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Nowoczesna edukacja dla Twojej przyszłości

Pomagamy wybrać szkołę  •  Serdecznie zapraszamy

Oferty:
• Liceum Ogólnokształcące w Staszowie 
• Zespół Szkół w Połańcu
• Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
• Zespół Szkół w Staszowie
• Internat Zespołu Szkół w Staszowie
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie
• Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II  
w Staszowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Staszowie.

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

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie .

Internat Zespołu Szkół w Staszowie.Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Szkoły Ponadpodstawowe Powiatu Staszowskiego 
Zapraszają

rok szkolny 2020/2021
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ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 
PRZEZ POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice, 
Drodzy 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. 

Dobry wybór to szansa na sukces!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
Uczniowie Szkół Podstawowych

Przed Wami i Waszymi dziećmi ważny okres podejmowania kluczowych, życiowych decyzji związanych 
z wyborem szkoły ponadpodstawowej. Dzisiaj podjęte decyzje na pewno wpłyną na losy Waszych dzieci, tym 
bardziej jest ważne, aby to były dobre, przemyślane decyzje. Zdobycie gruntownego, solidnego wykształce-
nia, to bez wątpienia jedno z najważniejszych zadań jakie stoi przed młodym człowiekiem. 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. 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 gruntowne-
go 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 przekonacie się Państwo, że Wasze dzieci wybierając nasze szkoły 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 2020/2021 i mam nadzieję, że ich 
oferta edukacyjna spełni oczekiwania absolwentów szkół podstawowych.

Z poważaniem
Starosta Staszowski 

Józef Żółciak 

Absolwencie Szkoły Podstawowej!
Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, 

to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze 
dalszej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w wo-
jewództwie świętokrzyskim na rok szkolny 2020/2021 (w 
tym terminarz) określa Zarządzenie nr 3/2020 roku Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 roku 
Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowa-
dzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania 
uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych 
szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogól-
nokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej 
branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwu-
języcznych, sportowych i mistrzostwa sportowego, z od-
działami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowa-
nia wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, 
na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły 
II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandy-
datów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych 
i publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny 
z Twoimi zainteresowaniami i  możliwościami. Rozważnie 
podejmuj decyzję.

Możesz wybierać szkoły spośród następujących ty-
pów:
szkoły ponadpodstawowe 
- 4-letnie liceum ogólnokształcące,
- 5-letnie technikum,
- 3- letnia branżowa szkoła I stopnia.

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

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponad-
podstawowych prowadzonych przez powiat staszowski 
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UWAGA !
Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,

nie bierze udziału w rekrutacji.

będzie prowadzona przy pomocy systemu elektroniczne-
go. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i 
bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie inter-
netowej https://nabor.pcss.pl/staszow  (strona dostępna od 
15 kwietnia 2020 roku) będą zamieszczane aktualne infor-
macje 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, monitoro-
wać zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi 
oddziałami.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?
Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół 

szkół nie jest szkołą, szkołą jest technikum, liceum, branżowa 
szkoła I stopnia), które odpowiadają Twoim zainteresowa-
niom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględ-
niając 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 
wybierzesz, 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 punk-
ty do poszczególnych oddziałów.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wy-
łącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, zmniej-
szysz swoje szanse na pomyślny nabór. Spróbuj wstępnie 
przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świa-
dectwo oraz egzaminu 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 
niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej 
szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowia-
dające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię 
do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako 
pierwszej.

PAMIĘTAJ ! Jeśli nie jesteś laureatem olimpiady lub kon-
kursu, które gwarantują przyjęcie do szkoły wybierz więcej 
niż jeden oddział. Jeśli na swojej liście wskażesz małą liczbę 
oddziałów lub tylko takie, które cieszą się dużym zaintereso-
waniem, może zabraknąć Ci punktów i nie dostaniesz się 
do wymarzonej szkoły.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie 
dobieraj miejsca na liście preferencji.

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

przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją 
listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

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

- wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś 
jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wnio-
sku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, pro-
wadzone jest na wniosek rodzica (art. 130, ust. 4 ustawy 
Prawo oświatowe) złożony w szkole pierwszego wybo-
ru. 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 ponadpodsta-
wowej,

- zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

PAMIĘTAJ! Wnioski złożone po terminie i niekom-
pletne, 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 (skiero-
wanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej 
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandyda-
tów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-
nych),

- zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych pracowni-
ków.
W terminie od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 

r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy 
przedłożyć oryginały lub kopie następujących doku-
mentów:
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu 

laureata lub finalisty,
4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukoń-

czenia szkoły podstawowej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z 
kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjne-
go, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowot-
ne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a 
w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko 
wtedy gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadcze-
nia potwierdzające ich spełnianie.

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień 
wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są 
do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnia-
nie kryteriów do 30 czerwca 2020 r. Oświadczenie (wzór 
do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdza-
jące spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na-
tomiast pozostałe dokumenty składane są  w  oryginale, 
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI

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

poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postę-
powania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z doku-
mentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekru-
tacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oko-

liczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie 
wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić 
się do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okolicz-
ności.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  
postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.
 do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o  świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty

od 26 do 30 czerwca 2020 r.
 do godz.15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 24 czerwca 2020 r.

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

do 10 lipca 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

13 lipca 2020 r. godz.12.00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie 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 11 maja do 14 lipca 2020 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
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 zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu.

od 13 do 20 lipca 2020 r. 
do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły

21 lipca 2020 r. do godz.14.00
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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 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych - uzasadnienie sporządzanie jest w ciągu 5 dni 
od dnia złożenia wniosku,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzy-
gnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia odmowy - dyrektor szkoły 
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego zło-
żenia,

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

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyj-

nego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor 
szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do 
oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych pla-
nem naboru limitu miejsc.

