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Łomża, 28 lutego 2018, 11.00-15.00

BOGATA OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
SZKÓŁ BRANŻOWYCH ORAZ TECHNIKÓW            
W SUBREGIONIE ŁOMŻYŃSKIM 

MIEJSCE: Hala Sportowa im. Olimpijczyków Polskich 
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi 
nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.
CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia 
zawodowego; Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych 
do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego; 
Ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie             
w kontekście przyszłego zatrudnienia.
WYSTAWCY: Szkoły branżowe i technika oferujące 
kształcenie zawodowe z subregionu łomżyńskiego.
UCZESTNICY: Uczniowie szkół gimnazjalnych                   
z subregionu łomżyńskiego.
TARGOM TOWARZYSZĄ: Spotkania mentoringowe       
z pracodawcami.

Zapraszamy do czynnego udziału w targach wszystkich 
gimnazjalistów z subregionu łomżyńskiego!
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Targi edukacyjno – zawodowe organizowane są w ramach projektu „Dobry Zawód – 
Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w 
województwie podlaskim, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich 
rodziców. Zadaniem projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie 
korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację 
prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na 
konkretnym stanowisku. Poprzez szereg oferowanych działań adresowanych do 
szkół gimnazjalnych, jak i szkół branżowych i techników, realizatorzy projektu dążą 
do poprawy sytuacji poprzez dostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań 
zgłaszanych przez regionalny rynek pracy.

SZKOŁY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, BIORĄCE UDZIAŁ W TARGACH:

Targi edukacyjno – zawodowe organizowane są w ramach projektu „Dobry Zawód – 
Fajne Życie”, którego celem jest popularyzacja kształcenia zawodowego w 
województwie podlaskim, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich 
rodziców. Zadaniem projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie 
korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację 
prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na 
konkretnym stanowisku. Poprzez szereg oferowanych działań adresowanych do 
szkół gimnazjalnych, jak i szkół branżowych i techników, realizatorzy projektu dążą 
do poprawy sytuacji poprzez dostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań 
zgłaszanych przez regionalny rynek pracy.

Branżowa Szkoła I stopnia w Czyżewie w Zespole Szkół Ogólnokształcących         
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w 
Łomży
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych i 
Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w 
Łomży
Branżowa Szkoła I  stopnia nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży
Technikum nr 7 w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 im. 
Ludwika Bojanusa w Łomży
Technikum Informatyczne w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej w Łomży
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji   
i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica w Łomży
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łomży
Technikum w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych 
Rezerwy w Zambrowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
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