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Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie zapewnia kompleksową ofertę 
wychowania i rozwoju fizycznego dla uczniów szkół wszystkich szczebli 

ziemi staszowskiej

Przed Wami i Waszymi dziećmi ważny okres podejmowania kluczowych, życio-
wych decyzji związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Dzisiaj podjęte de-
cyzje na pewno wpłyną na dalsze losy Waszych dzieci, tym bardziej ważne jest, aby 
to były dobre, przemyślane decyzje. Zdobycie gruntownego, solidnego wykształ-
cenia to bez wątpienia jedno z najważniejszych zadań jakie stoi przed młodym 
człowiekiem. Równie ważnym i trudnym zadaniem jest dla nas stworzenie takich 
warunków, aby młodzi ludzie otrzymali wykształcenie najlepsze z możliwych.

Cztery placówki oświatowe, którymi zarządza Powiat Staszowski zapewniają 
pełen wachlarz możliwości kształcenia. Tworzymy klasy, w których znajdzie miejsce 
zarówno młodzież o ogólnych zainteresowaniach, jak i ta, która pragnie kształcić 
się w określonym zawodzie.

Dzięki inwestycjom i nakładom na oświatę zapewniamy młodym ludziom, 
oprócz gruntownego wykształcenia, również szerokie możliwości rozwoju kultu-
ralnego oraz duchowego. 

W listopadzie 2012 roku, oddaliśmy do użytku obiekt Powiatowego Centrum Sportowego mieszczący halę 
sportową oraz krytą pływalnię, co znacznie podniosło możliwości rozwoju fizycznego naszej młodzieży.

Infrastruktura oświatowa jest dla nas bardzo ważna, jednak najważniejsza jest dobrze przygotowana do na-
uczania kadra. Oceniając dotychczasowe osiągnięcia absolwentów naszych szkół zarówno na arenie krajowej jak 
i zagranicznej, a także dyplomy, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz wysokie pozycje w wo-
jewództwie i w kraju w zakresie zdawalności matur, przekonacie się Państwo, że Wasze dzieci będą w dobrych 
rękach.

Inwestowanie w młodego człowieka to jest najlepsza i najpewniejsza inwestycja na przyszłość. Wybierając 
nasze szkoły, gwarantujemy, że dobrze inwestujecie w Waszą przyszłość i przyszłość Waszych dzieci. Zachęcamy 
do wyboru naszych szkół, ponieważ są one jednymi z najlepszych w województwie, a nasi absolwenci z powodze-
niem zdobywają indeksy najlepszych uczelni w kraju i zagranicą.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,  
Absolwenci Gimnazjów



Szkoły i placówki oświatowe  
powiatu StaSzowSkiego

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Staszowie.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W STASZOWIE 

pasuje idealnie ...
Najstarsza szkoła ponadgimnazjalna 

w powiecie staszowskim, która ma za sobą 
95-letnią historię…

∞ promuje wartości ogólnoludzkie, patrio-
tyczne i postawy obywatelskie, w nawiąza-
niu do spuścizny Patrona, ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego

∞ pielęgnuje tradycje „Małej Ojczyzny”
∞ łączy pokolenia
∞ prowadzi Muzeum Szkolne, jedyne w wo-

jewództwie świętokrzyskim

Liceum wprowadza innowacyjne formy 
edukacyjne…

∞ jako jedyne w  województwie świętokrzy-
skim realizuje eksperymenty pedagogiczne 
z zakresu fizyki i edukacji dla bezpieczeń-
stwa oraz autorskie programy nauczania 
z j. łacińskiego, historii i biologii

∞ stale współpracuje z  uczelniami wyż-
szymi: Wojskową Akademią Techniczną 
w Warszawie, Uniwersytetem Jana Kocha-
nowskiego i  Politechniką Świętokrzyską 
w  Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą 
w  Krakowie, Uniwersytetem Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie 

∞ angażuje młodzież do udziału w ogólno-
polskich i regionalnych projektach o tema-
tyce ekologicznej

∞ od 2009 r. prowadzi rekrutację do klas tzw. 
mundurowych o rozszerzonym programie 
nauczania z zakresu przysposobienia woj-
skowego



Liceum dobrze przygotowuje do matury…

∞ rokrocznie wszyscy uczniowie przystępują 
do egzaminu

∞ poziom zdawalności zewnętrznego egza-
minu maturalnego jest jednym z  najwyż-
szych  w powiecie staszowskim

Uczniowie od lat odnoszą znaczące suk-
cesy w olimpiadach oraz konkursach przed-
miotowych i tematycznych o charakterze 
międzynarodowym, ogólnopolskim  i regio-
nalnym…

Szkoła stwarza możliwość rozwijania  
talentów sportowych…
∞ młodzież zdobywa laury w  zawodach na 

szczeblu wojewódzkim i  powiatowym, 
zwłaszcza w takich dyscyplinach, jak: siat-
kówka, koszykówka, piłka ręczna, biegi 
przełajowe, tenis stołowy

∞ uczniowie mają do dyspozycji doskonale 
rozbudowaną bazę dydaktyczną, na którą 
składa się: hala sportowa, kompleks boisk, 
sala gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia

∞ w ramach lekcji wychowania fizycznego pro-
wadzone są zajęcia na krytej pływalni w Po-
wiatowym Centrum Sportu w Staszowie 

∞ w  Liceum działa wiele sekcji sportowych, 
w tym – międzyszkolny klub piłki siatkowej 
„Siatkarz”



Młodzież ma szansę wszechstronnie 
rozwijać swoje pasje… 

∞ dla uczniów aktywnych i  kreatywnych – 
działalność w Samorządzie Uczniowskim

∞ dla uczniów o  zacięciu dziennikarskim – 
redagowanie gazetki szkolnej „LOczek” 
i  przygotowywanie audycji dla szkolnego 
radiowęzła

∞ dla uczniów zainteresowanych teatrem – 
zajęcia w ramach kółka teatralnego

∞ dla uczniów obdarzonych talentem wokalno-
-muzycznym – występy w zespole „Credo”

∞ dla uczniów pasjonujących się wojsko-
wością – zajęcia w  jednostce strzeleckiej 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”

∞ dla uczniów ciekawych świata – uczest-
nictwo w  międzynarodowym projekcie 
„Comenius”

∞ dla uczniów lubiących spędzać czas z po-
mysłem – wycieczki edukacyjne, turystycz-
no-krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe, 
wyjazdy do teatrów i muzeów

∞ dla uczniów fascynujących się tańcem – 
nauka tańców towarzyskich, ludowych 
i dawnych w ramach zajęć wychowania fi-
zycznego