2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w dniu 21 lipca 
2020 roku.

3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupeł-
niającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio 
wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 150 
ust.2 ustawy Prawo oświatowe z wyjątkiem zaświad-
czenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycz-
nej nauki zawodu. Składanie wniosków i oryginałów 
dokumentów do szkół, które prowadzą nabór uzupeł-
niający w terminie od 22 do  27 lipca 2020 roku do  
godz. 15.00.

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-
tych do szkoły 24 sierpnia 2020 roku do godz.14.00.

5. Szkoły podstawowe na terenie powiatu staszowskie-
go w roku szkolnym 2019/20 ukończy 643 uczniów. Na 
rok szkolny 2020/21 powiat staszowski przygotował:

dla absolwentów szkoły podstawowej 841 miejsc w 27 
oddziałach:

- 10 oddziałów w liceach ogólnokształcących
- 11 oddziałów w technikach (15 różnych zawodów)
- 6 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

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

cyduje uzyskana przez niego lokata (liczba punktów) 
na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępo-
wania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2020/2021 do publicznej szkoły ponadpodstawowej 
o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują 
kryteria uwzględniające:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 
nauki w 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 szkoły podstawowej z wyróż-
nieniem,

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

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawo-
wej z pominięciem pozostałych kryteriów.

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponad-
podstawowych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną 
w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/
staszow  (strona dostępna od 15 kwietnia 2020 roku)

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i re-
krutacji dodatkowe informacje możesz uzyskać w swojej 
szkole, w szkołach ponadpodstawowych oraz w Wydziale 
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sta-
szowie.

Adresy szkół i zespołów szkół prowadzonych przez po-
wiat staszowski w roku szkolnym 2020/21:

Liceum Ogólnokształcące
im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego

ul. 11 Listopada 3
28-200 Staszów

tel. 15-864-25-83
www.lo.staszowski.com

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 11
28-200 Staszów

tel. 15-864-31-18
www.zsestaszow.eu

Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica

ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów

tel. 15-864-25-39
www.zsstaszow.pl

Zespół Szkół
im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”

ul. Ruszczańska 23
28-230 Połaniec

tel. 15-865-03-25
www.zspolaniec.pl

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 sierpnia 2019 roku w  sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

2. Zarządzenie nr 3/2020 roku Świętokrzyskiego Kura-
tora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządze-
nie w sprawie określenia terminów przeprowadza-
nia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania 
uzupełniającego na rok 2020/2021 do  klas I pu-
blicznych szkół ponadpodstawowych: czterolet-
niego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 
technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, 
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Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok szkolny 2020/2021

w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych 
i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integra-
cyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojsko-
wego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na 
semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szko-
ły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla 
kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla 
dorosłych i publicznego liceum ogólnokształcące-
go dla dorosłych.

Lp. Nazwa zespołu 
szkół /szkoły/ 

adres

Typ szkoły do 
której prowadzić 

się będzie 
rekrutację

Zawód (specjalność), w przypadku 
liceum ogólnokształcącego – 
ukierunkowanie-planowane 

przedmioty do realizacji w 
zakresie rozszerzonym

Proponowana 
ilość 

oddziałów 
danego typu 

szkoły

Ilość 
przygotowanych 
miejsc w szkołach 

(32 uczniów w 
T/5/ i LO/4/, 30 

w BS I st. /3/)

1 2 3 4 5 6

1 Liceum 
Ogólnokształcące

im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego
w Staszowie

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

cyberbezpieczeństwo
matematyka, fizyka, informatyka

1 15

matematyczno – fizyczna
matematyka, fizyka, informatyka

1 32

biologiczno – chemiczna
biologia, chemia, matematyka

1 32

chemiczna
chemia, fizyka, matematyka

1 32

humanistyczna
język polski, historia, wiedza o 

społeczeństwie

1 32

mundurowa
geografia, matematyka, język 

angielski

1 32

Razem LO Staszów 6 175

2 Zespół Szkół 
Ekonomicznych
im. Jana Pawła II

w Staszowie

5 -letnie 
technikum

technik ekonomista 1/2 16

technik hotelarstwa 1/2 16

technik reklamy 1/2 16

technik żywienia i usług 
gastronomicznych

1/2 16

technik informatyk 1/2 16

technik logistyk 1/2 16

technik rachunkowości 1 32

Razem T 4 128

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia

wielozawodowa 1 30

Razem BS I st. 1 30

Razem ZSE Staszów 5 158

Życzymy wszystkim absolwentom klas VIII 
szkół podstawowych 

trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej!
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE.
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3 Zespół Szkół 
im. Stanisława 

Staszica
w Staszowie

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

język polski, język angielski, historia 1 32

matematyka, fizyka, informatyka 1 32

Razem LO 2 64

5-letnie 
technikum

technik informatyk 1 32

technik pojazdów samochodowych 1 32

technik budownictwa 1 32

technik spawalnictwa 1 32

technik mechatronik 1/2 16

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

1/2 16

Razem T 5 160

3-letnia branżowa 
szkoła I stopnia

elektromechanik pojazdów 
samochodowych

1/2 15

mechanik pojazdów 
samochodowych

1/2 15

ślusarz 1/3 12

stolarz 1/3 12

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

1/3 12

wielozawodowa 1 30

Razem BS I st. 3 96

Razem ZS Staszów 10 320

4 Zespół Szkół
im. Oddziału 

Partyzanckiego AK 
„Jędrusie”
w Połańcu

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

matematyka, język angielski, 
geografia

1 32

biologia, chemia, matematyka 1 32

Razem LO 2 64

5-letnie 
technikum

technik elektronik 1/2 16

technik elektryk 1/2 16

technik energetyk 1/2 16

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

1/2 16

Razem T 2 64

3-letnia 
branżowa 

szkoła I stopnia

wielozawodowa 1 30

elektronik 1 30

Razem BS I st. 2 60

Razem ZS Połaniec 6 188

OGÓŁEM 27 841
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 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W 

STASZOWIE

Mój dodatkowy zmysł - nota bene, charakterystyczny dla mego gatunku - podpowiada, że intensywnie 
myślisz o swojej przyszłości. Hm… czyżby rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej...? 

