
 Kraków, 21 grudnia 2020 r.  

 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie 
tel. +48 12 411 76 11, fax +48 12 411 30 xx 
zsisim@wp.pl 
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 
www.zsisim.pl 

 

 

ZSIŚIM.0.06.063.12.2020KĆ 

 

Szanowni Państwo 

Rodzice uczniów - absolwentów ósmych klas szkół podstawowych 

  

W imieniu dyrekcji oraz całej społeczności Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska  i Melioracji 

w  Krakowie, a także 24 krakowskich zespołów szkół technicznych biorących udział w XIX „Styczniowych 

Targach Szkół Zawodowych w Meliorku” on-line, pragnę Państwa, a za Waszym pośrednictwem również 

Państwa dzieci, poinformować o imprezie edukacyjno – wychowawczej, posiadającej przede wszystkim 

charakter poznawczy placówki, którą kieruję, gdzie krakowskie zespoły szkół technicznych  prezentują 

swoją ofertę edukacyjną na kolejne lata szkolne. W tym wyjątkowym roku, ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju, impreza odbędzie w formie on-line. Poprzednie edycje „Targów” potwierdziły, 

iż doskonale spełniają one zamierzony cel – przybliżenie absolwentom ósmych klas szkół podstawowych 

w bardzo zróżnicowanych formach, te powszechnie jak i mniej znane zawody, w których można kształcić 

się na kolejnym etapie edukacyjnym w Krakowie. 

          Wybór dalszej drogi edukacyjnej, we wdrożonej już reformie szkolnictwa w tym zawodowego, jest 

jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Rozstrzygnąć należy nie tylko problem czy wybrać liceum 

ogólnokształcące, technikum, czy szkołę branżową I stopnia, lecz także – ewentualnie - jaki zawód 

odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom dziecka. Nam, nauczycielom, którym powierza się 

wychowanie oraz nauczanie dzieci, podobnie jak  Państwu, zależy na  ich trafnych wyborach i sukcesach 

edukacyjnych. Nie można ich pozostawić samych w tym trudnym i ważnym momencie wyboru szkoły, 

należy im pomóc i taki cel ma również organizowana przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji 

w Krakowie impreza. Wyrażam przekonanie, iż warto wykorzystać wszystkie szanse, aby wybór był jak 

najlepszy. Jedną z takich szans stwarzają „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku” on-line.  

 W tym roku w ich trakcie będziecie Państwo oraz Wasze dzieci mieć okazję wszechstronnie poznać 

ofertę edukacyjną wszystkich zespołów szkół technicznych na rok szkolny 2021/2022  ( lista w 

załączeniu ) w zaciszu swoich domów. Będziecie mogli przejrzeć wszelkie materiały promocyjne szkół, 

informatory, dorobek, osiągnięcia krakowskich zespołów szkół technicznych, biorących udział w 

„Targach”. Będziecie mogli poznać specyfikę wielu atrakcyjnych zawodów. 

Jestem przekonana, iż warto poświęcić czas od 21 stycznia 2021 r. – 4 lutego 2021r. i wziąć udział 

w „Targach” w dowolnej chwili odwiedzając stronę internetową styczniowetargi.zsisim.pl , imprezie, 

której celowość i wartość poznawczą potwierdziły  poprzednie edycje, wysoko ocenione przez 

wcześniejszych uczniów trzecich klas gimnazjów, absolwentów ósmych klas szkół podstawowych, ich 

Rodziców i Nauczycieli, a także przez najwyższe władze małopolskiej i krakowskiej oświaty. 

O powyższym przedsięwzięciu, tak jak corocznie, zostali poinformowani odrębnym pismem, 

Państwo Dyrektorzy z prośbą o zachęcenie oraz umożliwienie uczniom wraz z opiekunami udziału 

w  „Targach”. 



 

Nazwa jednostki oświatowej 
tel. +48 12 xxx xx xx, fax +48 12 xxx xx xx 
adres mailowy 
31-004 Kraków, ul. Nazwa ulicy 
www.adres.strony 

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony internetowej styczniowetargi.zsisim.pl w dniach od 

21 stycznia 2021 r. – 4 lutego 2021r. 

 

Z wyrazami szacunku  

  

w imieniu dyrekcji i całej społeczności Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie  

oraz wszystkich uczestników XIX „Styczniowych Targów Szkół Zawodowych w Meliorku” on-line 

 

Barbara Lesińska – Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie,  

ul. Ułanów 9 

 