Szkoła przykłada dużą wagę do kształ-
towania wrażliwości społecznej u uczniów, 
dzięki czemu…

∞ udzielają się w wolontariacie, 
∞ włączają się w realizację idei honorowego 

krwiodawstwa
∞ aktywnie uczestniczą w przedświątecz-

nych zbiórkach żywności dla rodzin gorzej 
sytuowanych

∞ przygotowują paczki mikołajkowe dla dzie-
ci z okolicznych domów dziecka

∞ organizują happeningi o tematyce anty-
uzależnieniowej 

∞ Liceum w 2008 r. uzyskało prestiżowy cer-
tyfikat „Szkoła bez przemocy”

∞ klasa „matematyczna”, z przedmiotami nauczanymi na poziomie 
rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

∞ klasa „medyczna”, z przedmiotami nauczanymi na poziomie roz-
szerzonym: biologia, chemia, fizyka, z programem autorskim  
„Język łaciński w medycynie”

∞ klasa „humanistyczna”, z przedmiotami nauczanymi na poziomie 
rozszerzonym: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, dodat-
kowo z j. łacińskim i zajęciami artystycznymi.

∞ klasa „mundurowa”, z przedmiotami nauczanymi na poziomie roz-
szerzonym: matematyka, geografia, informatyka.

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy – 
do wyboru j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski – nauczany jest   od podstaw, w 
grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

ul. 11 Listopada 3
28-200 Staszów

tel./fax: 15 864 25 83

www.lo.staszowski.com

Szkoła przygotowała ciekawą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów  
na rok szkolny 2014/2015…



Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie

GIMNAZJALISTO,
„REJS” Z ZESPOŁEM SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W STASZOWIE 

TO TWOJA DROGA DO SUKCESU!
TU ZDOBĘDZIESZ:

PRZYJACIÓŁ, WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I ZAWÓD!

Chcemy, abyście wchodzili na wielkie drogi historii nie tylko tu, w Europie, ale na wszytskich kontynentach

Drodzy Gimnazjaliści ! 
Przed Wami kolejna ważna życiowa decyzja – wybór szkoły średniej. Zapewne wiecie, że podróże kształcą. Chcieli-

byśmy Wam zaproponować fascynującą podróż przez różne dziedziny wiedzy razem z naszą szkołą – Zespołem Szkół 
Ekonomicznych im. Jana Pawła II. Dawniej młodych ludzi wysyłano w podróż, by gromadzili doświadczenia, pozna-
wali świat, innych ludzi, ale także bawili się i rozwijali. Nasz cel jest dokładnie taki sam. Będzie to wędrówka ciekawa, 
podzielona, w zależności od Waszego wyboru, na różne etapy – 4-letni lub 3-letni. Razem z nami możecie osiągnąć swój 
cel – zrealizować swoje plany, zamierzenia, dopłynąć do „portu”, o którym marzycie.

Jan Paweł II

Pod żaglami „EKONOMIKA”
Na punkcie nauki będziesz miał bzika,
Czy to w szkole, czy to na praktykach,

Czy w czasie klasówki, 
czy podczas studniówki.

Bogactwem „EKONOMIKA”
jest nie tylko tytuł technika.

Tu szybko nauczysz się zawodu,
na który czeka wiele europejskich narodów.
Murarz, fryzjer, tynkarz, cukiernik, piekarz, 

dekarz i ...
U nas zawodów bez liku.
Przyjdź, a przekonasz się, 

że nikomu nie wciskamy „kitu”!

Pięć okrętów 
na szkolnym morzu.

Jest to widok niezwykle składny.
Ekonomista, żywieniowiec, 

logistyk, hotelarz i informatyk
To cały „EKONOMIK” 

nasz sławny!

Kiedy będziesz miał problem,
Fala pokład zaleje i wzburzy się morze,

To załoga „EKONOMIKA”
Zawsze Ci chętnie pomoże.



DLACZEGO JESTEŚMY NAJLEPSI?
DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

MAMY WIELE ATUTÓW!

Mamy praktyki szałowe: 
Niemcy, Włochy, Hiszpania 
stoją przed nami otworem!

∞ Nowoczesność wspieramy tradycją
∞ Kształcimy doskonałych fachowców 
∞ Edukujemy zgodnie z oczekiwaniami współcze-

snego rynku pracy, współpracujemy z przedsię-
biorcami. „Jedną z pierwszych szkół, która wspól-
nie z  rzemiosłem dbała o rozwój bazy i  realizację 
zadań edukacyjnych w naszym regionie jest Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w  Sta-
szowie. Dyrekcja i  nauczyciele tej szkoły stwarza-
ją i  utrzymują dobry klimat zachęcający uczniów 
rzemiosła do podejmowania tu nauki teoretycz-
nej w klasach zawodowych.” – Jadwiga Klaja, kie-
rownik Cechu Rzemiosł Różnych w  Staszowie.  

„Naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych w  Staszo-
wie wspominam bardzo ciepło. Tu zdobyłam za-
wód i podstawy do dalszego kształcenia.” – Marta 
Wilk, właścicielka zakładu fryzjerskiego „Marta”.

∞ Organizujemy praktyki zagraniczne  

Uczniowie bezpłatnie podróżują i uczą się zawodu, 
a przy tym zdobywają międzynarodowe certyfikaty

∞ Posiadamy wspaniałą bazę lokalową: dużą salę 
gimnastyczną, kompleks sportowy, pracownie 
przedmiotowe (w tym pracownie: językową, hote-
larską, informatyczną, logistyczną), profesjonalnie 
wyposażoną kuchnię, gabinet pedagoga, gabinet 
pielęgniarki, bibliotekę z  kawiarenką internetową, 
sklepik szkolny. Organ prowadzący szkołę (Powiat 
Staszowski) dokłada wszelkich starań, aby warunki 
nauki młodzieży miały wysoki standard

∞ Jesteśmy placówką wyposażoną w  nowoczesne 
pomoce naukowe 

∞ Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy lidera-
mi w pozyskiwaniu środków unijnych. Ogromne 
wsparcie w tych działaniach otrzymaliśmy ze strony 



Starostwa Powiatowego w Staszowie. Dzięki temu 
zrealizowaliśmy i realizujemy liczne projekty, m.in.:

∞ Leonardo da Vinci

∞ „Zagwarantowany sukces z Politechniką 
Świętokrzyską w Kielcach”

∞ „Skarbnica profesjonalistów gastronomii 
i hotelarstwa”

∞ „Galaktyka współczesnego Rockefellera”  

∞ „Szkoła Kluczowych Kompetencji” 

∞ „Matematyka Pierwsza Klasa”

∞ „Aktywni na europejskim rynku pracy”

∞ „Niewirtualna przyszłość”