WITAJ!

COŚ CZUJĘ, ŻE URZEKŁA CIĘ MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA … ZGADŁEM?
Nie obce Ci skomplikowane obliczenia, twierdzenia czy prawa? Poznasz ich jeszcze więcej 
dzięki prawdziwym potomkom Pitagorasa czy Newtona.

Rozszerzać możesz także fizykę, angielski i informatykę…. Może właśnie dzięki niej zapro-
gramujemy kod Twojego sukcesu…

Mogę pochwalić się naszymi podopiecznymi wiodącymi prym w wielu konkursach i olim-
piadach, a w tym: Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentową Lampę..., ups, przepraszam! O 
Diamentowy Indeks AGH. Konkurs Matematyczny WAT, Świętokrzyski Maraton Matematycz-
ny, Konkurs Fizyczny Lwiątko i wiele, wiele innych! Daje to ogromne możliwości rozwoju! 
Ambitnych techników-konstruktorów zapraszamy do popisu w słynnym E(x)plory!

Jeśli chcesz „wyjść” na inżyniera, finansistę, informatyka czy innego „ścisłowca”, to jest to ide-
alna droga! Zajęcia na uczelniach przybliżą tematykę nawet kompletnym „laikom”. Jeśli jesteś 
typem biznesmena, spróbuj szans w Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiębiorczości lub Konkursie 
„Poznaj swoje prawa w pracy”.

A propos angielskiego. Nasi specjaliści, rodem z Anglii, przybliżą Ci tajniki brytyjskiej mowy 
Szekspira.

Wspominałem o moich szerokich znajomościach na UMCS-ie? Otóż nie tylko chemia gra tam 
główne skrzypce. Także fizyk znajdzie coś dla siebie!

Jest tego tak dużo, że już brakuje mi tchu! Zalet tego profilu jest tyle ile rozwiązań równania 
tożsamościowego!
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A MOŻE MYŚLISZ O BIOLOGII, CHEMII, MOŻE MEDYCYNIE?

BYĆ MOŻE PASJONUJESZ SIĘ JĘZYKAMI, SZTUKĄ LUB HISTORIĄ?

Naukę do matury załatwiłbym Ci u najlepszych z najlep-
szych. Spod ich skrzydeł - nie bój się, bliżej im do anio-
łów niż smoków! - wyszło wielu lekarzy, farmaceutów, 
weterynarzy, biotechnologów i innych specjalistów z 
dziedziny nauk przyrodniczych.

Po konsultacji z św. Mikołajem załatwiam też możliwo-
ści rozwoju poprzez udział w różnorakich olimpiadach i 
konkursach, które pozwalają zdobyć indeksy na wyma-
rzone studia. Mogę pochwalić się finalistami i laureatami 
z wielu takich „eventów” - popatrz choćby na Olimpiadę 
Chemiczną, Biologiczną, Ekologiczną; Konkurs Chemicz-
ny im. prof. Swinarskiego.

Mam także dla Ciebie w zanadrzu specjalny program au-
torski „Język łaciński w medycynie”, który odsłania tajniki 
wszystkich „morbusów” i „pulmonów”.

Dla pasjonatów organizujemy zajęcia terenowe, które dają młodym biologom możliwości 
wykorzystania w praktyce swoich umiejętności.

Dla fanatyków chemii w mojej „lampie” zagospodarowałem świetnie wyposażoną pracow-
nie chemiczną! Najłatwiej - dżiny też! - uczymy się przez doświadczenia... Nie ma nic lepsze-
go na rozbudzenie czujności ucznia niż zapach kwasu butanowego!

Czasem myślę, że jestem zbyt dobry w tym spełnianiu życzeń…, ale co tam. Moich pod-
opiecznych zabieram w podróż świata nauki także na uczelnie, min. fantastyczne pokazy 
chemiczne na UMCS-ie! Można poczuć się jak w świecie baśni 1000 i jednej nocy, szczegól-
nie podczas NOCY BIOLOGÓW na UJK w Kielcach.

Staram się organizować spotkania dla moich podopiecznych, w trakcie których mogą do-
wiedzieć się od zawodowców: lekarzy: ratowników medycznych, pielęgniarek, jak wyglą-
da ich praca i posłuchać o pierwszej pomocy czy profilaktyce wielu poważnych schorzeń! 
Dbam nie tylko o rozwój umysłowy moich „młodych”, ale także o ich zdrowie, więc jesteś w 
najlepszych rękach!

Coś czuję, że jesteś osobą szukającą wyzwań! Gratis dorzucę rozszerzenie z matematyki lub 
fizyki – całkiem za free! Przyda się na rekrutację na takie uczelnie jak UJ! Później podzięku-
jesz….

No, no.. po takim kursie możesz spokojnie myśleć o karierze biol-chemicznej! Aż żałuję, że 
dżiny nie chorują….!

Zapewniam Cię, że szanowne „Collegium” nauczycieli zabierze Cię wehikułem czasu w 
podróż po epokach. Zobaczysz świat oczami Leonarda da Vinci, Adama Mickiewicza czy 
nawet Napoleona!

