ZMIANY NAZWY SZKÓŁ W "CHEMIKU" PRZEZ 50 LAT

1963 – powołanie Technikum Chemicznego Nr 116 w Pałacu w Parku
Miejskim;
1969 – powołanie Liceum Zawodowego, które funkcjonowało do 1985 r.;
1970- utworzenie Zasadniczej Szkoły Chemicznej, zamienionej w 1974 r. w
Zasadniczą Szkołę Zawodową, od 27 lat są tu też klasy wielozawodowe;
1974- zmiana siedziby szkoły - nowy budynek i utworzenie Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 3 przy ul. 1-go PLM „Warszawa”, w skład Zespołu weszły:
Technikum Chemiczne - zamknięte w 2003 r., Liceum Zawodowe- zamknięte
w 1985 r., Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Warsztaty Szkolne przetwórstwa
tworzyw sztucznych oraz pomaturalne Medyczne Studium ZawodowePielęgniarstwa i Farmacji;
1975 – Nadanie imienia Rodziny Nalazków i sztandaru Zespołowi Szkół
Zawodowych Nr 3, powołanie Wydziału Analityki Medycznej w Medycznym
Studium Zawodowym, kształcono słuchaczy na tym Wydziale do 1998 r.;
1976 – Utworzenie Wydziału Położnych w Medycznym Studium Zawodowym,
na Wydziale tym były kształcone położne do 2001 r.;
1982- Utworzenie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, które funkcjonowało
do reformy szkolnictwa medycznego w 1995 r., wówczas także kształcenie
pielęgniarek w Medycznym Studium Zawodowym przeszło do uczelni
wyższych;
2001- Powołanie Liceum Profilowanego- socjalnego i chemiczne badanie
środowiska;
2006- zamknięcie Warsztatów Szkolnych kształcących w zlikwidowanym
zawodzie - aparatowy przetwórstwa tworzyw sztucznych;

2005 – przekształcenie Medycznego Studium Zawodowego w Medyczną
Szkołę Policealną, powołanie kierunku kształcenia – technik masażysta;
2010 – uruchomiono nabór do Medycznej Szkoły Policealnej na kierunek
technik usług kosmetycznych, od 2013 r. kurs kwalifikacji w tym zawodzie;
2012 – reaktywowano po 9 latach Technikum o kierunkach- technik analityki
i technik weterynarii;
2013- otwarto nabór do Technikum na kierunek - technik technologii
chemicznej;
- poszerzono w ostatnich latach nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
klasach wielozawodowych, obok istniejących od 28 lat kierunków: kucharz,
cukiernik, piekarz, wędliniarz, otwarto nabór do zawodów: sprzedawca,
fryzjer, złotnik- jubiler, optyk- mechanik, zegarmistrz, obuwnik, drukarz,
introligator, operator urządzeń przemysłu chemicznego i przemysłu
spożywczego.
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