∞ „Nasza Szkoła”

∞ Realizujemy różne programy (edukacyjne i wycho-
wawcze). Współpracujemy z  Młodzieżowym Cen-
trum Kariery w Staszowie

∞ Organizujemy wiele zajęć pozalekcyjnych rozwija-
jących zainteresowania młodzieży. Na szczególną 
uwagę zasługuje działalność zespołu muzycznego, 
w składzie którego znajdują się uczniowie i nauczy-
ciele

∞ Pomagamy chorym i  słabszym. Aktywnie uczestni-
czymy w  życiu społecznym. W  ramach wolontaria-
tu współpracujemy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Bractwem Świętej Anny, Stowarzysze-
niem Pro-Civitas, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 
w Koniemłotach

∞ Organizujemy liczne zajęcia pozaszkolne: wycieczki, 
rajdy rowerowe, sesje naukowe, obozy językowe

∞ Dbamy o rozwój fizyczny uczniów. W tym celu orga-
nizujemy zajęcia na basenie i wiele międzyszkolnych 
zawodów sportowych. Dzięki takiemu zaangażowa-
niu uczniowie odnoszą liczne sukcesy



Do przyszłości 
długi czas.

A w „EKONOMIKU” 
przygotują Was!

∞ W szkole pracuje bardzo dobrze wykształcona i do-
świadczona kadra nauczycieli, w tym nauczycieli za-
wodów – magistrów inżynierów

∞ Jesteśmy szkołą bezpieczną, bez przemocy
∞ Organizujemy dla uczniów wsparcie pedagogiczno-

-psychologiczne

∞ Kładziemy duży nacisk na indywidualizację nauczania. 
Dbamy zarówno o uczniów mających problemy z na-
uką jak i o uczniów bardzo zdolnych

∞ Motywujemy uczniów do rozwijania uzdolnień i za-
interesowań. Dzięki temu młodzież osiąga sukcesy, 
m.in. w  konkursach: recytatorskich, matematycz-
nych, ekonomicznych, z zakresu rachunkowości oraz 
w  olimpiadach: wiedzy hotelarskiej, informatycznej, 
języka rosyjskiego, promującej zdrowy styl życia

∞ Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik w  ewaluacji ze-
wnętrznej



ZSE w Staszowie kształci fachowców  
poszukiwanych na krajowych i zagranicznych rynkach pracy 

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Najbardziej poszukiwane zawody*

Scenki dialogowe opracowali uczniowie klasy III e i I c Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie

* Źródła: pupstaszow.pl, mup.kielce.pl (stan na 18.02.2014 r.), karieaforbes.pl, egospodarka.pl, www.ciz.walbrzych.pl, www. g-j.pl, 
www.twojaeuropa.pl, www.strefapl.com

Gimnazjalisto, już wiesz,  
że „rejs” z Zespołem Szkół Ekonomicznych  

im. Jana Pawła II w Staszowie  
to bardzo dobra inwestycja w przyszłość.  

Zaufaj profesjonalistom!

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie

ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
tel./fax +48 15 864 31 18

e-mail: ekonomik@staszowski.eu
www.zsestaszow.eu

Technik ekonomista

Pracownik administracyjny, przedstawiciel handlowy, 
kucharz, kelner, recepcjonista, cukiernik, fryzjer, masarz

Księgowy, pracownik administracyjny, specjalista ds. 
kadr i płac, asystent biura rachunkowego, handlowiec, 

informatyk, programista, grafik komputerowy

Technicy różnych specjalności, przedstawiciele 
handlowi, szefowie kuchni, kucharze, informatycy, 
wykwalifikowani pracownicy fizyczni (absolwenci 

zasadniczych szkół zawodowych), pracownicy księgo-
wości i finansów, logistycy z wiedzą branżową

Austria - hotelarze, recepcjoniści, kelnerzy; Belgia 
- informatycy; Dania - kucharze i kelnerzy; Francja - 

księgowi, kelnerzy; Finlandia - branża IT (programiści, 
specjaliści od sieci komputerowej); Grecja - hotelarze; 
Hiszpania - informatycy; Holandia - branża budowlana, 
obsługa hotelowa, gastronomia; Irlandia - informaty-
cy, finansiści, obsługa hotelowa, gastronomia, sektor 
finansowy; Niemcy - branża budowlana, informatycy, 

cukiernicy; Norwegia - budownictwo, hotelarstwo, 
gastronomia; Portugalia - turystyka, budownictwo; 

Wielka Brytania - turystyka, gastronomia, budownictwo, 
finansiści, informatycy; Włochy - pracownicy budowlani, 

turystyka, gastronomia

w Europiew Europie

w Polsce

w województwie

Technik hotelarstwa

Technik logistyk

Technik informatyk

Technik żywienia 
i usług gastronomicznych

Zasadnicza szkoła zawodowa
(wielozawodowa: wybór zawodu zależy 

od decyzji uczniów) 



Ze Staszicówką w dorosłe życie!

Staszicówka to szkoła…

W rankingu miesięcznika Perspektywy 
jako jedyni w powiecie 

zdobyliśmy tytuł 
„Brązowa Szkoła 2014

Najlepsze Licea w Polsce”

∞ z ponad 60-letnią tradycją

∞ bez barier, bezpieczna i przyjazna

∞ nowoczesna, dostosowana do wymogów kształcenia i wychowania w XXI wieku

∞ z jasno określonymi zasadami współpracy uczniów z nauczycielami

∞ w której uczeń jest najważniejszy i w każdym widzimy potencjał

∞ z kreatywną dyrekcją i wysoce wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną 

∞ rzetelnie przygotowująca do egzaminów zawodowych i maturalnych

∞ dialogu ucznia z nauczycielem

∞ otwarta na twórcze działania

∞ zapewniająca pomoc pedagoga oraz psychologa w rozwiązywaniu problemów

∞ uwrażliwiająca na potrzeby drugiego człowieka

∞ umożliwiająca udział w różnych projektach unijnych czy międzynarodowej wymianie 
młodzieży



Co nas wyróżnia?