Marzysz o karierze prawnika, filologa, dziennikarza czy psychologa? Zaproszę do współ-
pracy pracowników Instytutu Historii UJK, Uniwersytetu Rzeszowskiego lub Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie. Pokażę Ci najwspanialsze miejsca w regionie pod 
względem wartości kulturowych czy historycznych. Możesz też spróbować swoich sił 
oratorskich, wcielając się w rolę prokuratorów, adwokatów i sędziów podczas warszta-
tów w Sądzie Rejonowym w Staszowie.



W gronie przedmiotów jest również łacina z kulturą 
antyczną, dzięki której poznasz korzenie naszej euro-
pejskiej cywilizacji. Dodatkowo będziesz mógł spełnić 
swoje aspiracje artystyczne! Po kursie z plastyki galerie 
sztuki będą stać przed Tobą otworem.

Utalentowani humaniści uczestniczą w wielu wspania-
łych przedsięwzięciach i projektach edukacyjnych, zdo-
bywają laury w konkursach historycznych, językowych 
i recytatorskich. W Olimpiadach: Historycznej, Języka 
Łacińskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
Wiedzy o Mediach, od lat sięgamy po laury wśród naj-
lepszych szkół w Polsce.

Jeśli czujesz, że kariera polityka – to jest to, rozszerzenie 
z WOS-u dostaniesz ode mnie w prezencie. Tak od serca. 
A jak będziesz już prezydentem to poproszę: Pamiętaj o 
swoim Dżinie.

Być może słyszałeś o sukcesach naszego „Credo”? Już zbieramy autografy. Jedno słowo a też 
możesz tam być – słowo!

Możesz też zostać prawdziwą gwiazdą Szkolnego Koła Teatralnego.

Nie trafiłem? To chyba coś z ciśnieniem, że mój dżinowy barometr wariuje! Ale to nie koniec 
moich propozycji...

Czujesz się prawdziwym patriotą, chciałbyś pełnić służ-
bę ku chwale naszego narodu, interesują Cię militaria i 
wojskowość? Spełnić to życzenie, to drobnostka przy 
naszych znawcach sztuki wojennej!

Przygotowałem dla Ciebie zestaw przedmiotów rozsze-
rzonych: geografię, matematykę i WOS, tak, abyś spo-
kojnie mógł poradzić sobie z nauką na politechnikach, 
w szkołach wojskowych, policyjnych i pożarniczych. Z 
pewnością odniesiesz liczne sukcesy w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych oraz zawodach sporto-
wo-obronnych! Jeśli wykażesz się należytą odwagą 
wszystko to będzie dla Ciebie … granacik!

Na obozach szkoleniowych zaznasz prawdziwego, żoł-
nierskiego życia! Co prawda możesz wrócić troszkę hm, 
przeczołgany... Ale co tam - czego się nie robi dla prze-
jażdżki pojazdem opancerzonym!

Pomogę Ci poznawać specyfikę zawodu policjanta, strażaka, zawodowego żołnierza.

Na czas nauki otrzymasz piękny, odprasowany mundur, w którym będziesz się uczył i peł-
nił zaszczytne funkcje podczas uroczystości szkolnych, rejonowych i ogólnopolskich. A 
poza tym, co tu dużo mówić: Za mundurem panny sznurem….

Dla mnie BOMBA!

MOŻE WOLAŁBYŚ DZIAŁAĆ NICZYM DZIELNY SPARTANIN? 
DLA CIEBIE TEŻ MAM COŚ CIEKAWEGO….
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DO WSZYSTKICH TYCH PROPOZYCJI NA KOSZT FIRMY DORZUCĘ

NIE ZGADZAM SIĘ JEDYNIE NA

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY

TERAZ JUŻ NA PEWNO WIESZ CZEGO SOBIE ŻYCZYĆ!
POMOGĘ CI SPEŁNIĆ TO WSZYSTKO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. 

STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE.
Autor tekstu Anna Ziętarska - uczennica klasy IIB Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

• Szeroki wybór języków nowożytnych: niemiecki, rosyjski, włoski, hm … może francuski?
• Doskonale zorganizowane wycieczki krajowe i zagraniczne.
• Przyjazną, niemal rodzinną atmosferę.
• Zadbane, bogato wyposażone pracownie, szkolny bufet, bibliotekę z czytelnią umożliwiającą 

spokojną naukę.
• Rozwój talentów i pasji w szkolnych kołach zainteresowań.
• Pracę w szkolnym wolontariacie.
• Rozwój umiejętności sportowych.
• Pomoc szkolnego pedagoga.

• Nietolerancję.
• Różne przejawy przemocy psychicznej i fizycznej.
• Nieprzestrzeganie praw człowieka i … dżina.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

nazwa klasy przedmioty wiodące

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Matematyka

Fizyka
Informatyka

MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
Matematyka

Fizyka
Informatyka

BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Biologia
Chemia

Matematyka

CHEMICZNA
Chemia
Fizyka

Matematyka

HUMANISTYCZNA
Język polski

Historia
Wiedza o społeczeństwie

MUNDUROWA
Geografia

Matematyka
Język angielski

w każdej klasie język angielski;
drugi język do wyboru spośród języków: niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i francuskiego

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 Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj..."

