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ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy absolwenci Gimnazjów i absolwenci Szkół Podstawowych
Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą 

szkół, przedstawioną w programie „Nabór". Można wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze. Warto 
dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod 
uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki. 

Informacje na ten temat uzyskać można w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie lub u doradcy zawodo-
wego w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie staszowskim.

Dobry wybór to szansa na sukces!

Absolwencie Gimnazjum! 
Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Jeśli jesteś uczniem trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej kla-
sy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Cie-
bie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponad-
podstawowych w województwie świętokrzyskim na rok 
szkolny 2019/2020 (w tym terminarz) określa Zarządzenie nr 
3/2019 roku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 
stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów prze-
prowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępo-
wania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwen-
tów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych 
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, 
dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich 
branżowych szkół I stopnia oraz Zarządzenie nr 4/2019 
roku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 

2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadza-
nia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-
niającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej 
szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich 
liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzy-
letnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w 
czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, 
czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami 
dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych 
i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, 
na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych 
oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych 
dla dorosłych.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej po-
winien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościa-
mi. Rozważnie podejmuj decyzję.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 
Uczniowie Gimnazjów i 8-letnich Szkół Podstawowych 
Przed Wami i Waszymi dziećmi ważny okres podejmowania kluczowych, życiowych decyzji związanych 

z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej. Dzisiaj podjęte decyzje na pewno wpłyną na 
losy Waszych dzieci, tym bardziej jest ważne, aby to były dobre, przemyślane decyzje. Zdobycie gruntowne-
go, solidnego wykształcenia, to bez wątpienia jedno z najważniejszych zadań jakie stoi przed młodym czło-
wiekiem. Równie ważnym i trudnym zadaniem dla nas jest stworzenie takich warunków, aby młodzi ludzie 
otrzymali wykształcenie najlepsze z możliwych. 

Cztery placówki oświatowe, dla których Powiat Staszowski jest organem prowadzącym, zapewniają pe-
łen wachlarz możliwości kształcenia. Z dniem 1 września 2019 roku, tworzymy oddziały klas I zarówno dla 
absolwentów gimnazjów ( 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła 
I stopnia ), jak też dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej (4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-let-
nie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia). Nadmieniam, że postępowania rekrutacyjne dla tych 
dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie według odrębnych kryteriów, a podczas nauki 

obie grupy będą realizowały odrębne programy nauczania. Zapewniam, że w naszych szkołach znajdzie miejsce zarówno młodzież 
o ogólnych zainteresowaniach, jak też ta, która szuka ulubionego zawodu czy specjalności, poszukiwanych na rynku pracy. 

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

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

Infrastruktura oświatowa jest dla nas bardzo ważna, jednak najważniejsza jest dobrze przygotowana do nauczania kadra. Ocenia-
jąc dotychczasowe osiągnięcia absolwentów naszych szkół zarówno na arenie krajowej jak i zagranicznej, a także dyplomy, certyfikaty 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz wysokie pozycje w województwie i w kraju w zakresie zdawalności matur, przekonacie się 
Państwo, że Wasze dzieci będą w dobrych rękach. Wielu z naszych uczniów każdego roku otrzymuje stypendia Prezesa Rady Ministrów, 
przyznawane za wyniki w nauce, mamy również licznych laureatów szczebla wojewódzkiego i krajowego w olimpiadach i konkursach.

Inwestowanie w młodego człowieka to jest najlepsza i najpewniejsza inwestycja na przyszłość. Wybierając nasze szkoły, gwaran-
tujemy, 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 powodzeniem zdobywają indeksy najlepszych uczelni w kraju i za granicą. 

Zapewniam, że nasze szkoły będą w pełni przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 i mam nadzieję, że ich 
oferta edukacyjna spełni oczekiwania absolwentów, zarówno szkół podstawowych jak i  gimnazjów. 

Z poważaniem
Starosta Staszowski 

Józef Żółciak 



3

Możesz wybierać szkoły spośród następujących typów:
1. szkoły ponadgimnazjalne (jeśli ukończyłeś III klasę 

gimnazjum)
- 3-letnie liceum ogólnokształcące,
- 4-letnie technikum,
- 3- letnia branżowa szkoła I stopnia

2. szkoły ponadpodstawowe (jeśli ukończyłeś VIII klasę 
szkoły podstawowej)

- 4-letnie liceum ogólnokształcące,
- 5-letnie technikum,
- 3- letnia branżowa szkoła I stopnia.

Dwa pierwsze typy szkół ponadpodstawowych lub ponad-
gimnazjalnych kończą się egzaminem maturalnym, zaś dodat-
kowo nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość 
uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie szkoły bran-
żowej I stopnia nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu matu-
ralnego - po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będziesz 
mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub 
liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgim-
nazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat 
staszowski będzie prowadzona przy pomocy systemu elektro-
nicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny 
i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie inter-
netowej https://nabor.pcss.pl/staszow  (strona dostępna od  
15 kwietnia 2019 roku) będą zamieszczane aktualne informacje 
na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu 
internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie 
do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć 
stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie in-
nych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?
Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne/ponad-

podstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają 
Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według pre-
ferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania 
daną placówką). 

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy 
Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów  
w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

- wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wy-
bierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

- zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność w 
jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do 
poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie 
oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały 
w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką 
punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj 
wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za 
świadectwo oraz egzamin gimnazjalny/egzamin ósmoklasisty i 
porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.
Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie nie-

wystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, 
a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające 

UWAGA !
Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,

nie bierze udziału w rekrutacji.

PAMIĘTAJ ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie 
biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w 
terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w 
szkole, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, 
jaki wybrałeś typ szkoły:

- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) - 
obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 
szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na ba-
danie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych),

- zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych pracowni-
ków.

W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do 
godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć 
oryginały lub kopie następujących dokumentów:
1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukoń-

czenia szkoły podstawowej,
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu ósmoklasisty,
3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata 

lub finalisty,
4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum lub szkoły podstawowej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryte-

riów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze 
się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające moż-

Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas 
kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, 
które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej niż jeden od-
dział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę oddziałów lub tyl-
ko takie, które cieszą się dużym zainteresowaniem, może zabrak-
nąć Ci punktów i nie dostaniesz się do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobie-
raj miejsca na liście preferencji.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?
- w Internecie na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow przy 

pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę prefe-
rencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

- jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i za-
świadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektroniczne-
go wyboru,

- wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś 
jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; 
postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest 
na wniosek rodzica (art. 130, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) 
złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła 
nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał,

- na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane 
dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy 
otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej/po-
nadpodstawowej,

- zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
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PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci 

mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o  sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły 
w terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo-
ści listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - uzasadnienie 
sporządzanie jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnię-
cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia odmowy - dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie 
w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzy-
gnięcie dyrektora danej szkoły po wyczerpaniu innych możli-
wości określonych ustawą rekrutacyjną.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekruta-

cyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szko-
ły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, 
w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu 
miejsc.

2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w  dniu 26 lipca 
2019 roku do godz.15.00.

3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupeł-
niającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszyst-
kie dokumenty, o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy Prawo 
oświatowe z  wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawie-
rającego orzeczenie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Składanie wniosków 
i  oryginałów dokumentów do szkół, które prowadzą nabór 
uzupełniający w terminie od 26 do 30 lipca 2019 roku godz. 
15.00.

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych do szkoły 30 sierpnia 2019 roku do godz.13.00.

5. Gimnazja na terenie powiatu staszowskiego w roku 
szkolnym 2018/19 ukończy 637 uczniów, a szkoły podstawo-
we 673 uczniów. Na rok szkolny 2019/20 powiat staszowski 
przygotował: dla absolwentów gimnazjum 758 miejsc w 24 
oddziałach:

- 9 oddziałów w liceach ogólnokształcących
- 10 oddziałów w technikach (14 różnych zawodów)
- 5 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

dla absolwentów szkoły podstawowej 758 miejsc w 24 od-
działach:

- 10 oddziałów w liceach ogólnokształcących
- 9 oddziałów w technikach (13 różnych zawodów)
- 5 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
1. O  przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej 

decyduje uzyskana przez niego lokata (liczba punktów) na 
listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekru-
tacyjnego.

2. W  postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2019/2020 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i ponad-
podstawowej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej de-
cydują kryteria uwzględniające:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w  ostatnim 
roku nauki w  gimnazjum lub szkole podstawowej zawarte 
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2) oceny z  języka polskiego i matematyki oraz dwóch 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły pod-
stawowej z wyróżnieniem,

4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świa-
dectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasię-
gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są 
do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 
z pominięciem pozostałych kryteriów.