Najlepsza, nieporównywalna baza dydaktyczna 
w powiecie staszowskim

∞ Budynki dydaktyczne o imponującej po-
wierzchni użytkowej

∞ Sale lekcyjne wyposażone w najnowocze-
śniejszy sprzęt: tablice interaktywne, rzut-
niki, komputery,  wizualizery, telewizory, 
DVD, wykorzystywane na co dzień, nie tyl-
ko od święta

∞ Najnowocześniejsze pracownie technicz-
ne w południowej Polsce (m.in. pracownia 
mechatroniki, budownictwa, informatyki)

∞ Biblioteka z szeroko rozbudowanym księ-
gozbiorem oraz zasobami najnowszych 
pomocy dydaktycznych,  z nowoczesnym 
wyposażeniem, funkcjonująca w oparciu 
o program MOL Optivum, który umożliwia 
szybką obsługę czytelnika

∞ Centrum Informacji Multimedialnej i Inter-
netowej

∞ Różnorodne nowocześnie wyposażo-
ne obiekty sportowe: sala gimnastyczna, 
pływalnia, hala sportowa, sala lustrzana, 
sala do tenisa stołowego, bilard, siłownia, 
strzelnica

∞ Gabinet pedagoga, psychologa szkolnego, 
pielęgniarki i stomatologa

∞ Aula - idealne miejsce na akademie, kon-
certy, dyskoteki

Jedna z pięciu nowocześnie wyposażonych  
pracowni językowych

Uczniowie swój wolny czas chętnie spędzają
w zaciszu Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej 

 i Internetowej 

 Na zajęciach wykorzystywane są najnowocześniejsze
 pomoce, np. tablice interaktywneNa lekcjach w-f  też może być ciekawie



Niepowtarzalne położenie placówki, to jeden z naszych atutów

Wyjątkowa lokalizacja 
kompleksu szkolnego:

To wszystko znajdziesz w jednym miejscu - TYLKO U NAS

Nasze atuty:

∞ Park i atrakcyjne tereny zielone

∞ Bardzo dobry punkt komunikacyjny

∞ Powiatowe Centrum Sportu z  pełnowy-
miarową halą i boiskiem 

∞ Kryta pływalnia 

∞ Internat - komfortowo wyposażony, speł-
niający  najwyższe krajowe standardy

∞ Centrum Kształcenia Praktycznego - po-
siadające akredytację Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej do przeprowadzania eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie

∞ Parkingi samochodowe

∞ tylko u nas znajdziesz nowoczesne kierunki 
kształcenia, cieszące się zainteresowaniem 
pracodawców 

∞ masz możliwość uczestniczenia w atrak-
cyjnych kursach zawodowych, projektach 
unijnych i wyjazdach zagranicznych 

∞ masz zapewnione praktyki zawodowe w 
naszej szkole lub w innych zakładach na 
terenie powiatu i kraju

∞ egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 
zawodzie zdajesz na miejscu - w Centrum 
Kształcenia Praktycznego

∞ zdając egzaminy zawodowe, otrzymujesz 
Europass - dokument otwierający rynki 
pracy w całej Unii Europejskiej

Odznaczenia za osiągnięcia naukowe naszych uczniów 
od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego



NAJBOGATSZA OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące:

Technikum:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

∞ klasa z  rozszerzonym programem na-
uczania j. polskiego, j. angielskiego, historii 
i  wiedzy o  społeczeństwie (tzw. humani-
styczna)

∞ klasa z rozszerzonym programem naucza-
nia matematyki, fizyki i  astronomii, j. an-
gielskiego (tzw. matematyczno-fizyczna)

∞ budownictwa 

∞ drogownictwa

∞ informatyczne 

∞ mechatroniczne

∞ pojazdów samochodowych 

∞ urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej

∞ elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych   

∞ mechanik-monter maszyn 
i urządzeń

∞ blacharz samochodowy

∞ stolarz

∞ mechanik pojazdów samocho-
dowych

∞ szkoła wielozawodowa z prakty-
ką u pracodawców

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych

Młodzi mechatronicy w pracowni oraz uczeń technikum na praktyce w Niemczech

Uczennice podczas zajęć praktycznych na kursie



CZY WIESZ, ŻE KOŃCZĄC 
NAUKĘ W POSZCZEGÓL-

NYCH TYPACH SZKÓŁ 
OTRZYMASZ:

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:

∞ w LO maturę 

∞ w Technikum maturę i zawód

∞ w ZSZ zawód 

∞ możliwość podjęcia studiów na prestiżo-
wych uczelniach (dotyczy absolwentów 
LO i T)

∞ perspektywę kontynuowania nauki w Li-
ceum Uzupełniającym (dotyczy absolwen-
tów ZSZ)

∞ szansę na podjęcie pracy w zawodach od-
pornych na sytuację ekonomiczną

∞ zajęcia fakultatywne z przedmiotów matu-
ralnych

∞ szkolny zespół muzyczny „Staszicówka 
BAND”

∞ radiowęzeł szkolny  „Radio Staszicówka”

∞ kabaret szkolny 

∞ zajęcia teatralne 

∞ zajęcia artystyczne 

∞ zajęcia na basenie

∞ wycieczki rowerowe i piesze 

∞ rajdy górskie

∞ wolontariat 

∞ akcje charytatywne

Lekcja matematyki dla maturzystów, zorganizowana 
we współpracy z Politechniką Świętokrzyską

Nasi uczniowie, finaliści wojewódzkiego konkursu
”Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013”

Rajd górski. W drodze na Giewont

Akcja „Twoja krew – moje życie”

zespół muzyczny „Staszicówka Band” w DPS w Kurozwękach



Osiągnięcia uczniów Staszicówki:

∞ Młodzież z naszej szkoły uzyskuje wysokie 
wyniki z egzaminów zewnętrznych a  tak-
że odnosi wiele sukcesów w  konkursach 
i  olimpiadach z  przedmiotów ogólno-
kształcących i zawodowych oraz w turnie-
jach sportowych. 

∞ Uczniowie z technikum mechatronicznego 
i  technikum pojazdów samochodowych 
już od wielu lat zajmują czołowe miejsca 
w najważniejszych krajowych i międzyna-
rodowych konkursach technicznych. 

∞ Innowacyjne projekty realizowane w ostat-
nim czasie, m.in.:

- „Dom dla seniora”

- „Automatyczne garażowanie”

- „Czarna skrzynka samochodowa” 

- „Panel operatorski do projektowania ukła-
dów ze sterownikami programowalnymi” 

spotkały się z  uznaniem i  dużym zain-
teresowaniem  w  środowisku naukowym. 
Wszystkie brały udział w etapie regionalnym 
Festiwalu Młodych Naukowców Explory 2013

∞ Autorzy projektu „Dom dla seniora” uzy-
skali tytuł Młodego Innowatora 2012/2013 
w  kategorii technikum. Praca zdobyła też 
Złoty Medal na Międzynarodowej Wysta-
wie Innowacji Technicznych  i  Wynalaz-
czości IWIS 2013

∞ Uczniowie II klasy technikum mechatro-
nicznego wzięli udział w regionalnym eta-
pie Międzynarodowego Festiwalu Młodych 
Naukowców Explory 2014