Jan Paweł II

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych, Szanowni Rodzice!
Przed Wami czas ważnych wyborów. Już niebawem musicie podjąć decyzję, która wpłynie na Wa-

sze przyszłe życie. Jest nią wybór szkoły średniej. Wychodząc Wam naprzeciw, przygotowaliśmy cie-
kawą i różnorodną ofertę naszej szkoły. 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie to placówka, która wszechstronnie edukuje młodych 
ludzi. W skład szkoły wchodzą 5-letnie technika i Branżowa Szkoła I Stopnia. W klasach technikal-
nych uczniowie mają możliwość kształcenia się w następujących zawodach: technik ekonomista, 
technik reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik logistyk, 
technik hotelarstwa, technik rachunkowości. Natomiast w Branżowej Szkole I Stopnia młodzież zdo-
bywa wiedzę i umiejętności w wybranych przez siebie zawodach. 

Poza tym dbamy o interdyscyplinarny rozwój naszych uczniów. Mogą oni rozszerzać swoje zain-
teresowania i pasje w ramach różnych kół oraz zajęć pozalekcyjnych, między innymi podczas warsz-
tatów: muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, sportowych, przedmiotowych.

Przygotowana oferta naszej placówki jest bogata i niezwykle atrakcyjna. Jako szkoła stawiamy 
na konkretne, kierunkowe wykształcenie. Wyposażamy absolwentów w specjalistyczne umiejętno-
ści, a także w wiedzę praktyczną, której dziś przede wszystkim oczekują pracodawcy. Analizujemy 
współczesny rynek pracy – na bieżąco dostosowujemy i modyfikujemy metody oraz formy naucza-
nia. 

Dbamy też o to, aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna dla każdego ucznia.
Czekamy na Was.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie
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REKOMENDACJA

ATUTY EKONOMIKA

• Długoletnia tradycja i doświadczenie
• Matura i dobry zawód
• Świetne wyniki egzaminów
• Przygotowanie do studiowania na najlep-

szych uczelniach w kraju i za granicą
• Wiedza i umiejętności pozwalające założyć 

własną działalność gospodarczą
• Doświadczenie ułatwiające podjęcie pracy w 

polskich i międzynarodowych firmach
• Praktyki zawodowe we Włoszech i innych 

krajach Europy
• Staże zawodowe
• Europassy i certyfikaty zawodowe umożli-

wiające otrzymanie ciekawej i dobrze płatnej 
pracy

• Ciekawe projekty edukacyjne, np. Erasmus+
• Udział w wirtualnych laboratoriach
• Programy stypendialne
• Sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawo-

dach sportowych
• Bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowują-

ce do egzaminów
• Warunki do wszechstronnego rozwoju pasji i 

zainteresowań

Ogromnym sukcesem jest fakt, 
że od wielu lat Zespół Szkół Ekono-
micznych w Staszowie utrzymuje się 
w czołówce szkół w Ogólnopolskim 
Rankingu Techników „Perspektyw” 
i „Rzeczpospolitej”. Od 2011 roku 
siedmiokrotnie był najlepszym tech-
nikum w powiecie staszowskim, a w 
2019 roku otrzymał zaszczytny tytuł 
„Srebrnej Szkoły 2019”.

Europassy przepustką do międzynarodowej kariery

• Organizacja wycieczek zawodowych, eduka-
cyjnych i rekreacyjnych 

• Nowoczesne wyposażenie ułatwiające zdo-
bywanie wiedzy i umiejętności

• Bogaty program wychowawczo-profilaktycz-
ny

• Atrakcyjna lokalizacja
• Bezpieczeństwo, opieka pedagoga i pielę-

gniarki
• Innowacje pedagogiczne
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KOMPETENCJE ZAWODOWE NASZYCH ABSOLWENTÓW
Technik hotelarstwa:
• fachowa obsługa gości hotelowych, umiejęt-

ność kierowania sieciami hotelowymi i biurami 
podróży, organizacja i sprzedaż usług dodatko-
wych

Technik żywienia i usług gastronomicznych:
• oprawa kulinarna uroczystości, znajomość zasad 

dietetyki, umiejętność przygotowania potraw i 
napojów, zdolność do prowadzenia lokalu ga-
stronomicznego

Technik logistyk:
• sprawna obsługa transportu samochodowego, 

kolejowego, lotniczego i morskiego, zarządzanie 
zapasami w różnorodnych magazynach

Technik informatyk:
• umiejętność pisania programów komputero-

wych, projektowania stron i aplikacji interneto-
wych, administrowania sieciami i eksploatacji 
sprzętu komputerowego

Technik reklamy:
• projektowanie kampanii reklamowych, obsługa 

programów graficznych i znajomość świata me-
diów

Technik ekonomista:
• sprawne organizowanie działalności gospodar-

czej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych, właściwe sporządzenie 
dokumentacji księgowej i biurowej

Technik rachunkowości (nowość):
• prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i go-

spodarki finansowej przedsiębiorstw oraz księ-
gowości różnych firm z wykorzystaniem kompu-
terowych programów finansowo-księgowych

Doskonalenie produkcji filmów reklamowych ,,Komputery nie mają dla nas tajemnic”- informatycy podczas zajęć

Obsługa programów kadrowo -płacowych

Planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu

Pokaz sztuki kelnerskiej

Technik logistyk – zawód przyszłości
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KOMPETENCJE ZAWODOWE NASZYCH ABSOLWENTÓW
W szkole organizowanych jest wiele cyklicz-

nych  działań:
• Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzę-

dzi, takich jak: Moovly, Mentimeter, Kahoot, Qu-
izizz, Screencasty

• Współpraca z uczelniami wyższymi ( m.in. z: UJK 
w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, WSL w 
Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim)

• Tydzień Profilaktyki – warsztaty promujące zdro-
wy styl życia

• Dzień Otwarty – „Ekonomik otwiera drzwi do ka-
riery”

