¯YCIE HISTORYCZNE

Pierwsi absolwenci 4 kl. Koedukacyjnej Szko³y Handlowej w Kutnie 1936-1946.

SZTANDARY SZKOŁY

Sztandar Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W. Grabskiego z 2004 r.

Czy wiecie, że ...

Sztandar Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego
i Liceum Administracyjnego z 1946 r.

Sztandar Centrali Rolniczej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska
z 1963 r.
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 Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie jest
jedyn¹ w regionie kutnowskim zawodow¹ szko³¹ redni¹ z 90
letnimi tradycjami, placówk¹ na trwale wpisan¹ w dzieje ziemi
kutnowskiej, a poprzez Absolwentów  równie¿ w historiê Polski.
 Kszta³ci w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec,
technik informatyk, technik reklamy, technik logistyk technik
ochrony rodowiska.
 Od wrzenia 2020 r. równie¿ w zawodzie technik programista
oraz techniki grafiki i poligrafii cyfrowej.
 Szko³a posiada Tarcze Jakoci z rankingu Perspektyw (2017
i 2015  Srebrna, 2016, 2019, 2021  Br¹zowa). Jest równie¿
laureatem konkursu Or³y Edukacji 2019. Uczestniczy w wielu
projektach edukacyjnych i programach m.in.: Moja wymarzona
ekopracownia, EkoGrabski - edukacja ekologiczna, projekt
edukacyjny pn. Gotowi do pracy, Erasmus+, projekt Ziemia
nasza Planeta.
 Zapewnia nowoczenie wyposa¿one pracownie przedmiotowe
i laboratorium jêzykowe, posiadamy ca³kowicie zinformatyzowan¹ bibliotekê szkoln¹; oferuje atrakcyjne zajêcia dodatkowe,
interesuj¹ce lekcje z udzia³em praktyków, wyjazdy integracyjne,
przyjazn¹ atmosferê. Uczniowie ,,Grabskiego chêtnie uczestnicz¹ w olimpiadach tematycznych, konkursach: ekonomicznych,
statystycznych, historycznych, dziennikarskich, literackich,
recytatorskich, plastycznych, fotograficznych oraz turniejach
oraz zawodach sportowych i strzeleckich odnosz¹c liczne
sukcesy.
 Du¿e znaczenie dla zdobywania wiedzy i rozwijania pasji
uczniów ma wspó³praca z uczelniami wy¿szymi m.in.: Wy¿sz¹
Szko³¹ Logistyki w Poznaniu oraz Wydzia³em In¿ynierii Procesowej i Ochrony rodowiska Politechniki £ódzkiej.
 Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej przyzna³o szkole
Honorow¹ Nagrodê Amicus.
 Posiada tak¿e tytu³y: Szko³a Odkrywców Talentów, Teatr
szkolny - edukacja kulturalna m³odego cz³owieka, Szko³a
wolna od dopalaczy, Innowacyjna szko³a zawodowej na rynku
pracy oraz certyfikat Ogólnopolskiego Programu Spo³ecznego
Bezpieczna Szko³a.
 Szko³ê do chwili obecnej opuci³o ponad 7200 absolwentów.
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