Młodzi Innowatorzy tuż po odebraniu tytułu przed Pałacem Prezy-
denckim w Warszawie

Laureatki wojewódzkiego konkursu 
”Moja Mała Ojczyzna”

To tylko jedna ze szkolnych gablot z pucharami  
sportowców ze Staszicówki

Uczniowie II klasy technikum mechatronicznego wraz 
 z opiekunem naukowym na festiwalu Explory 2014



Realizowane projekty:

Staszicówka to :

U naszych uczniów cenimy:
∞ Leonardo da Vinci (Niemcy)

∞ Zmień rzeczywistość – wybierz zawód 
(Anglia)

∞ Edukacja zawodowa w praktyce

∞ Zwiedzamy Bałkany – wymiana uczniów z 
Serbią

∞ Międzynarodowy konkurs informatyczny 
IT JUNIOR 2013

∞ „Kapela ze Staszicówki”

wychowanie oparte na wartościach
wszechstronny rozwój intelektualny 

wysokie  wyniki z egzaminów zewnętrznych 
udany start w dorosłe życie 

∞ motywację do nauki

∞ zaangażowanie i pracowitość

∞ kreatywność w działaniu

∞ poczucie odpowiedzialności

∞ kulturę osobistą

∞ dyscyplinę

Niepowtarzalna atmosfera tylko u nas Uczniowie chętnie angażują się w przygotowywanie uroczystości



INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ 
IM. ST. STASZICA W STASZOWIE

Zamieszkaj u nas, to będzie dobra decyzja!
 Jest wiele ważnych powodów, dla których warto to 

zrobić.
Szczycimy się standardem, o jakim inne internaty 

mogą jedynie pomarzyć. Oferujemy miejsca uczniom 
wszystkich staszowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 
młodzieży, która przyjeżdża do ZS na miesięczne kursy 
z przedmiotów zawodowych. Naszym wychowankom 
zapewniamy zakwaterowanie w estetycznych i kom-
fortowo urządzonych 2-, 3- i 4- osobowych pokojach 
(z własną łazienką). Przy doborze mieszkańców do po-
koi uwzględniamy prośby i sugestie wychowanków i ich 
rodziców oraz bierzemy pod uwagę rocznik i typ szko-
ły. Procentuje to dobrym samopoczuciem wszystkich 
mieszkańców, miłą atmosferą, brakiem konfliktów. Do 
dyspozycji młodzieży oddajemy nowocześnie wyposażo-
ną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 
świetlicę ze sprzętem audiowizualnym i TV cyfrową, 
przestronną jadalnię, wygodny kącik służący do na-
uki i wypoczynku.

Nasi wychowankowie mają zapewnione bezpie-
czeństwo, profesjonalną opiekę i przyjazną atmosferę, 
czują się w internacie dobrze, a to, że internat jest wolny 
od agresji i przemocy potwierdzili w badaniu ankieto-
wym zarówno wychowankowie jak i rodzice (badanie 
przeprowadzono w roku szkolnym 2011/12 w związku 
z ewaluacją wewnętrzną obszaru „Bezpieczeństwo psy-
chofizyczne wychowanków Internatu ZS w Staszowie”). 
Młodzież ma doskonałe warunki do nauki i osiągania 
sukcesów w szkole. W naszej placówce nauka własna 
traktowana jest priorytetowo. Wymagana jest obowiąz-
kowa obecność wszystkich wychowanków, zachowanie 
atmosfery ciszy i skupienia, pełne zaangażowanie ze 
strony młodzież i optymalne wykorzystanie tego czasu. 
Warto w tym miejscu dodać, że zapewniamy miejsce do 
cichej nauki, umożliwiamy uczenie się w innym czasie 
niż regulaminowy i co ważne stwarzamy możliwość sko-
rzystania z bezpłatnej fachowej pomocy w nauce z na-
stępujących przedmiotów: matematyka, jęz. angielski, 
jęz. polski oraz historia. Swoją wiedzą i pomocą służą 
wychowawcy, a w razie potrzeby młodzież ma możliwość 
skorzystania z Internetu oraz bogatych zasobów biblio-
teki ZS.  Oferujemy atrakcyjne zajęcia, które po-
zwalają aktywnie odpocząć i urozmaicają czas wolny. 
Spośród szeregu zajęć sportowych, które organizują 
wychowawcy każdy wychowanek może wybrać coś dla 
siebie: siłownia, tenis stołowy, bilard, siatkówka, aero-
bik, taniec towarzyski. Bliskie sąsiedztwo PCS pozwa-
la na indywidualne korzystanie z hali i krytej pływalni. 

Tradycyjne uroczystości i imprezy okolicznościowe 
mają niepowtarzalny charakter, urok, a ich wyjątkowy 
nastrój na długo zapada w pamięć. Wspólnie z młodzie-
żą i dla młodzieży organizujemy: spotkania integra-
cyjne, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilię i Mikołajki, 
zabawę choinkowa dla dzieci pracowników ZS, Dzień 
Kobiet, pożegnanie maturzystów, rajdy i wycieczki pie-
sze, wyjazdy do kina. Dzięki zaangażowaniu w działal-



ność kulturalną w internacie, młodzież ma możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich, 
aktorskich, muzycznych, organizacyjnych i wielu innych. 
Organizujemy ponadto dla swoich podopiecznych wyj-
ścia na imprezy kulturalne, uroczystości i wystawy, które 
odbywają się na terenie miasta: w Staszowskim Domu 
Kultury, ratuszu, Muzeum Ziemi Staszowskiej. 

Nasi wychowankowie mają ponadto możliwość 
realizowania się i rozwijania poprzez uczestnictwo 
w działalności dobroczynnej i charytatywnej prowa-
dzonej przez wychowawców. Internat współpracuje 
z Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowaw-
czym znajdującym się w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej. 
Działalność ta ma formę wolontariatu. Grupa młodzie-
ży przez cały rok systematycznie pomaga pracownikom 
ośrodka w codziennej opiece nad podopiecznymi oraz 
organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe 
dla tych dzieci. Od kilku lat prowadzimy także akcję 
dobroczynną na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Pacano-
wie. Polega ona na zbiórce pieniężnej wśród młodzieży 
i pracowników internatu. Następnie za zebrane fundu-
sze kupujemy dzieciakom prezenty w postaci sprzętu 
sportowego i słodyczy, które nasi wychowankowie wraz 
z wychowawcami osobiście zawożą dzieciom. Obie akcje 
pokazują, że mamy dobrą i wrażliwą młodzież, która 
ma potrzebę pomagania innym, a internat umożliwia 
realizowanie się w tego rodzaju działalności. W trakcie 
pobytu w internacie młodzież poznaje normy współżycia 
społecznego, uczy się tolerancji, obowiązkowości, samo-
dzielności, dyscypliny. Wychowankowie są zobowiązani 
do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie in-
ternatu, regulaminie bhp, porządku dnia. W ramach 
dyżurów nasi podopieczni dbają o czystość i estetykę 
terenu zieleni wokół budynku, ład w stołówce i innych 
pomieszczeniach. Dzięki temu nabierają szacunku do 
pracy. W rozwiązywaniu trudnych problemów nurtują-
cych młodzież z pomocą przychodzą specjaliści z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej. W trakcie organizowa-
nych w internacie warsztatów zajęciowych wspólnie 
z naszymi wychowankami szukają najlepszych rozwią-
zań i wyjść z trudnych sytuacji. Służą także pomocą w ra-
mach spotkań czy terapii indywidualnych, jeśli zaistnieje 
taka potrzeba. W ramach współpracy z instytucjami 
wspierającymi wychowanie m.in. z sanepidem, policją, 
PCK oraz Młodzieżowego Centrum Karier odbywają się 
w internacie spotkania, prelekcje, pogadanki, zajęcia 
warsztatowe na różne tematy. Gościmy też wielu cieka-
wych ludzi, w tym także wolontariuszy z innych krajów 
oraz młodzież z zagranicy w związku z projektami re-
alizowanymi w ZS. Dla naszych wychowanków wizyty 
obcokrajowców są okazją do szlifowania języków ob-
cych, poznawania innych kultur, nawiązywania nowych, 

ciekawych znajomości i kontaktów. Wychowawcy inter-
natu i pracownicy obsługi dokładają wszelkich starań, 
aby stale podnosić jakość i standard świadczonej pracy. 
Każdy wychowanek traktowany jest z życzliwym zainte-
resowaniem i szacunkiem. Rodzice powinni wiedzieć, że 
wychowawcy nie szczędzą wysiłku, aby zapewnić opiekę 

Na uwagę zasługuje informacja dotycząca kosztów pobytu w internacie- wychowanek płaci tylko za 
wyżywienie i symboliczną opłatę stała. rodzice uczniów uczących się i zamieszkujących w trakcie nauki w 

internacie mają prawo do zwiększonego zasiłku rodzinnego. 
Gimnazjalisto, gimnazjalistko- przyjdź i przekonaj się, ze internat jest idealnym miejscem zamieszkania 

dla Ciebie w czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej!

Internat Zespołu Szkół im St. Staszica 
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów 

tel:15 864 27 51, internat.zs@interia.pl

i bezpieczeństwo wszystkim wychowankom, niosą po-
moc w trudnych sytuacjach, dokładają wszelkich starań, 
aby uczniowie osiągnęli powodzenie szkolne, wspierają 
w trudnym procesie dorastania. Dzięki wdrożeniu syste-
mu HACCP zapewniamy bezpieczeństwo konsumentom, 
serwujemy zawsze świeże i smaczne posiłki.



tel/fax: (015) 864-39-65
www.ckpstaszow.pl
e-mail: sekretariat@ckpstaszow.pl
 
Uczniowie CKP kształcą się obecnie w na-

stępujących zawodach:
- stolarz,
- blacharz samochodowy,
- mechanik-monter maszyn i urządzeń,
- elektromechanik pojazdów samochodo-

wych,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik mechanik,
- technik drogownictwa,
- technik budownictwa.

CKP prowadzi usługi w zakresie: 
- stolarstwa
- spawalnictwa
- mechanicznej obróbki skrawaniem
- napraw blacharskich i konserwacji pojaz-

dów
- regulacji silników i geometrii układu kierow-

niczego w pojazdach
- regulacji ustawienia świateł
- wymiany ogumienia i wyważania kół 
- organizowania kursów np. BHP, kompute-

rowych, spawalniczych
- innych usług zleconych 

Centrum Kształcenia Praktycznego pro-
wadzi własną Stację Kontroli Pojazdów.

SKP prowadzi usługi w zakresie:
- przeglądów rejestracyjnych samochodów 

osobowych i ciężarowych o masie całkowi-
tej do 3,5 t.

- motocykli i skuterów
- pojazdów zasilanych gazem 
- ciągników rolniczych 

CKP od roku 2005 przeprowadza ze-
wnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifi-
kacje zawodowe w następujących zawodach:
1. Elektromechanik pojazdów samochodo-

wych 
2. Blacharz samochodowy 
3. Mechanik - monter maszyn i urządzeń 

4. Stolarz 
5. Sprzedawca 
6. Kucharz małej gastronomii 

Nową formą działalności CKP są Kwalifika-
cyjne Kursy Zawodowe. Kursy organizowane 
są w następujących zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodo-

wych
blacharz samochodowy
murarz-tynkarz
betoniarz-zbrojarz
monter zabudowy i robót wykończenio-

wych w budownictwie
stolarz
fryzjer
krawiec
sprzedawca
piekarz
cukiernik
kucharz 
wędliniarz 

Warunkiem uczestnictwa w KKZ jest po-
twierdzona pełnoletniość !

Dla absolwentów ZSZ Centrum Kształcenia 
Praktycznego stwarza szansę na uzupełnienie 
kwalifikacji do zawodów:

technik pojazdów samochodowych
technik technologii żywności
technik usług fryzjerskich
technik mechanik
technik budownictwa
technik handlowiec
technik technologii drewna
technik informatyk
technik mechatronik

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada 
specjalistyczne pracownie do realizacji treści 
programowych w poszczególnych zawodach, 
pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, 
pracownię komputerową, sale konferencyjne 
oraz bibliotekę multimedialną.

Tekst i fotografie - dyrektor CKP 
mgr inż. Jerzy Jabczuga 

Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Staszowie 



budynek biurowy CKP

prace spawalnicze w CKP

serwisowanie klimatyzacji

w pracowni kucharza

pracownia fryzjerstwa

naprawa samochodu

Cd. na następnej str.



w pracowni elektromechaniki samochodowej

renowacja samochodu

na Stacji Kontroli Pojazdów

naprawa motocykla

w pracowni blacharskiej

w pracowni stolarskiejw spawalniw pracowni obróbki skrawaniem



Przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok 
szkolny 2014/2015, przygotowaną specjalnie 
dla Ciebie. 

Jeśli szukasz szkoły, która zapewni realiza-
cję Twoich pasji i zainteresowań, a przy tym 
znakomicie przygotuje Cię do egzaminów 
maturalnych – dobrze trafiłeś!

Zespół Szkół 
im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”

w Połańcu

ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
tel./fax.: 15 8650 325

e-mail: zspolan@poczta.fm, www.zspolaniec.pl

Nasza Szkoła 

Twoja Decyzja

Dobry Wybór

Zespół  Szkół w Połańcu – widok od strony wejścia głównego przy ulicy Ruszczańskiej

Kompleks sportowy należący do Zespołu Szkół w Połańcu



Oferta edukacyjna na rok 2014/2015
W naszej szkole masz do wyboru:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASY Z PRZEDMIOTAMI WIODĄCYMI

∞ matematyka, informatyka, język an-
gielski 

Nauka w tej klasie kształtuje logiczne i ana-
lityczne myślenie oraz rozwija umiejętności 
wykorzystywania nowoczesnych technologii 
i informacji. Zdobyte umiejętności pozwalają 
na kontynuowanie nauki na uniwersytetach i 
uczelniach politechnicznych na kierunkach: 
matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia, 
bankowość. Po ukończeniu tej klasy z po-
wodzeniem można studiować również nauki 
techniczne, np. elektronikę, geodezję, bu-
downictwo, mechanikę.

∞ biologia, chemia, matematyka
Nauka w tej klasie kształtuje badawczy 

sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk 
przyrodniczych. Podczas nauki w tej kla-
sie rozwija się umiejętność rozwiązywania 
problemów i samodzielnego poznawania 
praw rządzących przyrodą. Zdobyta wiedza 
i umiejętności pozwalają na kontynuowanie 
nauki na takich kierunkach jak: medycyna, 
farmacja, nauki przyrodnicze, biotechnolo-
gia.

∞ język polski, historia, język angielski 
Nauka w tej klasie rozwija i kształtuje sze-

roko rozumiane umiejętności komunikacji, 
dialogu i tolerancji wobec innych. Uczniowie 
zdobywają umiejętności i wiedzę, która po-
zwala zostać świadomym odbiorcą i twórcą 
kultury, obywatelem dojrzałym i rozumieją-
cym świat. Humanistyczne i językowe wy-

kształcenie pozwala kontynuowanie nauki we 
wszystkich szkołach wyższych o kierunkach 
humanistycznych (polonistyka, pedagogika, 
psychologia), artystycznych i społecznych 
(socjologia, politologia, prawo).

Połanieckie liceum to szkoła nowoczesna, 
w której uczniowie mogą rozwijać swe pasje 
i talenty w różnych dziedzinach. Praca pod-
czas zajęć lekcyjnych odbywa się w znakomi-
cie wyposażonych klasach, z wykorzystaniem 
najnowszych zdobyczy techniki edukacyjnej, 
takich jak tablice interaktywne czy platformy 
e-learningowe. W szkole działają liczne koła 
zainteresowań, których uczestnicy poszerzają 
wiedzę i mogą zdobywać laury w konkursach 
przedmiotowych. Liceum znakomicie przy-
gotowuje do zdawania egzaminu maturalne-
go, dlatego też jego absolwenci od lat osiągają 
wysokie wyniki i z powodzeniem kontynuują 
naukę na studiach wyższych. 

Uczniowie LO uczestniczą w różnego ro-
dzaju konkursach i olimpiadach osiągając 
liczne sukcesy. Ostatnie z nich to:
- tytuł Finalisty Olimpiady o Diamentowy 

Indeks AGH
- I miejsce w I Świętokrzyskim Maratonie 

Matematycznym
- V miejsce w etapie okręgowym Olimpiady 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
- dwoje finalistów wojewódzkiego etapu 

Olimpiady Historycznej
- dwoje finalistów eliminacji okręgowych 

Olimpiady Przedsiębiorczości 

Lekcja przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym w Połańcu

Uczniowie Zespołu Szkół podczas kursu robotyki w trakcie realizacji 
stażu Leonardo da Vinci 2013



∞ technik elektronik
To nowoczesny i wymagający zawód 

przyszłości, umożliwiający zdobycie pracy 
w jednej z najbardziej dynamicznych gałę-
zi gospodarki. Stawia on ciągle nowe wy-
zwania, ale daje możliwość samorealizacji 
i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Głównym celem kształcenia w zawodzie 
technik elektronik jest przygotowanie sze-
roko wykwalifikowanej kadry specjalistów, 
zajmujących się instalowaniem, konser-
wowaniem, użytkowaniem i naprawą urzą-
dzeń elektronicznych. Technik elektronik 
to zawód bez podziału na wąskie specjal-
ności. Absolwent technikum elektronicz-
nego to osoba przygotowana do pracy w 
ciągle zmieniającej się rzeczywistości za-
wodowej i będąca w stanie szybko aktu-
alizować wiedzę z niezwykle dynamicznej 
dziedziny, jaką jest elektronika. Zawód ten 
daje duże możliwości samorealizacji po-
przez prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. Technik elektronik może 
podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach 
wyższych na kierunkach: elektronika, au-
tomatyka robotyka, telekomunikacja lub 
zbliżonych.

Technik energetyk może być zatrudniony w 
elektrowniach, elektrociepłowniach i cie-
płowniach, jako główny energetyk w przed-
siębiorstwach produkujących energię elek-
tryczną oraz cieplną. Może on wykonywać 
następujące zadania zawodowe: konserwa-
cja, przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń 
energetycznych, pomiary parametrów in-
stalacji i urządzeń energetycznych, nadzór i 
obsługa maszyn i urządzeń energetycznych. 
Technik energetyk może podwyższyć swe 
kwalifikacje w szkołach wyższych, studiując 
na kierunkach związanych z energetyką. 

∞ technik energetyk
Ten kierunek to już nie zawód naszych 

rodziców (z jedną wąską specjalnością), 
a nowoczesna dziedzina wiedzy z zakre-
sem tematycznym od wytwarzania energii 
w elektrowniach cieplnych, atomowych i 
wiatrowych po jej przesył i użytkowanie, 
z uwzględnieniem nowoczesnej automa-
tyki i elektrotechniki. Jest to zawód, któ-
ry dzięki współpracy z naszym partnerem 
GDF Suez Energia Polska, daje możliwość 
przygotowania przyszłego pracownika do 
pracy w zakładach z branży energetycznej. 

∞ technik budownictwa
To zawód, który daje możliwość poznania 

zasad projektowania, opracowywania doku-
mentacji budowlanej, kosztorysowania i kie-
rowania zespołami pracowniczymi, a także 
prowadzenia prac budowlanych. Absolwenci 
tego kierunku mogą być zatrudniani w przed-
siębiorstwach budowlanych, administracji 
budynków, biurach projektów i pracowniach 
konserwacji zabytków.