• Święto Szkoły
• Wyjazdy i spotkania integracyjne
• Wizyty studyjne u pracodawców
• „Podwieczorek z historią” i Koncert Pieśni Patrio-

tycznych
• Święto Matematyki
• Konkursy kulinarne połączone z prezentacją po-

traw  i  ich degustacją
• Współpraca z instytucjami użyteczności publicz-

nej
• Grywalizacja – wykorzystanie gier  edukacyj-

nych w oparciu o narzędzia ICT

Ekonomik oferuje ciekawe zajęcia dodatko-
we:
• Szkolenia i kursy (np. carvingu, baristyczne, ope-

ratora wózków widłowych)
• Innowacyjne zajęcia przygotowujące do matu-

ry, do egzaminu zawodowego i olimpiad
• Grafika komputerowa
• Zajęcia na siłowni
• Klub turystyczny
• Koło fotograficzne
• Koło teatralne
• Zespół wokalny
• Zespół muzyczny
• Szkolne Koło Wolontariatu
• Szkolny Klub Sportowy
• Koło katechetyczno-turystyczne
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• Klub taneczny 

Sukcesy Szkolnego Klubu Sportowego

Prezentacja stoiska gastronomicznego - Targi Kielce

Po wykładzie prof. Jacka Legiecia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach

Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego
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Zwiedzamy Wenecję

Koncert pieśni patriotycznych

Wizyta w telewizji

Szkolny zespół muzyczny Econ

M. Tomporowska – stypendystka Prezesa Rady Ministrów,
 K. Zdral – finalistka Olimpiady Logistycznej, K. Kozioł – laureatka Święto-

krzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Odpoczynek po dniu praktyk we Włoszech – Erasmus+

Kolekcja pucharów – nagród za liczne sukcesy sportowe
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NASZA OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2020/21

dla absolwentów szkół podstawowych 

DOBRY ZAWÓD – PEWNA PRACA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
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 rachunkowości - nowość

Technik hotelarstwa

Technik logistyk

Technik żywienia i uslug gastronomicznych

Technik reklamy

Technik informatyk
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
Twoją szkołą na miarę XXI wieku!

Nasze atuty:
• 70 lat tradycji szkoły w krzewieniu wiedzy i wychowa-

niu do wartości
• Nowoczesna i doskonale wyposażona baza dydaktyczna
• Bogata i urozmaicona oferta kierunków kształcenia i 

zawodów pożądanych przez pracodawców
• Wysoka jakość kształcenia potwierdzona wynikami 

egzaminów zewnętrznych
• Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów 

prowadzone przez egzaminatorów CKE
• Udział w projektach unijnych, praktykach zagranicz-

nych i stażach zawodowych umożliwiający zdobycie 
doświadczenia zawodowego. Nasi uczniowie byli już 
na praktykach w Niemczech (Berlin, Lipsk), w Hiszpanii 
(Sewilla, Malaga), w Czechach (Ostrawa)

• Komfortowe warunki nauki, atrakcyjna lokalizacja 
placówki

• Nasi absolwenci od lat doskonale odnajdują się na 
rynku pracy

• Jako jedyni zapewniamy opiekę stomatologa, o zdro-
wie dba też pielęgniarka szkolna

• Bezpieczeństwo – monitoring na terenie szkoły 

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

ziemiaństwa”
• Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej
• Turniej Maszyn Wiatrowych 
• Olimpiada budowlana – „Buduj z pasją”
• Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Podczas realizacji projektu „Młodzi głosują”w siedzibie Uniwersytetu SWPS 
w WarszawieFinał Olimpiady Wiedzy o Mediach – Warszawa 2019
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA HUMANISTYCZNA

Jesteś człowiekiem i nic co ludzkie nie jest Ci obce? Wybie-
rając tę klasę, wybierzesz się w podróż w świat szeroko pojętej 
kultury, zgłębisz tajniki przeszłości i związki między przeszło-
ścią a teraźniejszością, poszerzysz swoją znajomość literatu-
ry, kultury i języka oraz wiedzę historyczną. Absolwenci klas 
humanistycznych w przyszłości często wybierają następujące 
kierunki studiów: prawo, politologia, polonistyka, anglistyka, 
rusycystyka, historia, historia sztuki, socjologia, kierunki arty-
styczne, pedagogika i psychologia. 

Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym 
w tej klasie są: język polski, język angielski, historia.

KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNO – INFORMATYCZNA
Pasjonują Cię meandry królowej nauk – matematyki? 

Chcesz poznać tajniki funkcjonowania świata rzeczywistego i 
wirtualnego? Jest to klasa stworzona dla osób, które lubią ma-
tematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia, 
a w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na 
uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicz-
nych. Przedmioty wiodące w tej klasie to: matematyka, fizyka, 
informatyka i język angielski.

Oferta edukacyjna
 Zespołu Szkół na rok szkolny 2020/2021

Co roku organizujemy „Matematyczne Warsztaty Maturalne”

Uczymy się nie tylko w szkole – uczniowie podczas realizacji projektu histo-
rycznego „Pamiętamy!”

