„Drzwi Otwarte”

Ciechanów ul. Płocka 100
11 czerwca 2021 roku godz. 11.00
Plac przed budynkiem szkoły
Za bramą wjazdową po lewej stronie check point – punkt kontrolno-informacyjny uczniów
fakultetu wojskowego
Po prawej stronie – parking dla gości

11.00 – apel uczniów Szkoły Technicznej
11.10 – Wystąpienie Dyrektor Szkoły
 Powitanie przybyłych gości
 Zaproszenie do obejrzenia prezentacji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przez mjr prof. dr
hab. Piotra Maślocha
 Zaproszenie do zwiedzania stoisk służb mundurowych z którymi współpracuje szkoła:


V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej



Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie



2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu



Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie



Policji Mazowieckiej - Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie



Strzelnicy w Chotumiu



Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 pp – stoisko modelarskie.

Coś na ząb:


Gorący poczęstunek – prawdziwa żołnierska grochówka



Wiejski chlebek ze smalcem i ogórkiem kiszonym

11.30 – pokazy uczniów fakultetu wojskowego klas: 3b, 1b pod nadzorem mjr Marcina Dominiaka:


Działania taktyczne- strzelanie, czołganie, rzut granatem



Pole minowe – wyszukiwanie niespodzianek

12.00 – pokaz uczniów fakultetu policyjnego pod nadzorem asp. Dominika Jaworskiego – przeszukanie
samochodu i zatrzymanie osoby – klasa 3A
12.15 – pokaz resuscytacji – uczniowie fakultetu strażackiego i PSP Ciechanów
12.30 – rzut granatem do celu,
12.45- cukierkowe pole minowe – działanie wykrywacza min,
13.00 – pokaz musztry – ppłk rez. Mariusz Frątczak,
13.30 – prezentacja działania „Czantorii” – laserowego symulatora strzelania

Taras szkoły – kawiarenka ERASMUS+ - prezentacja idei uczniowskich praktyk zagranicznych oraz
opowieści o tym, gdzie już byli uczniowie szkoły:

Włochy,

Hiszpania i

Szwecja,

słodki poczęstunek w klimacie włoskim, hiszpańskim oraz szwedzkim

Budynek szkoły
Hol –


stoisko rekrutacyjne,



Jerusalema challenge dance – wyzwanie rzucone innym szkołom mundurowym BZDZ - pokaz
filmowy występu uczniów szkoły



uczniowie opowiadają: co to właściwie jest ta logistyka?

Sala nr 1
12.30 – czego tu uczymy? prezentacja zawodu technik logistyk,
Quiz logistyczny z nagrodami – uczniowie klas trzecich

Sala nr 2 12.30 – Nowe możliwości – łączymy doświadczenia - spotkanie
z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie