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadgim-
nazjalnych i ponadpodstawowych do zapoznania się z ofer-
tą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://
nabor.pcss.pl/staszow (strona dostępna od 15 kwietnia 2019 
roku)

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i  rekruta-
cji dodatkowe informacje możesz uzyskać w  swojej szkole, 
w  szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz 
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Staszowie.

Adresy szkół i zespołów szkół prowadzonych przez powiat 
staszowski w roku szkolnym 2019/20:

Liceum Ogólnokształcące
im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów

tel. 15-864-25-83
www.lo.staszowski.com, e-mail: liceum@staszowski.com

Zespół Szkół
im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie"

ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
tel. 15-865-03-25

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

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
tel. 15-864-31-18

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

Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica

ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
tel. 15-864-25-39

www.zsstaszow.pl, zsstaszow@poczta.fm

liwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria 
ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy gdy dołączono wymaga-
ne dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wyni-
kających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarcze-
nia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 25 
czerwca 2019 r. Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony inter-
netowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w orygi-
nale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w po-
staci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodzi-
ców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może 
zwrócić się do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi speł-
nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowa-
niu rekrutacyjnym.

od 13 maja do 25 czerwca 
2019 r. godz. 15.00

2.
Uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do szkoły o  świadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończe-
nia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 21 do 25 czerwca  
2019 r. godz.15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświad-
czeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 15 lipca 2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

16 lipca 2019 r. 
godz.12.00

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie le-
karskie kandydatowi z  listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału za-
świadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukoń-
czenia szkoły podstawowej oraz oryginału o  zaświadczenia o  wynikach egzaminu 
ósmoklasisty , o  ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadcze-
nia lekarskiego zawierającego orzeczenie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 do 24 lipca 2019 r. 
godz. 12.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2019 r. godz.12.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Pamiętaj, że powyższe terminy zostały określone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i przestrzeganie ich 
jest Twoim obowiązkiem.

nich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia
4. Zarządzenie nr 4/2019 roku Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty z  dnia 29 stycznia 2019 roku w  spra-
wie określenia terminów przeprowadzania postępo-
wania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego 
na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły 
podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów 
ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzylet-
nich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czte-
roletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, 
czteroletnich liceach ogólnokształcących z  oddziałami 
dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycz-
nych i  pięcioletnich technikach z  oddziałami dwuję-
zycznymi, na semestr pierwszy klas I  publicznych szkół 
policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół 
podstawowych dla dorosłych.

Życzymy wszystkim absolwentom kl. III gimnazjów 
i  klas VIII szkół podstawowych trafnego wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej!

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzu-
pełniającego na lata szkolne 2017-2018 – 2019/2020 do 
klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czterolet-
niego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandy-
datów będących absolwentami dotychczasowego gim-
nazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie postępowania re-
krutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 
r. poz. 610).

3. Zarządzenie nr 3/2019 roku Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie 
określenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego na rok 
2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimna-
zjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich 
liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czterolet-
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Lp. Nazwa zespołu 
szkół /szkoły/

Typ szkoły do 
której prowadzić 
się będzie rekru-

tację

Zawód 
(LO - prz edmioty rozszerzone

od klasy II)

Propono-
wana ilość 

oddziałów dla 
absolwentów 

gimnazjum 

Ilość przy-
jętych 

uczniów/ 
miejsc  

w szkołach

   Propono-
wana ilość 

oddziałów dla 
absolwentów
  szkoły pod-

stawowej

Ilość przy-
jętych 

uczniów/ 
miejsc  

w szkołach

Razem 
ilość od-
działów 

klas I-
-szych

  Razem 
ilość 

uczniów 
klas pierw-

szych

1

Liceum Ogólno-
kształcące

im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego
w Staszowie

3-letnie liceum 
ogólnokształcące

matematyka, język angielski, 
fizyka lub informatyka

1 32 1 32

biologia, chemia, 
fizyka lub matematyka 

dodatkowo: język łaciński w medy-
cynie

1 32 1 32

biologia, chemia, 
fizyka lub matematyka 

dodatkowo: język łaciński w medy-
cynie

1 32 1 32

język polski, język angielski, historia 
lub wiedza o społeczeństwie

dodatkowo: język łaciński i kultura 
antyczna i zajęcia artystyczne

1 32 1 32

geografia, matematyka, informatyka 
lub wiedza o społeczeństwie

1 32 1 32

Razem 5 160 5 160

4-letnie
liceum

 ogólnokształcące

matematyka, język angielski, fizyka 
lub informatyka

1 32 1 32

biologia, chemia, 
fizyka lub matematyka 

dodatkowo: język łaciński w medy-
cynie

1 32 1 32

biologia, chemia, 
fizyka lub matematyka 

dodatkowo: język łaciński w medy-
cynie

1 32 1 32

język polski, język angielski, historia 
lub wiedza o społeczeństwie

dodatkowo: język łaciński i kultura 
antyczna i zajęcia artystyczne

1 32 1 32

geografia, matematyka, informatyka 
lub wiedza o społeczeństwie

1 32 1 32

Razem 5 160 5 160

OGÓŁEM 5 160 5 160 10 320

2

Zespół Szkół Ekono-
micznych

im. Jana Pawła II
w Staszowie

4-letnie
technikum 

technik ekonomista ½ 16 ½ 16

technik hotelarstwa ½ 16 ½ 16

technik organizacji reklamy ½ 16 ½ 16

technik logistyk ½ 16 ½ 16

technik informatyk ½ 16 ½ 16

technik żywienia i usług gastrono-
micznych

½ 16 ½ 16

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia

wielozawodowa 1 30 1 30

Razem 4 126 4 126

5 -letnie 
technikum

technik ekonomista ½ 16 ½ 16

technik hotelarstwa ½ 16 ½ 16

technik organizacji reklamy ½ 16 ½ 16

technik logistyk ½ 16 ½ 16

technik informatyk ½ 16 ½ 16

technik żywienia i usług gastrono-
micznych

½ 16 ½ 16

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia

wielozawodowa 1 30 1 30

Razem 4 126 4 126

OGÓŁEM 4 126 4 126 8 252

Plan naboru do klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Staszowski na rok szkolny 2019/2020
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Staszowie w dniu 15 lutego 2019 roku
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3

Zespół Szkół 
im. Stanisława 

Staszica
w Staszowie

3-letnie liceum 
ogólnokształcące

język polski, język angielski, historia 1 32 1 32

4-letnie techni-
kum

technik informatyk 1 32 1 32

technik pojazdów samochodowych 1 32 1 32

technik budownictwa 1 32 1 32

technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej ½ 16 ½ 16

technik mechatronik ½ 16 ½ 16

technik budowy dróg 1 32 1 32

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia

stolarz ½ 15 ½ 15

ślusarz ½ 15 ½ 15

kierowca mechanik 1 30 1 30

wielozawodowa:
cukiernik; fryzjer; piekarz; monter 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 
monter zabudowy i robót wykończe-

niowych w budownictwie; murarz-
-tynkarz; wędliniarz; krawiec; opera-
tor urządzeń przemysłu szklarskiego; 
górnik eksploatacji otworowej; sprze-
dawca; kucharz; betoniarz- zbrojarz; 

blacharz samochodowy; lakiernik

1 30 1 30

Razem 9 282 9 282

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

język polski, język angielski, historia 1 32 1 32

matematyka, fizyka, informatyka 1 32 1 32

5-letnie techni-
kum

technik informatyk 1 32 1 32

technik pojazdów samochodowych 1 32 1 32

technik budownictwa 1 32 1 32

technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej

½ 16 ½ 16

technik mechatronik ½ 16 ½ 16

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia

elektromechanik pojazdów samo-
chodowych

½ 15 ½ 15

ślusarz ½ 15 ½ 15

mechanik pojazdów samochodo-
wych

1 30 1 30

wielozawodowa:
cukiernik; fryzjer; piekarz; monter 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 
monter zabudowy i robót wykończe-

niowych w budownictwie; murarz-
-tynkarz; wędliniarz; krawiec; opera-
tor urządzeń przemysłu szklarskiego; 
górnik eksploatacji otworowej; sprze-
dawca; kucharz; betoniarz- zbrojarz; 

blacharz samochodowy; lakiernik

1 30 1 30

Razem 9 282 9 282
OGÓŁEM 9 282 9 282 18 564

4

Zespół Szkół
im. Oddziału 

Partyzanckiego AK 
„Jędrusie”
w Połańcu

3-letnie liceum 
ogólnokształcące

matematyka, informatyka, geografia 1 32 1 32

biologia, chemia, język angielski 1 32 1 32

język polski, język angielski, język 
niemiecki 1 32 1 32

4-letnie 
technikum

technik elektronik ½ 16 ½ 16

technik elektryk ½ 16 ½ 16

technik energetyk ½ 16 ½ 16

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej ½ 16 ½ 16

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia wielozawodowa 1 30 1 30

Razem 6 190 6 190

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

matematyka, geografia, język 
angielski 1 32 1 32

biologia, chemia, język angielski 1 32 1 32

język polski, język angielski, język 
niemiecki 1 32 1 32

5-letnie 
technikum

technik elektronik ½ 16 ½ 16

technik elektryk ½ 16 ½ 16

technik energetyk ½ 16 ½ 16

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej ½ 16 ½ 16

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia wielozawodowa 1 30 1 30

Razem 6 190 6 190

OGÓŁEM 6 190 6 190 12 380

OGÓŁEM dla absolwentów gimnazjum 24 758 24 758

OGÓŁEM dla absolwentów szkoły podstawowej 24 758 24 758

OGÓŁEM POWIAT 24 758 24 758 48 1516
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Liceum Ogólnokształcące
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 

WYBIERZ NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ

• sto lat tradycji
• wysoki poziom nauczania
• współpraca z najlepszymi uczelniami
• nowoczesne projekty edukacyjne
• bogate  wyposażenie Szkoły 
• sukcesy w olimpiadach i konkursach

• nasi absolwenci kończą renomowane kierunki na uczelniach w kraju i za granicą
• sprawdzone, akademickie profile kształcenia
• bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
• nauka na jedną zmianę

• łączymy pokolenia - przez 100 lat nasze liceum 
ukończyły tysiące absolwentów 

• w czasach okupacji hitlerowskiej nauczyciele 
Liceum,  narażając życie prowadzili tajne na-
uczanie 

• prowadzimy Muzeum Szkolne 

• promujemy wartości ogólnoludzkie, patrio-
tyczne oraz pielęgnujemy tradycje „Małej Oj-
czyzny”

• mamy bogatą ofertę języków obcych, w tym, 
jako jedyna szkoła w powiecie, uczymy języka 
łacińskiego i kultury antycznej

• prowadzimy sprawdzone akademickie profile 
kształcenia

• zdawalność matur jest jedną z  najwyższych 
w powiecie staszowskim

• bardzo dobrze przygotowujemy do podjęcia 
studiów na renomowanych uczelniach w kraju 
i za granicą

• mamy ciekawą ofertę edukacyjną wzbogaconą 
o nowoczesne  eksperymenty i  innowacje pe-
dagogiczne 

• Od 2009 r. prowadzimy rekrutację do tzw. klas 
mundurowych

WARTO PRZYJŚĆ DO WYSZYŃSKIEGO

Z TRADYCJĄ… …W NOWOCZESNOŚĆ
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NASZE PROJEKTY I INNOWACJE

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

•  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

• Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

• Grupa Azoty Siarkopol

• Nadleśnictwo Staszów

• Powiatowa Komenda Policji w Staszowie

• Powiatowa Komenda Straży Pożarnej  
w Staszowie

• Sąd Rejonowy w Staszowie

• Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Staszowie

• Szpital Powiatowy w Staszowie

• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

• „Certyfikowane piony klas mundurowych” 

• „Nauka Nowej Generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w za-
kresie TIK” 

• „Rok zerowy AGH”

•  „Chemia na nowo”

• „Algorytmy we współczesnych językach programowania” 

• „Język łaciński w medycynie”

• „Poznaj swoje prawa w pracy”

• Program edukacji ekologicznej „Ożywić pola”

• eksperymenty pedagogiczne z biologii, fizyki, geografii, historii,  
j. łacińskiego i edukacji dla bezpieczeństwa

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO
• każdego roku wszyscy nasi abiturienci przystępują do matury

• poziom zdawalności egzaminu maturalnego jest jednym  
z najwyższych w powiecie staszowskim 

• nasi nauczyciele są certyfikowanymi egzaminatorami Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej

• absolwenci liceum dostają się na renomowane kierunki naj-
lepszych uczelni w kraju i zagranicy
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SPORT W SZKOLE
• odnosimy sukcesy w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, szcze-

gólnie w takich dyscyplinach, jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, biegi przełajowe i tenis 
stołowy

• dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną: halą sportową, kompleksem  boisk, salą gimnastyki 
korekcyjnej, siłownią oraz różnorodnym sprzętem sportowym

• uczniom  zafascynowanym  tańcem  oferujemy naukę  tańców towarzyskich i ludowych.

ZWIEDZANIE ŚWIATA

SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

• Olimpiada Biologiczna
• Olimpiada Chemiczna
• Olimpiada Geograficzna
• Olimpiada Języka Łacińskiego
• Olimpiada  Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
• Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
• Olimpiada Przedsiębiorczości
• Olimpiada Wiedzy o Mediach
• Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego
• Konkurs WAT im. gen. S. Kaliskiego
• Międzynarodowy Konkurs Fizyczny Lwiątko
• Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny
• Ogólnopolskie konkursy historyczne, językowe i literackie

Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej.

Finalistki Świętokrzyskiego Maturalnego Maratonu 
Matematycznego.

• od 1995 r. współpracujemy ze szkołami Francji, Grecji, Hiszpa-
nii, Niemiec, Włoch i Rumunii w ramach międzynarodowych  
projektów  „Comenius” i „Erasmus Plus” 

• każdego roku wyjeżdżamy z młodzieżą na dwie wycieczki za-
graniczne do Włoch i Grecji

• organizujemy wycieczki edukacyjne, turystyczno-krajoznaw-
cze, rajdy piesze i rowerowe, wyjazdy do teatrów  i muzeów
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A PO LEKCJACH …

WOLONTARIAT I PROFILAKTYKA

• dla uczniów aktywnych społecznie - kreatywne działania w Samorządzie Uczniowskim

• dla uczniów o zacięciu dziennikarskim - redagowanie gazetek szkolnych oraz przygotowywanie au-
dycji 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 wojskowością -  zajęcia w sekcji Związku Strzeleckiego „Strzelec”

• dla uczniów zainteresowanych literaturą - Dyskusyjny Klub Edukacyjny 

• corocznie pierwszego listopada przeprowadzamy na 
staszowskim cmentarzu kwesty na odnowienie zabytko-
wych pomników przy kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Staszowie

• prowadzimy  zbiórki produktów żywnościowych dla ro-
dzin gorzej sytuowanych oraz paczki mikołajkowe  dla 
dzieci z domów dziecka

• współpracujemy z „Hospicjum”  w Niepublicznym Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym w Koniemłotach 

• włączamy się w realizację idei honorowego krwiodaw-
stwa

• organizujemy happeningi o tematyce profilaktycznej

• otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat „Szkoła bez prze-
mocy”
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TRZYLETNIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYKI OBCE

CZTEROLETNIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY

• klasa matematyczna:  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie roz-
szerzonym: matematyka, język angielski, fizyka 
lub informatyka (do wyboru)

• klasa biologiczno-chemiczna (dwa oddziały):  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie 
rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub 
matematyka (do wyboru), dodatkowo: Język 
łaciński w medycynie

• klasa humanistyczna:  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie 
rozszerzonym: język polski, język angielski, 
historia lub wiedza o społeczeństwie, dodat-
kowo: język łaciński i kultura antyczna i zajęcia 
artystyczne

• klasa mundurowa:  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie roz-
szerzonym: geografia, matematyka, informaty-
ka lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

• klasa matematyczna:  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie roz-
szerzonym: matematyka, język angielski, fizyka 
lub informatyka (do wyboru)

• klasa biologiczno-chemiczna (dwa oddziały):  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie 
rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub 
matematyka (do wyboru), dodatkowo: Język 
łaciński w medycynie

• klasa humanistyczna:  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie 
rozszerzonym: język polski, język angielski,  
historia lub wiedza o społeczeństwie, dodat-
kowo: język łaciński i kultura antyczna i zajęcia 
artystyczne

• klasa mundurowa:  
z przedmiotami nauczanymi na poziomie roz-
szerzonym: geografia, matematyka, informaty-
ka lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru: 
• język francuski 
• język niemiecki
• język rosyjski
• język 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
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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

Przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Jeśli szukasz szkoły, 
która zapewni realizację Twoich pasji i zainteresowań, a przy tym znakomicie przygotuje Cię do egzaminów maturalnych 
i zawodowych – dobrze trafiłeś!

Zdecyduj dobrze – przed Tobą całe życie! Przeanalizuj wybór Twojej nowej szkoły. Prawdopodobnie to, jakiego wy-
boru dokonasz, zdecyduje o Twoim przyszłym sposobie zarabiania pieniędzy i pomyśle na dorosłe życie. Wybierz... dobrą 
szkołę! Sprawdź, co oferuje Twoja nowa szkoła, i dopiero wówczas podejmij decyzję. Już wkrótce – ciesz się z wyboru, naucz 
się wykorzystywać szansę, jaką jest Twoja edukacja. Ucz się, podróżuj, wygrywaj konkursy i olimpiady, a później pracuj i za-
rabiaj (jak najwięcej). 

Nasza Szkoła – Twoja Decyzja – Dobry Wybór

Co nas wyróżnia? 
- odkrywamy talenty, rozwijamy pasje naszych uczniów 

oraz wspieramy wszystkich mających jakiekolwiek 
trudności, 

- dostosowujemy programy nauczania oraz pracujemy 
zróżnicowanymi metodami, dając każdemu szansę re-
alizacji potrzeb edukacyjnych stosownie do jego możli-
wości. 

FUN & EDUCATION  
– to motto naszej pracy z uczniami 

Jesteśmy dumni z:
- sukcesów uczniów (tutaj się... nie zmieściły – szczegóły na 

www. zspolaniec.pl), 
- supernowoczesnych pracowni przedmiotów zawodo-

wych (ENEA – pomiary elektryczne i elektroniczne,  DIPOL 
– TV SAT i monitoring, SATEL – inteligentne systemy alar-
mowe, OZE – systemy energetyki odnawialnej, ENERGIA 
PRZYSZŁOŚCI – zaawansowane laboratorium energetyki),

- bazy dydaktycznej na najwyższym poziomie: labora-
toria, baza sportowa, pracownie przedmiotowe matema-
tyki, języków obcych, języka polskiego, biologii, chemii, 
fizyki, geografii,

- realizowanych projektów: ERASMUS+ i  POWER (prakty-
ki zawodowe – Anglia i Portugalia)  Akademia CISCO, RO-
BOLAB, SEP, ...

- aktywnej współpracy z najlepszymi pracodawcami 
(ENEA, APP Automatyka, BURY, SATEL,...),

- świetnej zdawalności matury, nasze liceum w tym roku 
osiągnęło najlepsze wyniki w powiecie staszowskim!,

- zdawanych z sukcesem egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe (lepiej uczyć się i zdać niezwykle 
wymagający egzamin w trudnym zawodzie i ... mieć pracę, 
niż zaliczyć łatwy egzamin w innym zawodzie  i ... być pe-
tentem biur pośrednictwa pracy),

- klas „połówkowych”, czyli elektronik z elektrykiem i 
energetyk z technikiem urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej - OZE (dzięki temu wszystkie przedmioty za-
wodowe i pracownie realizowane są w małych grupach!),

- szkolnego koła Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
(SEP) – to stały kontakt uczniów i kadry ze specjalista-
mi w branży związanej z energią elektryczną. Transfer 
doświadczenia zawodowego, jest bezcenny z punktu wi-
dzenia przyszłego pracownika – pracodawcy docenią to 
natychmiast. 

- profesjonalnej kadry, z której zdecydowana większość 
uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego oraz po-
siada certyfikat egzaminatora CKE (egzaminu maturalne-
go i zawodowego).
POZNAJ NAS JESZCZE LEPIEJ – ZAPRASZAMY NA DNI 

OTWARTE dla Uczniów i dla Rodziców, które odbędą się 
25 kwietnia 2019 r.  (czwartek 9.00 - 17.00)
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POŁAŃCU

Połanieckie liceum to szkoła nowoczesna, w której ucznio-
wie mogą rozwijać swe pasje i talenty w różnych dziedzinach. 
Praca podczas zajęć lekcyjnych odbywa się w znakomicie wy-
posażonych klasach, z wykorzystaniem najnowszych zdoby-
czy techniki edukacyjnej, takich jak tablice interaktywne czy 
platformy e-learningowe. W szkole działają liczne koła zainte-
resowań, których uczestnicy poszerzają wiedzę i mogą zdoby-
wać laury w konkursach przedmiotowych. Liceum znakomicie 
przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego, dlatego 
też jego absolwenci od lat osiągają wysokie wyniki i z powo-
dzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych.

Uczniowie LO uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i 
olimpiadach, osiągając liczne sukcesy, o których szczegółowe 
informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej i szkolnym 
facebooku.

Rozszerzenia przedmiotów, które są dostępne w naszych 
oddziałach, zostały wybrane na podstawie opinii rodziców oraz 
uczniów – zaproponowane liczby godzin z poszczególnych 
przedmiotów są podyktowane jak najlepszym przygotowa-
niem młodzieży do egzaminu maturalnego.

W naszym liceum zaplanowaliśmy oddziały z następujący-
mi przedmiotami wiodącymi:

- matematyka, geografia, język angielski – nauka w tej 
klasie kształtuje logiczne i analityczne myślenie oraz przygo-
towuje do życia we współczesnej, globalnej rzeczywistości. 
Zdobyte umiejętności pozwalają na kontynuowanie nauki na 
uniwersytetach na kierunkach: matematyka, informatyka, eko-
nomia, bankowość. Po ukończeniu tej klasy z powodzeniem 
można studiować również nauki techniczne, np. elektronikę, 
geodezję, budownictwo, mechanikę. (oddział zaplanowany 
dla absolwentów szkół podstawowych)

- matematyka, geografia, informatyka – nauka w tej 
klasie kształtuje logiczne i analityczne myślenie oraz rozwija 
umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i 
informacji. Zdobyte umiejętności pozwalają na kontynuowa-

nie nauki na uniwersytetach i uczelniach politechnicznych na 
kierunkach: matematyka, informatyka, ekonomia, bankowość, 
elektronika, geodezja, budownictwo, mechanika. (oddział za-
planowany dla absolwentów  gimnazjów)

- biologia, chemia, język angielski – nauka w tej klasie 
kształtuje badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla 
nauk przyrodniczych. Podczas nauki w klasie biologiczno-che-
micznej rozwija się umiejętność rozwiązywania problemów i 
samodzielnego poznawania praw rządzących przyrodą. Roz-
szerzony język angielski przygotuje przyszłych pracowników 
branży medycznej do pracy nie tylko w Polsce, ale i za grani-
cą. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na kontynuowa-
nie nauki na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, nauki 
przyrodnicze, biotechnologia. (oddziały zaplanowane dla 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów)

- język polski, język angielski, język niemiecki – nauka 
w tej klasie rozwija i kształtuje szeroko rozumiane umiejętno-
ści komunikacji, dialogu i tolerancji wobec innych. Uczniowie 
zdobywają umiejętności i wiedzę, która pozwala zostać świa-
domym odbiorcą i twórcą kultury, obywatelem dojrzałym i 
rozumiejącym świat. Humanistyczne i językowe wykształcenie 
pozwala kontynuowanie nauki we wszystkich szkołach wyż-
szych o kierunkach humanistycznych (polonistyka, pedago-
gika, psychologia) i filologicznych (anglistyka, germanistyka). 
(oddziały zaplanowane dla absolwentów szkół podstawo-
wych i gimnazjów)

Pamiętaj, że połanieckie liceum to gwarancja znakomicie 
zdanej matury. Od lat jesteśmy dumni z naszych absolwentów, 
którzy – dzięki wysokim wynikom osiągniętym na maturze – re-
alizują swoje marzenia, studiując na najlepszych polskich uczel-
niach. Wykształciliśmy wielu przyszłych lekarzy, informatyków, 
prawników, nauczycieli akademickich, tłumaczy i… aktorów. 
Dołącz do tego elitarnego grona!Biologia jest fascynująca.

Poznajemy tajniki chemii.

Na www.zspolaniec.pl znajdziesz wiele ciekawych infor-
macji o naszej szkole, sukcesach uczniów, programach na-
uczania,... Poczuj atmosferę Twojej nowej szkoły: ciesz się 

zdjęciami, filmami i prezentacjami przedstawiającymi to, jak 
pracujemy i jak się bawimy (wszystko w zakładce: DLA KAN-
DYDATÓW). 
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TECHNIKUM W POŁAŃCU

W wyniku reformy edukacji kształcenie zawodowe zmie-
niło się zupełnie. Dzisiejszy ELEKTRONIK i ENERGETYK to za-
wody bez podziału na wąskie specjalności (jak przed laty), 
z szerokim zakresem umiejętności praktycznych. ELEKTRYK 
– to także już nie jest zawód naszych rodziców (z jedną wą-
ską specjalnością), a nowoczesna, szeroka dziedzina wiedzy. 
Nasi technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
(OZE),  uczą się w sposób praktyczny tego, co najnowsze na 
rynku  odnawialnych źródeł energii. Każdy uczeń naszego 
technikum kończy naukę z uprawnieniami SEP w zakre-
sie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – kate-
goria E (pracodawcy docenią to od razu). 

Fakty mówią za siebie! Od wielu lat pracodawcy na 
całym świecie „polują" na najlepszych absolwentów szkół 
technicznych. Tę sytuację potwierdza śledzenie zawodo-
wego (dobrego) losu naszych absolwentów. Dane Powia-
towego Urzędu Pracy rozwiewają wątpliwości – nie ma 
bezrobotnych wśród pracowników o nauczanych u nas 
specjalnościach! Nasi absolwenci studiują na najlep-
szych uczelniach i są znakomitymi inżynierami! 

Technikum w Połańcu – to specjaliści w przekuwa-
niu umiejętności zdobytych na stażach w... światowe 
sukcesy, które stają się motorem napędowym dalszego 
rozwoju zawodowego. Na www.zspolaniec.pl znajdziesz 
szczegółowy opis zrealizowanych staży zawodowych, mię-
dzynarodowych i krajowych sukcesów oraz wszystkich 
osiągnięć naszych techników. Jeżeli chcesz podążać ślada-
mi naszych najlepszych absolwentów, chcesz zarabiać na 
swojej wiedzy, chcesz, abyś to Ty "przebierał" wśród ofert 
pracodawców – zdecyduj się na kształcenie zawodowe (za-
wodowcy mają po prostu LEPIEJ)! Medale światowych 
konkursów wynalazczości zdobyte w Bangkoku, Tajpej, 
Paryżu, Brukseli czy Bukareszcie, laury największego 
konkursu młodych naukowców E(x)plory i reprezento-
wanie Polski na konkursach światowych INFOMATRIX, 

zwycięstwa w Olimpiadzie Innowacji Technicznych – 
to wszystko osiągnęli uczniowie naszego TECHNIKUM. To 
wspólny sukces: „nadających z uczniami na jednych falach” 
nauczycieli – pasjonatów i pragnących sukcesu – uczniów. 
U nas SUKCES jest ... codziennością. Nie martw się, jeśli 
uważasz, że Twoje możliwości są nieco mniejsze – oferuje-
my wsparcie prowadzące do zdania egzaminów zawo-
dowych i matury. U nas każdy znajdzie swoje miejsce! 

Dzięki innowacji pedagogicznej o nazwie „klasa 
naukowo-turystyczna" uczyliśmy się (i tak naprawdę... 
wyjątkowo dobrze bawiliśmy się) w wielu niezwykle fa-
scynujących miejscach (niemalże cała Europa, Maroko, 
Izrael, Palestyna, Gibraltar czy Zjednoczone Emiraty Arab-
skie). Mamy jeszcze niezwykle dużo pomysłów na kolejne, 
niesamowite EDUKACYJNE WYPRAWY MARZEŃ. W po-
przednim roku tak bardzo spodobało się nam w Dubaju, 
że już planujemy naszą wizytę na EXPO 2020 w Emiratach. 
Która inna szkoła otwiera przed Tobą takie możliwości? To, 
o czym inni marzą, u nas jest rzeczywistością od bar-
dzo wielu lat. I na tyle nas to cieszy i napędza do dalszych 
działań, że oferta kolejnych podróży naukowych jest skie-
rowana również dla Ciebie i Twoich rówieśników. Pamię-
taj, wszystko to było możliwe... wyłącznie dla uczniów  
TECHNIKUM!

W naszym technikum zaplanowaliśmy następujące 
oddziały (dla absolwentów szkół podstawowych i gim-
nazjów):

TECHNIK ELEKTRONIK – to zawód bez podziału na 
wąskie specjalności (jak przed laty), z szerokim zakresem 
umiejętności praktycznych, związanych z urządzeniami 
elektronicznymi (RTV i AGD, TV SAT, inteligentne systemy 
alarmowe i monitoringu oraz sieci komputerowe). Głównym 
celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przy-
gotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów 
zajmujących się instalowaniem, użytkowaniem, pomiarami 

Konkurs naukowy E(x)plory - jesteśmy bardzo mocni od wielu lat! Dosko-
nała współraca LO i Technikum.

Program TVN KREATYWNA SZKOŁA - jedyna taka w powiecie!
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i naprawą urządzeń elektronicznych. Absolwent techni-
kum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy 
w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i bę-
dąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle 
dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika. Zawód ten 
daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadze-
nie własnej działalności gospodarczej. To praca czeka na 
elektroników, a nie elektronicy poszukują pracy. Technik 
elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szko-
łach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka 
robotyka, telekomunikacja i wielu innych. 

TECHNIK ENERGETYK – ten kierunek to już nie zawód 
naszych rodziców (z jedną wąską specjalnością), a nowo-
czesna dziedzina wiedzy z zakresem tematycznym od wy-
twarzania energii w elektrowniach cieplnych, atomowych 
i wiatrowych po jej przesyłanie i użytkowanie, z uwzględ-

nieniem nowoczesnej automatyki i elektrotechniki. Jest 
to kierunek, który dzięki współpracy z naszym partnerem 
ENEA, daje możliwość przygotowania do pracy w zakła-
dach z branży energetycznej. Technik energetyk może 
być zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach i 
ciepłowniach we wszystkich  przedsiębiorstwach produ-
kujących energię elektryczną oraz cieplną. Może on wy-
konywać następujące zadania zawodowe: konserwacja, 
przeglądy i naprawa instalacji i urządzeń energetycznych, 
pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycz-
nych, nadzór i obsługa maszyn i urządzeń energetycz-
nych. Technik energetyk może podwyższyć swoje kwalifi-
kacje w szkołach wyższych. 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ (OZE) – to wymagający zawód, dający 
wiele satysfakcji z pracy nad nowoczesnymi rozwiązania-
mi konstrukcyjnymi i technologiami. Nasi uczniowie, spe-
cjalizujący się w ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, 
zdobywają wiedzę o elektrowniach wiatrowych, panelach 
fotowoltaicznych, geotermii. W szkole zdobędziesz wie-
dzę z zakresu rysunku technicznego, technologii montażu 
systemów energetyki odnawialnej. Nauczysz się tworzyć 
kosztorysy oraz zgłębisz zasady działalności gospodarczej 
w budownictwie. W praktyce nauczysz się także montażu 
systemów energetyki odnawialnej i ich obsługi. 

TECHNIK ELEKTRYK – to nasza nowa propozycja. 
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez 
energii elektrycznej, a technik elektryk to profesjonalista 
o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca jest niezwykle 
ciekawa, ponieważ czynności wykonywane przez elektry-
ka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci ener-
getycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych. Jako ab-
solwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk 
będziesz przygotowany do montowania i uruchamiania 
maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumen-
tacji technicznej,  wykonywania instalacji elektrycznych, 
montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji 
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, dobiera-
nia, montowania i sprawdzania działania środków ochro-
ny przeciwporażeniowej. Nasi partnerzy zapewnią Ci naj-
lepsze miejsca do realizacji praktyk zawodowych. 

Nasi elektronicy w SIEMENS Masdar (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Prace naszych techników budziły ogromne zainteresowanie  w trakcie 
IPITEX Bangkok 2018.

Profesjonalne wyposażenie laboratoriów Pracownia Inteligentnych Syste-
mów Alarmowych SATEL.

Fotowoltaika jest niezwykle ciekawa 
nie tylko dla energetyków.
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TECHNIKUM w Połańcu – Twój najlepszy wybór! W 
wyniku reformy edukacyjnej kształcenie zawodowe zmie-
niło się zupełnie (NA LEPSZE!). Odbędziesz praktykę u 
wiodących pracodawców lub podniesiesz swoje umie-
jętności w trakcie zagranicznego stażu. W trakcie nauki 
będziesz wykorzystywał najnowocześniejszy sprzęt 
pomiarowy i laboratoryjny – otworzyliśmy super nowo-
czesną pracownię ENEA (pomiary elektryczne i elektro-
niczne). Dzięki wsparciu  wielu firm (SATEL, DIPOL, BURY, 
...) pozostałe szkolne laboratoria również są wyposażo-
ne na najwyższym, profesjonalnym poziomie. W naszym 
TECHNIKUM zostaniesz przygotowany  do założenia wła-
snej działalności (gdy tylko zechcesz pracować na własny 
rachunek). 

I najważniejsze: TECHNIKUM = ZAWÓD + MATURA.
I jeszcze ciekawostka: tylko najlepsi w Polsce nauczy-

ciele w danych dziedzinach  zostali zaproszeni przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej do prac nad nowymi pod-
stawami programowymi w poszczególnych zawodach. 
To nasi nauczyciele są współautorami reformy edukacji 
zawodowej w zakresie elektroniki i elektryczności. Są oni 
również egzaminatorami CKE w swoich specjalnościach. 
Nasi nauczyciele dwukrotnie byli najlepsi wśród zawo-
dowców w Ogólnopolskim Konkursie „Nauczyciel Roku”. 
Nasz nauczyciel jest jednym z trzech Polaków, finalistów 
„edukacyjnego nobla” Global Teacher Prize i Ambasabo-

Złoty medal i nagroda specjalna  Konkuru Wynalazczości Tajlandia 2017.

Szkoła tradycji i wartości.

Takie wyprawy  tylko u nas - wyjazd naukowy  Dubaj 2018.

rem Varkey Foundation. Mamy dwoje profersorów oświa-
ty (jedyni w naszym powiecie), a to pedagogiczna extra-
klasa.  Nasi nauczyciele szkolą innych i są dla wielu innych 
inspiracją i wzorcem.  Fakty mówią za siebie!

SZKOŁA BRANŻOWA 
- PRACODAWCY POSZUKUJĄ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY 

Chcesz zdobyć konkretny zawód, 
znaleźć pracę i uzyskać niezależ-
ność? Wybierz SZKOŁĘ BRANŻOWĄ 
I-go stopnia czyli dawną Zasadniczą 
Szkołę Zawodową! W klasie o profilu 
wielozawodowym połączysz wiedzę 
teoretyczną z praktyczną nauką za-
wodu, a podczas praktyk nawiążesz 
kontakt z przyszłym pracodawcą, co 
zwiększy Twoje szanse na zatrudnie-
nie! W szkole w przyjaznej atmosfe-
rze będziesz uczył się przedmiotów 
ogólnokształcących a specyfikę 
swojego zawodu poznasz u wybra-
nego przez siebie pracodawcy.

Wycieczka szkolna do Maroka ...  
ależ to były emocje.
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie

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

Jan Paweł II

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych i Gimnazjów !
Przed Wami ważna życiowa decyzja – wybór szkoły średniej. 
Dawniej młodych ludzi wysyłano w długą podróż, by zdobywali wiedzę, kształcili umiejętności, 

gromadzili doświadczenia, poznawali świat i innych ludzi, rozwijali swoje pasje,  a także bawili 
się i cieszyli młodością. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie ma taki sam cel. My, również 
dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie byli wszechstronnie wykształceni, aby oprócz 
wiedzy ogólnej mieli wiedzę zawodową. Dbamy także o miłą atmosferę. Szanujemy indywidu-
alizm i kreatywność. Cieszymy się z sukcesów naszych wychowanków. Wierzymy w możliwości 
każdego ucznia. 
 Czekamy na Was.  
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DLACZEGO WARTO WYBRAC NASZĄ SZKOŁĘ?

Wybierając EKONOMIK:

ponieważ

JESTEŚMY NAJLEPSI!!!
• Według prestiżowego rankingu  „Perspektyw” 

i  „Rzeczpospolitej”  Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w Staszowie to najlepsze technikum w po-
wiecie staszowskim (w 2019 r., 2018 r., 2017 r., 
2016 r., 2015 r., 2013 r. i  2011 r.) 

 
• Za doskonałe wyniki nauczania otrzymaliśmy 

zaszczytny tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”

• Będziesz miał jednocześnie maturę i  dobrze 
płatny zawód

• Zdasz bardzo  dobrze  wszystkie egzaminy i do-
staniesz się do najlepszych uczelni 

• Będziesz umiał zaplanować swoją karierę za-
wodową

• Znajdziesz zatrudnienie w Polsce i za granicą  
• Wyjedziesz na miesięczną praktykę zawodową 

do Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Będziesz tam 
zdobywał doświadczenie,  uczył się języka ob-
cego i zwiedzał świat. Koszty wyjazdu i utrzy-
mania pokryje za Ciebie szkoła

• Będziesz korzystał z ofert atrakcyjnych projek-
tów  edukacyjnych

• Otrzymasz Europass – dokument otwierający 
rynki pracy w całej Unii Europejskiej

• Będziesz mógł uczestniczyć w stażach zawodo-
wych

• Skorzystasz z programów stypendialnych
• Będziesz mógł założyć własną działalność go-

spodarczą i odniesiesz sukces w biznesie
• Rozwiniesz swoją wiedzę i umiejętności, biorąc 

udział w licznych olimpiadach i  konkursach
• Weźmiesz udział w dodatkowych, bezpłatnych 

zajęciach przygotowujących do egzaminów
• Zwiększysz kompetencje matematyczne, języ-

kowe, informatyczne 
• Zdobędziesz dodatkowe cenne umiejętności i 

kwalifikacje
• Nauczysz się wykonywania prac związanych z 

fachową obsługą gości hotelowych oraz zdo-
będziesz umiejętności kierowania dużymi sie-
ciami hotelowymi i biurami podróży

Podczas lekcji przedmiotów zawodowych.

W pracowni gastronomicznej.
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• Nauczysz się organizacji usług gastronomicz-
nych i poznasz podstawy dietetyki

• Nauczysz się artystycznej oprawy kulinarnej 
różnych uroczystości

• Dowiesz się jak funkcjonuje transport samo-
chodowy, lotniczy, kolejowy i morski

• Zdobędziesz wiedzę  o rynku reklamy i świecie 
mediów

• Będziesz miał warunki do wszechstronnego 
rozwoju swoich pasji  i zainteresowań 

• Skorzystasz z bezpłatnej nauki pływania 
• Wyjedziesz na ciekawe wycieczki edukacyjne i 

rekreacyjne
• Odniesiesz spektakularne sukcesy sportowe – 

zadbasz o sylwetkę i sprawność fizyczną
• Będziesz korzystał z nowoczesnej bazy lokalo-

wej szkoły 
• Naukę ułatwią Ci najnowsze pomoce dydak-

tyczne, np. multimedialne programy i tablice, 
gry, mobilna pracownia na laptopach

• Będziesz miał dostęp do szerokopasmowego 
Internetu – „cały świat w zasięgu ręki”

• Będziesz miał możliwość uczyć się w miłej, 
przyjaznej atmosferze na zajęciach prowadzo-
nych przez wykwalifikowaną  kadrę nauczyciel-
ską 

• Poznasz nowych przyjaciół i ciekawych ludzi
• Będziesz czuł się bezpiecznie

Podczas zagranicznych praktyk nie tylko uczymy się, ale także zwiedzamy kraje Europy.

Pokaz sztuki kelnerskiej.

Szkolna recepcja hotelowa.
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Odpoczynek po dniu praktyk we Włoszech.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie.

  Kręcimy spoty reklamowe .

Radość z międzynarodowych certyfikatów.

Poznajemy najszybsze środki transportu.

Organizujemy bankiety dla gości.

Rozwijamy pasje.

DOBRY ZAWÓD – PEWNA PRACA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!

Szanowny Absolwencie,

mamy nadzieję, że nasza publikacja i infor-
macja o ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Eko-
nomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie po-
może Ci w podjęciu tej trudnej, odpowiedzialnej 
decyzji – wyboru szkoły średniej. 

Równaj do najlepszych!!!
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NASZA OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

DOŁĄCZ DO NAS!!!
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, http://www.zsestaszow.eu
www.facebook.com/EkonomikStaszow

TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

klasa wielozawodowa 
- wybór zawodu zależy 

od decyzji uczniów

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik logistyk

Technik żywienia i uslug gastronomicznych

Technik reklamy

sprzedawca, kucharz, fryzjer, 
cukiernik, piekarz, mechanik, 

blacharz, murarz-tynkarz, 
monter sieci i instalacji sanitarnych 

oraz wiele innych zawodów!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA
„Kreatywna szkoła dla każdego”

Miesięcznik „Perspektywy” przyznał nam Srebrną Tarczę” 
dla najlepszych Techników w Polsce 

oraz wyróżnienie w rankingu szkół olimpijskich 
dla Liceum Ogólnokształcącego!

OFERUJEMY:
• ciekawe kierunki kształcenia pożądane przez praco-

dawców w kraju i za granicą
• nowoczesną bazę dydaktyczną
• rzetelne przygotowanie do egzaminów
• udział w projektach unijnych
• nowoczesną bibliotekę z Centrum Informacji Multime-

dialnej 
• możliwość rozwijania pasji i doskonalenie talentów
• wsparcie wychowawcy, pedagoga, psychologa
• współpracę uczeń – nauczyciel – rodzic
• opiekę stomatologa i pielęgniarki szkolnej

WSPÓŁPRACUJEMY Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI:
• Politechniką Świętokrzyską
• AGH w Krakowie
• WAT w Warszawie

PROWADZIMY INNOWACJE W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO:
• Uczniowie technikum wyjeżdżają na praktyki zagra-

niczne w ramach projektu Erasmus+
• „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej 

przyszłości”
• „Nowoczesna szkoła zawodowa”

Zagraniczne praktyki to także zwiedzanie i poznawanie innej kultury. Na zdjęciach nasi uczniowie w Hiszpanii.
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Oferta edukacyjna
 Zespołu Szkół na rok szkolny 2019/2020

Programowanie na zajęciach z mechatroniki.

Ćwiczenia w pracowni odnawialnych źródeł energii.

Absolwenci Gimnazjum

klasa humanistyczna klasa humanistyczna

technik informatyk technik informatyk

elektromechanik pojazdów samochodowychstolarz

klasa matematyczno - fizyczno - informatyczna

technik mechatronik technik mechatronik

technik budownictwa technik budownictwa

mechanik pojazdów samochodowychkierowca mechanik

technik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych

ślusarzślusarz

technik budowy dróg

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

klasa wielozawodowa z praktyką u pracodawcyklasa wielozawodowa z praktyką u pracodawcy

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Absolwenci Szkoły Podstawowej

Wolontariusze wraz z opiekunem podczas jednej z akcji charytatywnych. Nasza uczennica LO podczas finału Olimpiady Wiedzy o Mediach.
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NOWOŚĆ w Zespole Szkół! 
Lubisz przedmioty ścisłe? Interesują Cię zastosowa-

nia informatyki do rozwiązywania problemów mate-
matycznych, fizycznych i technicznych?

Zapraszamy Cię do klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego o profilu matematyczno – fizyczno – infor-
matycznym. 

Nauka w klasie o tym profilu daje szerokie możliwo-
ści rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz umożliwia 
zdobycie solidnych podstaw do studiów na kierunkach 
ścisłych, informatycznych i technicznych.

Uczniowie „Staszicówki” są laureatami i finalista-
mi ogólnopolskich konkursów i olimpiad z różnych 
dziedzin nauki:
• Olimpiada Wiedzy o Mediach
• Olimpiada Cyfrowa
• Olimpiada Języka Rosyjskiego
• Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy polskiego 

ziemiaństwa”
• Ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi Żydzi”
• Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej
• Turniej Maszyn Wiatrowych

PROPONUJEMY ZAJĘCIA DODATKOWE:
• efektywne przygotowanie do matury
• wolontariat
• zajęcia sportowe
• współtworzenie zespołu muzycznego  

„Staszicówka Band”
• tworzenie audycji radiowych
• wycieczki i rajdy 
• zajęcia artystyczne

Drużyny sportowe ze „Staszicówki” odnoszą duże sukcesy w wielu dziedzinach.

Rajdy górskie to wieloletnia tradycja Zespołu Szkół .

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica to szkoła, 
która zapewni udany start w dorosłe życie!

Zespół Szkół im. St. Staszica
ul. Koszarowa 7, tel. 15 864 25 39, zsstaszow@poczta.fm, www.zsstaszow.pl
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Wybierając Zespół Szkół będziesz mógł rozwijać swoje sportowe zainteresowania. Każdy znajdzie coś dla siebie, 
dzięki nowoczesnym obiektom sportowym na których odbywają się zajęcia W-F oraz dodatkowe zajęcia z programu 
SKS. Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź nasz profil na facebooku – Sportowa Koszarowa.

Pływalnia z basenem sportowym i rekreacyjnym.

Pełnowymiarowa hala sportowa.

Stadion lekkoatletyczny.

Nowoczesna siłownia dostosowana do użytku przez osoby początkujące jak i zaawansowane.

SPORTOWA KOSZAROWA
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Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie
ZAPRASZA!!!

ZAPEWNIAMY:
• Całodobową profesjonalną opiekę pedagogiczną przez 

7 dni w tygodniu
• Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych. 
• Bardzo dobre warunki socjalno-bytowe
• Niską odpłatność za zakwaterowanie
• Smaczne i tanie wyżywienie całodzienne
• Dobre warunki do nauki i odpoczynku
• Możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień
• Uczestnictwo w wolontariacie, kulturze i sporcie
• Rozwijanie samorządności i samodzielności
• Nieodpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Internat pozwala na samodzielność i pozostawia wiele w rękach samych 
mieszkańców pod warunkiem ,że postępują według ogólnie przyjętych zasad 

oraz norm społecznych. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy internatu mogą 
przyjemnie spędzać w nim czas i zachować na lata wspaniałe wspomnienia.

Życie w internacie to mały krok ku dorosłościi samodzielności, połączony 
z wycieczkami, opieką wychowawców i młodzieńczą radością z przeby-

wania w gronie z rówieśnikami. Dla wielu nastolatków, uczącym się poza 
miejscem zamieszkania, internat staje się drugim domem, do którego 

chętnie wracają wspomnienia nawet po latach.

Stołówka w internacie oferuje pyszne i zdrowe posiłki.

Obok internatu, miejsce na grilla, z którego uczniowie chętnie korzystają.

Oferujemy bogaty wybór zajęć sportowych i dodatkowych.

Codzienność w internacie to również szansa wypróbowania samego siebie. 
Niejednokrotnie zmienia ona obraz nas samych. Ciągły kontakt z rówie-

śnikami uczy także wielu umiejętności społecznych, jak np. rozwiązywania 
konfliktów, asertywności, negocjacji, a także dostosowania się do panujących 

norm społecznych. 

NASZ ADRES:
Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica

28 - 200 Staszów, ul. Koszarowa 7
tel.(fax) 15 864 27 51, e-mail: internat.zs@wp.pl, http://zsstaszow.pl/category/internat/
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Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Staszowie 

Zajęcia praktyczne realizowane są w:
- Technikum 
- Szkole zawodowej 
- Szkole branżowej I stopnia

Obecnie uczniowie realizują w CKP praktyczną 
naukę w następujących zawodach:
- Technik pojazdów samochodowych 
- Technik budownictwa 
- Elektromechanik pojazdów samochodowych 
- Blacharz samochodowy 
- Stolarz 
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Kierowca mechanik

CKP oferuje bezpłatne kształcenie osób doro-
słych w zawodach:
- fryzjer
- kucharz
- stolarz
- murarz-tynkarz
- betoniarz-zbrojarz
- blacharz samochodowy
- mechanik motocyklowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Centrum jest również ośrodkiem egzaminacyjnym 
umożliwiającym zdobycie certyfikatów języko-
wych z języków: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hisz-
pańskiego i włoskiego.

Centrum Kształcenia Praktycznego oferuje 
usługi w zakresie:
- stolarstwa
- spawalnictwa
- regulacji ustawienia świateł
- mechanicznej obróbki skrawaniem 
- wymiany ogumienia i wyważania kół 
- napraw blacharskich i konserwacji pojazdów
- regulacji silników i geometrii układu 
 kierowniczego i podwozia w pojazdach
- innych usług zleconych
- cięcie i gięcie blach
 
Zadania realizowane przez Powiatowy Punkt 
Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i 
drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualne-
go planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, takich jak: bezrobocie, adaptacja do nowych wa-
runków pracy i mobilności zawodowej.
3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania 
dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodo-
wych .
5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z 
wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6. Wspieranie działań szkół mających na celu optymalny roz-
wój edukacyjny i zawodowy uczniów.
7. Wspieranie pracodawców i współpraca pomiędzy nimi a 
szkołami.

 Tekst i zdjęcia 
 dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego

 mgr inż. Jerzy Jabczuga

Centrum Kształcenia Praktycznego to samodzielna placówka kształcenia praktycznego i ustawicznego, kształci 
młodzież a także osoby dorosłe. Dzięki swej lokalizacji stanowi doskonałą bazę kształcenia praktycznego dla mło-
dzieży powiatu staszowskiego.

CKP jest całorocznym Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla osób potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Centrum 
Kształcenia Praktycznego prowadzi Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego dla uczniów, rodziców 
i przedsiębiorców. W CKP działa „Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej – 
Rozwój” prowadzące działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promocji kształcenia, postaw patriotycz-
nych, zdrowia, kultury, sztuki, historii, sportu.
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KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 

Zajęcia w pracowni elektrotechniki samochodowej.

Nauka jazdy samochodem na symulatorze w pracowni nauki jazdy.

Zajęcia w pracowni odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie podczas zajęć w pracowni spawalniczej.

Uczniowie podczas zajęć w pracowni elektromechanika samochodowego.

Przygotowania do zajęć w pracowni fryzjerskiej. Uczniowie podczas prac w pracowni stolarskiej.

USŁUGI

Wykonywanie konserwacji podwozia samochodowego w pracowni 
napraw bieżących. Frezowanie grubych blach w pracowni obróbki wiórowej.
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DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

Rozmowa z Minister Edukacji Narodowej p. Anną Zalewską na spotkaniu Zespo-
łu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Kielcach w dniu 1 lutego 2018 r.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli na warsztatach branżowych „Sprawdź się w 
zawodzie i popracuj z nami” w pracowni samochodowej CKP w dniu 28 maja 2018 r.

Dzieci z Przedszkola w Mostkach w pracowni budowlanej – 
Warsztaty małego zawodowca w dniu 13.06.2018 r.

Zajęcia warsztatowe z młodzieżą klas maturalnych „Wybór odpowiedniego kierunku 
dalszego kształcenia” – 28.02.2018 r.

Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego 
na corocznych Dniach Techniki.

Spotkanie ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Kazimierzem Mądzikiem 
i dyrektorem Zbigniewem Wojciechowskim – prezentacja zawodu Elek-
tromechanik pojazdów samochodowych na I Ogólnopolskim Kongresie 

„Edukacja Przyszłości” w Kielcach, w dniach 3 – 4 października 2018 r.

Wykonywanie półki w pracowni stolarskiej.

Meble ogrodowe wykonane w stolarni CKP.

Toczenie tarcz i bębnów hamulcowych bezpośrednio na pojeździe samochodowym.

Uzupełnianie czynnika chłodzącego w klimatyzacji samochodowej.



31

W czasie jednych z wielu zawodów pływackich.

cd. z ostatniej strony

Najmłodszych amatorów pływania zapraszamy na zabawy w wodzie 
i konkursy.

Siłownia wyposażona jest w markowy sprzęt włoskiej firmy Intenza Fitness.

W listopadzie 2018 roku otwarto siłownię o powierzchni 
300 m2  wyposażoną w ponad czterdzieści urządzeń do ćwi-
czeń siłowych jak i cardio oraz oddano do użytku salę fitness 
oraz salę do treningów zapaśniczych.

Przy PCS na podstawie umowy o współpracy działa także 
Stowarzyszenie „Centrum” Sport i  Rekreacja, które realizuje 
szereg działań sportowo – rekreacyjnych, projektów z pozyska-
nych środków zewnętrznych skierowanych głównie do miesz-
kańców Powiatu Staszowskiego. Klub prowadzi dwie sekcje 
sportowe: pływacką i zapaśniczą. 

Oferta wiosenna 
Powiatowego Centrum Sportowego. 

Wiosna w PCS to czas wielu promocji dla wszystkich klientów, 
korzystających zarówno z usług pływalni jak i nowo otwartej si-
łowni. Weekendy skierowane są głównie dla najmłodszych. Dzieci, 
młodzież i studenci (do 25-go roku życia) w weekendy korzystają 

z pływalni w promocyjnej cenie tylko 2 zł za godzinę. Dodatkowo 
wróciła także weekendowa promocja Happy Hours dla dorosłych 
i seniorów w godzinach 10-14 w tej samej cenie. 

Koszty biletów na pływalnię w dni poza promocjami kształtują 
się następująco: Bilet normalny 9 zł, ulgowy 5 zł, natomiast bilety 
z karnetów dla instytucji i grup zorganizowanych kosztują 7 zł. 

Oprócz tego dostępne są bilety ulgowe dla osób z „Kartą Du-
żej Rodziny” za 4 zł/h, bilet rodzinny za 6 zł/h czy bilet dla osób 
z niepełnosprawnością za 4 zł/h. Sauna dodatkowo płatna 40 gr 
za minutę korzystania. 

W okresie ferii i wakacji dzieci, młodzież oraz studenci korzy-
stają z pływalni za jedyne 2 zł/h, a osoby obchodzące urodziny za 
okazaniem dokumentu tożsamości potwierdzającego datę uro-
dzin dostają w prezencie godzinę korzystania z pływalni za darmo. 

Siłownia PCS wyposażona w 45 urządzeń siłowych oraz cardio 
w swojej ofercie posiada zarówno karnety okresowe jak i bilety 
wstępu. Cena biletu normalnego wynosi 12,90 zł, a ulgowego dla 
młodzieży i seniorów 8 zł. Czas pobytu jest nielimitowany. Ceny 
karnetów kształtują się następująco: Karnet MINI 5 wejść/miesiąc 
– cena 40 zł, Karnet 15 wejść/miesiąc – 99 zł, Karnet 30 wejść na 
2 miesiące – 189 zł, Karnet 45 wejść na 3 miesiące – 269 zł. Dla 
zakładów pracy i  instytucji wstęp z karnetu kosztuje 6,50 zł, po 
podpisaniu stosownych umów.

W  lutym został wprowadzony także do oferty karnet OPEN 
dla firm i klientów indywidualnych. Koszt karnetu wynosi 150 zł/
miesiąc, a korzystający ma możliwość korzystania z jednej usługi 
dziennie – 2 godzinnego wstępu na pływalnię lub wstępu na si-
łownię bez ograniczenia czasowego. W przypadku korzystania ze 
strefy pływalni sauna dodatkowo płatna 40 gr/minutę. Dla firm, 
które zakupią jednorazowo 15 sztuk takich karnetów cena jedne-
go wynosi 130 zł. 

W Powiatowym Centrum Sportowym odbywają się także za-
jęcia Fitness oraz Aqua Aerobic. 

Hala Sportowa PCS pozwala na prowadzenie rozgrywek w pił-
kę nożną, siatkową, koszykówkę czy grę w tenisa ziemnego. W go-
dzinach popołudniowych udostępniana jest klientom w  atrak-
cyjnych cenach. Koszt wynajęcia hali wynosi – 80 zł/h – cała hala,  
40 zł/h – 1/3 hali. 

Koszt korzystania ze ściany wspinaczkowej to 8 zł bilet nor-
malny, 4 zł bilet ulgowy. 

W okresie ferii zimowych i wakacji hala, dla dzieci i młodzieży 
udostępniana jest bezpłatnie w godzinach 9:00-15:00. 

Ponadto w PCS działa SALON ODNOWY zapewniający 
klientom zabiegi rehabilitacyjne i kosmetyczne.

Salon Odnowy posiada w swojej ofercie szeroką gamę zabie-
gów rehabilitacyjnych oraz kosmetyczno-upiększających w atrak-
cyjnych cenach, oraz szereg promocji okresowych, m.in. na Wa-
lentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca czy Mikołajki, a nawet 
promocja urodzinowa. 
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Powiatowe Centrum Sportowe 
zaprasza

Powiatowe Centrum 
Sportowe w Staszowie 

ul. Oględowska 6

Obiekt, w skład którego wchodzą: pełnowymiarowa hala sportowa oraz pływalnia, został otwarty w listopadzie 
2012 roku. 

Powierzchnia hali sportowej wynosi 1087 m2. Główne boisko ma wymiary 20 x 40 m. W hali znajdują się trybuny 
mogące pomieścić 310 osób. Hala przeznaczona jest do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz imprez re-
kreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Znajduje się w niej również ścianka wspinaczkowa o powierzchni 140 m2 i 
wysokości 12,5 metra. 

Główne boisko hali sportowej o wymiarach 20 x 40 m.

W ciągu całego roku organizowane są zawody sportowe, również rangi 
ogólnopolskiej. Z tyłu widoczna ściana wspinaczkowa. Basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 m.

cd. na poprzedniej stronie

Pływalnia składa się z dwóch basenów: sportowego i re-
kreacyjnego. Podstawowa niecka basenowa o wymiarach 
12,5 x 25 m wyposażona w sześć torów pływackich oraz 
słupki startowe przeznaczone do organizacji, zajęć sporto-
wych, zawodów pływackich rangi wojewódzkiej i ogólno-
polskiej. Głębokość basenu wynosi od 1,35 do 1,80 metra. 
Obok znajduje się basen do nauki pływania o wymiarach 8 x 
12,5 metra o głębokości od 0,8 do 1,1 metra. Jest on wypo-
sażony w trzy tory pływackie oraz atrakcje wodne: gejzery 
i bicze wodne. Integralną częścią pływalni jest wewnętrzna 
zjeżdżalnia o długości 60 metrów. Pływalnia posiada 287 
miejsc siedzących. 

Opracowanie: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonmicznych, Zespół 
Szkół, Centrum Kształcenia Praktycznego, Internat, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Zespół Szkól w Połańcu.

Foto: archiwum ww. placówek oraz Anna Benicewicz-Miazga, Sławomir Rakowski i Jan Mazanka.