Liceum Ogólnokształcące Technikum Branżowa Szkoła I stopnia

- klasa humanistyczna
- klasa matematyczno – informatyczno 
- fizyczna

- technik spawalnictwa (nowość!)
- technik informatyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej
- technik mechatronik

- elektromechanik pojazdów 
samochodowych
- mechanik pojazdów 
samochodowych
- ślusarz
- stolarz
- monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
 w budownictwie
- klasa wielozawodowa  
(z praktyką u pracodawcy)
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TECHNIKUM
TECHNIK INFORMATYK
Twoją pasją są komputery i wszystko, co z nimi się wią-

że? Wybierając ten kierunek, nabędziesz wiedzę i umie-
jętności w zakresie:
• montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń 

peryferyjnych;
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci kom-

puterowych, administrowania tymi sieciami;
• projektowania baz danych i administrowania bazami 

danych;
• tworzenia stron www. i aplikacji internetowych, ad-

ministrowania tymi stronami i aplikacjami.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Interesujesz się nowoczesną motoryzacją i chciał-

byś zostać specjalistą w zakresie serwisowania i obsłu-
gi współczesnych samochodów? Wybierając ten profil, 
zdobędziesz wiedzę i umiejętności zawodowe w zakre-
sie:
• diagnozowania stanu technicznego pojazdów samo-

chodowych;
• obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodo-

wych;
• organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów sa-

mochodowych. 
Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej kla-

sie uzyskasz prawo jazdy kat. B

TECHNIK BUDOWNICTWA
Myślisz o architekturze, a może chciałbyś projekto-

wać lub nadzorować wykonywanie robót budowlanych? 
Wybierając ten zawód, zdobędziesz wiedzę i umiejętno-
ści do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania określonych robót budowlanych;
• organizowania i kontrolowania robót związanych 

z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej 
sprawności technicznej;

• sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania 
dokumentacji przetargowej.

TECHNIK URZĄDZEŃ 
I SYSYTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Dbasz o środowisko naturalne, interesujesz się alter-

natywnymi źródłami energii? Wybierając ten kierunek 
kształcenia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakre-
sie:
• organizowania montażu urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej;
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energe-

tyki odnawialnej;
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i syste-

mów energetyki odnawialnej;
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energety-

ki odnawialnej;
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów doty-

czących urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej.

Podczas zajęć wykorzystywane są narzędzia, z którymi młodzież będzie 
pracować w danym zawodzie

Nauka w technikum, to szansa na praktyki zagraniczne 
 i zdobywanie nowych umiejętności

Nowinki techniczne poznajemy w szkole na zajęciach, jak również podczas 
wyjazdów edukacyjnych 

– Wystawa robotów przemysłowych Targi Kielce 2019

Podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
- Rzeszów 2018. 
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BRANŻOWA SZKOŁA 
I stopnia

Nasze kierunki kształcenia w branżowej szkole cieszą 
się atrakcyjnością na rynku pracy zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Decydując się więc na naukę w tym typie 
szkoły, zdobędziesz kwalifikacje do wykonywania wy-
branego przez Ciebie zawodu. 

TECHNIK MECHATRONIK
Chciałbyś wyjść naprzeciw dynamicznie rozwijającej 

się technologii i nie wiesz, co wybrać: informatykę, elektro-
nikę, automatykę, a może mechanikę – połącz te dziedziny 
i wybierz mechatronikę.

Uczeń kształcący się w tym zawodzie, nabywa wiedzę 
i umiejętności do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:
• montowania i konserwowania urządzeń i systemów 

mechatronicznych;
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicz-

nych;
• projektowania urządzeń i systemów mechatronicz-

nych;
• programowania urządzeń i systemów mechatronicz-

nych.

TECHNIK SPAWALNICTWA (NOWOŚĆ!)
Chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój przemysłu, 

zostań specjalistą z zakresu organizacji i wykonywania 
różnego rodzaju prac spawalniczych. To nowy w naszej 
ofercie kierunek kształcenia, który obecnie na rynku pra-
cy jest bardzo ceniony i poszukiwany. Uczniowie nabędą 
umiejętności w zakresie:
• przygotowania i wykonywania spajania;
• budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania;
• projektowania, organizowania i kontrolowania jako-

ści procesów spajania.

Zdobywamy doświadczenie zawodowe – praktyki w Czechach (Ostrawa)

Uczymy się od najlepszych 
- mechatronicy z wizytą na Politechnice Świętokrzyskiej 

Zagraniczne praktyki to nie tylko praca, ale również możliwość zwiedzania – 
wycieczka do Pragi. 

W trakcie zajęć w nowocześnie wyposażonej pracowni 
odnawialnych źródeł energii
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U nas się dzieje…
DNI TECHNIKI
To cykliczne przedsięwzięcie w życiu Staszicówki 
i Centrum Kształcenia Zawodowego realizowane od 

2014 roku we współpracy z partnerami szkoły: uczel-
niami wyższymi i przedsiębiorcami. To także doskonała 
okazja do zaprezentowania uczniom i gościom nowo-
czesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań w prze-
myśle i umiejętności naszych wychowanków.

KONSULTACJE MATURALNE
Nasi maturzyści korzystają co roku z dodatkowych 

zajęć przygotowujących do egzaminu. Organizujemy 
też „Matematyczne Warsztaty Maturalne”, które cieszą 
się dużą popularnością.

WOLONTARIAT 
„Dobro powraca” takimi słowami kierują się wolonta-

riusze ze Staszicówki, którzy od wielu już lat organizują 
lub uczestniczą w akcjach charytatywnych na terenie 
miasta czy powiatu, np.: świąteczne zbiórki żywności. 
Nasi wolontariusze od lat współpracują ze stowarzysze-
niem Pro Civitas. 

DRUŻYNA HARCERSKA
W szkole prężnie działa drużyna harcerska im. Lu-

dwika Machalskiego „Mnich” - bohatera ziemi staszow-
skiej. Oprócz wartości duchowych rozwijamy sprawno-
ści fizyczne, współpracując z OSiR – em w Staszowie. Na 
swoim koncie drużyna ma już wiele przedsięwzięć, m.in.: 
marsze, rajdy, biwaki i wyjazd po Światełko Betlejemskie.

STRZELECTWO SPORTOWE
Sekcja strzelecka funkcjonuje w szkole od 1978 roku 

i od samego początku zdobywa nagrody w ogólno-
polskich turniejach strzeleckich: „Srebrne Muszkiety” i 
„Sprawni jak żołnierze”.

