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TECHNIK ELEKTRONIK 311408

Technikum Elektroniczne nr 1
ELM.05. Eksploatacja urządzeń
elektronicznych.
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i
urządzeń elektronicznych.
TECHNIK INFORMATYK 351203

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

TECHNIK MECHATRONIK 311410

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja
urządzeń i systemów mechatronicznych.
ELM.06.Eksploatacja i programowanie urządzeń i
systemów mechatronicznych.

TECHNIK PROGRAMISTA
351406

INF.03. Tworzenie i administrowanie
stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i
testowanie aplikacji.

Realizujemy projekty:
1. „Zwiększenie szans na podjęcie pracy
w zawodzie technik informatyk dla uczniów
Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie”
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilność kadry kształcenia zawodowego”
realizowany ze środków POWER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe.
W ramach projektu:
• Staże w firmach IT w Irlandii.
• Kurs języka angielskiego dla
zakwalifikowanych uczestników.
2. „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie
fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania
optyki, elektroniki i informatyki”
3. Program innowacji pedagogicznej „Animacje

wirtualnej rzeczywistości kompetencjami
współczesnego informatyka”

Bezpłatne oprogramowanie
Microsoft dla każdego ucznia

Uczniowie naszej szkoły dzięki zakupionej przez
Radę Rodziców licencji mogą,
po spełnieniu warunków regulaminu, korzystać
w domu i w szkole nieodpłatnie
z oprogramowania firmy Microsoft.

www.kasprzak.edu.pl

Zajęcia sportowe
Redakcja gazetki
szkolnej

Koło strzeleckie

Turniej gier
komputerowych

Zespół Kasprzak-Band

CERTYFIKUJEMY

U nas masz możliwość uzyskania
certyfikatów Cisco i Mikrotik

W szkole funkcjonuje 20 pracowni
informatycznych wyposażonych
w systemy Linux, Windows
oraz systemy serwerowe.
Posiadamy 8 profesjonalnych pracowni
elektronicznych i mechatronicznych między
innymi telewizji satelitarnej, montażu
przewlekanego, lutowania techniką SMD
oraz pomiarów elektronicznych.

W roku szkolnym 2020/2021 zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie 98,6 %
W RANKINGU PERSPEKTYW 2022 uzyskaliśmy ZŁOTĄ TARCZĘ
Realizowaliśmy projekty unijne w ramach których: 420 uczniów uzyskało certyfikaty ITE,
117 uczniów certyfikaty DISCOVERY Akademii Cisco,
123 uczniów certyfikaty CCNA R&S Akademii Cisco.
ul. Kasprzaka 19/21
01-211 Warszawa
tel.: 022 632 02 11
e-mail: zs@kasprzak.edu.pl
www.kasprzak.edu.pl

Zapraszamy na dzień otwarty
2 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 (sobota)

Spot:
https://www.youtube.com/watch?v=IC_wPpJq2o4
Film promocyjny o szkole:
https://www.youtube.com/watch?v=T2Q7o4EBjUE

