum Informacyjne 

• zakwaterowanie w internacie I liceum ogólnokształcącego 

• Możliwość zdobycia stypendium dla wyróżniających się  

i aktywnych uczniów

• spotkania z interesującymi ludźmi 

• Współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami, 

stowarzyszeniami

wYbIerz Dobrą szkołę z NamI osIąGNIesz sukCes

w NaszeJ szkoLe zDobYwasz zawóD

Zapewniamy: Oferujemy:

• staże wakacyjne w kraju i za granicą  

• Udział w projektach edukacyjnych:  
erasmus, Mechanix, projekt zintegrowany 
w ramach Białostockiego obszaru 
Funkcjonalnego  

• Doradztwo zawodowe 

• praktyki zawodowe u najlepszych przedsiębiorców  

• zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia praktycznego  

• Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień    

• Wycieczki zawodoznawcze do nowoczesnych przedsiębiorstw  

• W ramach klasy mundurowej szkolenia z musztry, ratownictwa przedmedycznego, zajęcia w terenie, strzelectwo.  

zNaJDŹ Nas Na ww.faCebook.Com „zesPół szkół meChaNICzNYCh w łaPaCh”

wsPIeramY twóJ rozwóJ, NIe tYLko zawoDowY wYbItNI absoLweNCI o zsm w łaPaCh

twoJa karIera zaCzNIe sIę w zsm

wYbIerz mąDrze
- posTaW Na zaWóD

Nasza szkoła ma podpisane porozumienia  
z Politechniką białostocką i Państwową wyższą 
szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w łomży

Naszymi partnerami są lokalni pracodawcy, którzy 
chętnie zatrudniają naszych absolwentów: 
Promotech z siedzibą w łapach, eltron, spółdzielnia 
mleczarska w łapach, arka Druk

mY INsPIruJemY uCzNIów, a UCzNIoWIe - Nas

Nauka teorii oraz zajęcia praktyczne 
w warsztatach szkolnych zaczęły kształtować 
we mnie techniczne myślenie. przedmioty 
zawodowe (rysunek techniczny itp.) rozwijały 
wyobraźnię, która jest bardzo ważna 
w wykonywaniu technicznych zawodów.  
patrząc z perspektywy czasu  doceniam 
całe grono pedagogiczne zsM im. stefana 
Czarnieckiego. Było bardzo wymagające,  
co w moim przypadku solidnie zaowocowało. 
Ukończyłem studia na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii środowiska z nagrodą za najlepszą 
pracę magisterską spośród podlaskich uczelni 
w konkursie im. Karola Brzostowskiego 
organizowanym przez zarząd Województwa 

podlaskiego.

mgr inż. Adam Kamiński
właściciel firmy 

Kompleks-Bud Adam Kamiński

CzY wIesz, że...

Nauka w łapskim technikum była pierwszym 
krokiem w mojej karierze – zarówno 
naukowej jak i zawodowej. Dzięki wiedzy 
tam zdobytej udało mi się otworzyć wiele drzwi 
i pokonać trudności na drodze do dorosłego, 

samodzielnego życia.

dr Zbigniew Skibko
Absolwent ZSM - technik elektryk. 

Obecnie pracownik naukowy na wydziale 
elektrycznym Politechniki Białostockiej  

Bez problemu dostałem się do szkoły 
Głównej służby pożarniczej w Warszawie. 
Nie miałem tam kłopotów z przedmiotami 
technicznymi dzięki podstawom, jakich 
nauczono mnie w zsM. W łapskiej szkole 
bardzo dobrze poznałem również podstawy 
fizyki, matematyki i nauczyłem się myślenia 
technicznego. Wiem też, że koledzy z mojej 
klasy z technikum dobrze radzili sobie  
na politechnice. 

brygadier mgr inż. Robert  Dzierżek
Dowódca  Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Białymstoku
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