∞ technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej

To nowy zawód, który daje możliwość do 
wykonywania zadań zawodowych z zakresu: 
organizowania i wykonywania prac związa-
nych z montażem instalacji systemów ener-
getyki odnawialnej, montażu i demontażu 
urządzeń do pozyskiwania energetyki odna-
wialnej, wykonywania konserwacji oraz na-
prawy urządzeń i instalacji systemów ener-
getyki odnawialnej. Zawód technik energetyk 
jest zawodem szerokoprofilowym, umoż-
liwiającym specjalizację pod koniec okresu 
kształcenia.

Uczniowie klasy III a Technikum w Połańcu w trakcie zajęć pro-
gramowania robotów w Presovie na Słowacji

Uczniowie w trakcie kursu „monter elektroniki przemysłowej”

TECHNIKUM



Technikum w Połańcu to szkoła o reno-
mie ogólnopolskiej. Jej uczniowie od lat 
sięgają  po laury w konkursach krajowych 
i międzynarodowych. Kształcenie odby-
wa się w specjalistycznych pracowniach, a 
uczniowie mają możliwość pracy w dzia-
łającym od lutego 2013 r. nowym labora-
torium robotyki, gdzie realizują swe pasje 
związane z programowaniem robotów. 
Ponadto uczniowie technikum rokrocz-
nie uczestniczą w zagranicznych stażach 
zawodowych realizowanych w ramach 
programu „Leonardo da Vinci” (Holandia, 
Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Słowacja). 
Technicy od lat realizują też projekt „Edu-
kacyjne Wyprawy Marzeń”, który pozwala 

zdobywać wiedzę, zwiedzając Europę (Au-
stria, Dania, Hiszpania, Holandia, Szwajca-
ria, Szwecja, Węgry, Włochy). 

Praktyki zawodowe uczniów przepro-
wadzane są w porozumieniu z lokalnymi 
zakładami pracy oraz przy wykorzystaniu 
projektów finansowanych z UE. Przygoto-
wanie zawodowe zdobyte podczas prak-
tyk oraz zgodność kierunków kształcenia 
z profilem działalności strefy ekonomicz-
nej w Połańcu daje naszym uczniom dużą 
szansę podjęcia pracy w zawodzie lub 
kontynuację nauki na studiach wyższych. 
Nasi uczniowie uczestniczą w szkoleniach 
zawodowych na których mają możliwość 
zdobycia dodatkowych kwalifikacji za-
wodowych (SEP, kurs energetyczny, kurs 
ECDL). 

Uczniowie uczęszczający do Techni-
kum odnoszą sukcesy w różnego rodza-
ju olimpiadach, konkursach na szczeblu 
centralnym, wojewódzkim, powiatowym 
oraz międzynarodowym:
- uczeń zdobył I miejsce na regionalnym 

konkursie E(x)plory 2014
- w tegorocznym Rankingu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w kategorii Ranking Szkół 
Olimpijskich, Technikum w Połańcu za-
jęło 148 miejsce w Polsce (liczba szkół 
ponadgimnazjalnych w Polsce to prawie 
4 000).

- uczeń Technikum zdobył „złoty medal” 
i nagrodę specjalną na Światowych Tar-
gach Innowacji w Brukseli, za swój wy-
nalazek „Lokalizator osób zaginionych”. 
Złoty medal ucznia to potwierdzenie 
wysokich standardów nauczania w na-
szym Technikum. Należy przypomnieć, 
iż w 2012 roku dwóch uczniów Techni-
kum zdobyło „złoty medal” i wyróżnie-
nie na Światowych Targach Innowacji 
w Brukseli za pracę Bezpieczna laska 
dla niewidomych „SAFE STEP”, a w 2011 
roku dwójka naszych uczniów zdobyła 
„brązowy medal” za wynalazek „Licznik 
wartości wybranych towarów”.

- dwóch uczniów Technikum zakwalifiko-
wało się do finału XXI edycji wojewódz-
kiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

- uczniowie Technikum zajęli II miejsce 

Roboty są naszą pasją – inauguracja projektu wspomagającego 
kształcenie zawodowe. Na zdjęciu: Beata Zyngier – nauczyciel 

Zespołu Szkół, Michał Skotnicki – wicestarosta staszowski, Stani-
sław Rogala – dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu

Stwarzamy uczniom możliwość poznawania świata i egzotycz-
nych kultur – Twierdza Masada – Izrael 2014

Uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu podczas Edukacyjnej Wypra-
wy Marzeń – Gibraltar 2013



ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

∞ 3-letnia wielozawodowa 
W Zespole Szkół w Połańcu funkcjonuje 

również trzyletnia Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa kształcąca w zawodach: elektro-
mechanik, elektryk, murarz, fryzjer, piekarz i 
innych wybranych, dla których cykl naucza-
nia trwa 3 lata. Uczeń odbywający naukę w 
szkole realizuje kształcenie ogólne i zawo-
dowe (teoretyczne). Zajęcia trwają trzy dni 
w tygodniu, w pozostałe dwa dni uczeń 
odbywa praktykę zawodową u pracodawcy, 
gdzie ma możliwość zdobycia umiejętności 
zawodowych, które są charakterystyczne 
dla wybranego zawodu. Szkoła ta wyposaża 
ucznia w konkretne umiejętności potrzebne 
do wykonywania wielu różnych zawodów, 
na które jest obecnie zapotrzebowanie na 
rynku pracy. Absolwenci zasadniczej szkoły 
zawodowej mogą podjąć pracę, albo kon-

tynuować naukę w liceum uzupełniającym, 
kończącym się maturą.

Umiejętności zdobyte podczas kształce-
nia ogólnego pozwalają naszym absolwen-
tom pewnie poruszać się na rynku pracy i 
dają możliwość założenia i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

drużynowo w międzynarodowym turnie-
ju informatycznym IT Junior Open 2013

- uczeń Technikum zajął II miejsce w Pol-
sce w konkursie „Młody Wynalazca 2013”

- dwóch uczniów naszego Technikum 
zdobyło tytuł laureata (II miejsce w Pol-
sce) oraz tytuł finalisty Olimpiady In-
nowacji Technicznych. Udział uczniów 
naszego Technikum w Olimpiadzie In-
nowacji Technicznych to już tradycja; w 
ciągu sześciu edycji aż 21 uczniów zdo-
było laury.

Wojciech Dyl i Kamil Bączek – nagrodzeni Złotym Medalem 
z Wyróżnieniem podczas targów Brussels Innova 2013. Na zdjęciu 

z opiekunami Mariuszem Zyngierem i dyr. Stanisławem Rogalą

Uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu podczas uroczystości przy-
znania stypendiów Fundacji Świętego Mikołaja – Połaniec 2012

Od lat wygrywamy rankingi na najbardziej usportowioną szkołę w powiecie, a nawet w województwie


