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Dlaczego warto być uczniem
„WARECKIEJ”?
Co roku wrześniowy numer poświęcamy pierwszoklasistom,
próbując się dowiedzieć, dlaczego zdecydowali się na wybór
właśnie naszej szkoły? Tym razem, wypowiedzi uczniów dopiero
zaczynających przygodę z naszą placówką, postanowiliśmy
skonfrontować z przemyśleniami prawdziwych weteranów,
a mianowicie naszych tegorocznych Maturzystów.
Dlaczego uczniowie wybierają „Warecką” i czy po latach wciąż
uważają, że to był dobry wybór? Sprawdźcie już teraz!

Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi to wyjątkowa szkoła. Tutaj stawia się na
pierwszym miejscu ucznia i jego dobro. W tej szkole każdy może wyrażać siebie, każdy
ma do tego prawo.
Nauczyciele to fantastyczni ludzie ze świetnym podejściem do nauczania, Pani Dyrektor
to osoba, na którą nie jestem w stanie znaleźć złego słowa,
”złota kobieta”, a Pan Wicedyrektor potrafi każdego podnieść na duchu i jest prawie
zawsze uśmiechnięty.
Od początku nauki w tej szkole zawsze mogłam liczyć na czyjeś wsparcie, czy ze strony
nauczycieli, czy kolegów i koleżanek z klasy.
Mam wiele wspaniałych wspomnień związanych z tą szkołą i jestem dumna, że
uczęszczam właśnie do tej szkoły.
Wiktoria Bąk, 4Tin
Warecką wybrałem z polecenia znajomego. Zdecydowałem się na jej wybór
i swojej decyzji nie żałuję.
Świetni nauczyciele, ciekawe zajęcia oraz spora ilość dodatkowych kursów
i zajęć. Prócz wybranego przez siebie zawodu, nauczyłem się tu wielu przydatnych w
moim zawodzie umiejętności.
Lepszego miejsca do edukacji nigdzie nie znajdziecie!
Jakub Sztochaj, 4Tin
Postanowiłem uczyć się w technikum, gdyż po zakończeniu edukacji w szkole średniej
chciałbym zdobyć zawód, który pomoże mi w szukaniu ciekawej pracy.
Wybrałem tę szkołę, ponieważ oferuje naukę w wybranej przeze mnie specjalizacji, jest
blisko mojego domu oraz posiada własne warsztaty.
Jeżeli zdecyduję się na kontynuowanie nauki na studiach uważam, że po ukończeniu tej
szkoły będę miał większą wiedzę techniczną niż po ukończeniu liceum.
Dlaczego wybrałem kierunek technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej?
Zdecydowałem się uczyć w tym zawodzie, ponieważ chcę sprawić, by świat był bardziej
ekologiczny.
Wiktor Dul, 1ioe
Wybrałem tę szkołę ze względu na ogólną opinię, jaką ma ta szkoła, czy to na stronie
internetowej, czy to wśród moich znajomych.
Wszędzie mogłem usłyszeć o świetnej atmosferze, jaka panuje w szkole oraz o tym, jak
dobry jest kontakt między uczniem a nauczycielem.
Dowiedziałem się również, że wystarczy słuchać na lekcjach, a naprawdę nie będzie
potrzeby siedzenia nie wiadomo jak długo w domu nad książkami. Dodatkowym plusem
dla tej szkoły było to, że jest dosyć blisko mojego domu.
Wybrałem zawód elektryk, gdy na lekcjach fizyki omawialiśmy zagadnienia dotyczące
prądu elektrycznego. Ten temat nie był dla mnie skomplikowany, dostawałem same
pozytywne oceny z kartkówek i sprawdzianów.
Spodziewam się znaleźć w tej szkole świetnych znajomych, pomoc od strony nauczycieli
oraz uzyskać tytuł elektryka.
Filip Chojnacki, 1ioe
Wybrałem Zespół Edukacji Technicznej, ponieważ jako jedna z niewielu szkół w Łodzi
chce kształcić młodzież w kierunku energetyki odnawialnej.
Wierzę, że zawód energetyka to zawód przyszłości. Kiedyś zasoby naturalne się skończą,
a energia odnawialna może nam pomóc je zastąpić. Będziemy więc potrzebować osób,
które potrafią budować oraz obsługiwać urządzenia
i systemy energetyki odnawialnej.
Czy jestem zadowolony z wyboru tej szkoły? Tak, jestem i liczę, że to się nie zmieni.
Kasjan Kurek, 1ioe

Warecka
Szkoła na 6
Drodzy Uczniowie Klas Pierwszych!
Witamy Was w murach „Wareckiej” i życzymy Wam, by
kolejne dni spędzone w naszej Szkole były czasem obfitującym
nie tylko w pożyteczną wiedzę, lecz także wartościowe
przyjaźnie. Przed Wami wiele wyzwań i doświadczeń.
Wierzymy, że poradzicie sobie bardzo dobrze, a Wasza praca
i codzienny trud zaowocuje sukcesem i spełnieniem Waszych
zawodowych pragnień.
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