STASZICÓWKA_BAND
Utalentowani muzycznie uczniowie Staszicówki mają 

możliwość nauki lub doskonalenia swoich zdolności i 
pracy w zespole muzycznym. Występy zespołu uświet-
niają nie tylko akademie szkolne, ale przede wszystkim 
imprezy powiatowe i wojewódzkie. 

RADIOWĘZEŁ
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły próbują swo-

ich sił w dziennikarstwie, przygotowując i prowadząc 
okolicznościowe audycje radiowe – czasem na „ważne 
i poważne” tematy, a czasem błahe. Praca w redakcji to 
świetna zabawa i ciekawe doświadczenie nie tylko dla 
humanistów.

TURYSTYKA
Staszicówka od początku swego istnienia co roku or-

ganizuje wycieczki i rajdy górskie, które hartują ducha, 
wzmacniają przyjaźnie i rozwijają pasje.

Rajd górski Tatry – październik 2019

 Dni Techniki to coroczna impreza, która przyciąga wielu miłośników nowinek 
technicznych

Drużyna harcerska podczas pieszego rajdu ku pamięci Artura Radziwiłła – 
wrzesień 2019

Zespół muzyczny STASZICÓWKA_BAND podczas wręczenia stypendiów Preze-
sa Rady Ministrów – Staszów , luty 2020. 
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Stawiamy na nowoczesność – pracownia odnawialnych źródeł energii

W pracowni budownictwa

Uczniowie mają do dyspozycji najnowsze urządzenia, aby jak najlepiej przy-
gotować się do egzaminów zawodowych.

Podczas lekcji uczniowie biorą czynny udział 
w przeprowadzaniu doświadczeń – lekcja fizyki.

Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystywane są najnowsze urządzenia  multime-
dialne – na zdjęciu lekcja historii. Jedna z wielu nowocześnie wyposażonych pracowni komputerowych.
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Uczestniczymy w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w 
Staszowskim Domu Kultury – spotkanie z regionalnym malarzem Tadeuszem 

Blicharzem

Finał Olimpiady „Buduj z Pasją” – I miejsce dla uczniów Staszicówki w części 
praktycznej

Zawody pływackie

Międzyszkolny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Stawiamy na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych naszych uczniów

„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Sta-
nisława Staszica na lata 2020 – 2021” – aktualnie realizowany 
projekt w ramach którego uczniowie technikum:
• będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematy-

ki i języka angielskiego,
• odbędą płatne staże w firmach,
• zdobędą dodatkowe kwalifikacje na kursach: obsługi ko-

parko-ładowarki, spawania światłowodów, programowa-
nia C++ oraz spawania metodą MIG/MAG

Sportowa Koszarowa    

Dzięki nowoczesnym obiektom sportowym zajęcia wy-
chowania fizycznego są ciekawe i urozmaicone. Jako jedyna 
szkoła w powiecie dysponujemy bogatym zapleczem sporto-
wym w obrębie kompleksu szkolnego: basen, hala sportowa, 
stadion lekkoatletyczny, strzelnica, sala do tenisa stołowego, 
sale gimnastyczne. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w za-
wodach sportowych, na których odnoszą sukcesy. 

Staszicówka – szkoła przyjazna uczniowi, bo:

• uczysz się pod kierunkiem wykwalifikowanej i doświad-
czonej kadry pedagogicznej;

• możesz liczyć na pomoc w zdobywaniu wiedzy, rozwija-
niu pasji, czy w razie niepowodzeń;

• w sytuacjach trudnych otrzymasz wsparcie wychowawcy, 
pedagoga, psychologa, nauczyciela lub dyrektora;

• „coś dla ducha” znajdziesz w bogatym księgozbiorze bi-
blioteki szkolnej;

• o zdrowie fizyczne zadbają: pielęgniarka szkolna i przemi-
ła pani stomatolog;

• bezpieczeństwo jest naszym priorytetem;
• i można by jeszcze długo tak wymieniać…

Tekst: A. Banaś, J. Pasternak
Foto: archiwum szkoły

Dane teleadresowe: Staszów, ul. Koszarowa 7
tel. 15 864 25 39; www.zsstaszow.pl
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W drodze ku dorosłości 

Internat Zespołu Szkół jest jedyną koedukacyjną 
placówką opiekuńczo – wychowawczą w Staszowie 
przeznaczoną dla uczniów wszystkich szkół śred-
nich. Budynek usytuowany jest na pełnym zieleni 
obszarze parkowym, naprzeciwko szkoły – „Staszi-
cówki”. Cały obiekt jest ogrodzony i monitorowany, a 
co się z tym wiąże – bezpieczny. 

Internat realizuje program wychowawczy po-
przez wpajanie wychowankom odpowiednich 
nawyków higienicznozdrowotnych, promowanie 
zdrowego stylu życia, uświadamianie czynników 
ryzykownych ( szkodliwości stosowania środków 
odurzających , palenia papierosów, picia alkoholu 
itp.), rozwijanie umiejętności właściwych zachowań 
w sytuacji zagrożenia oraz dbania o bezpieczeństwo 
własne i innych, a także wiedzę , gdzie zwrócić się o 
pomoc w danej sytuacji.

OFERUJEMY:
• bardzo dobre warunki do nauki i odpoczynku:
• 2. 3. i 4-osobowe pokoje ( dwa sąsiadujące ze sobą pokoje, po-

łączone wspólną łazienką),
• świetlicę zaadaptowaną do potrzeb młodzieży ( telewizja 

cyfrowa, projektor multimedialny, możliwość korzystania z 
pomieszczenia do nauki indywidualnej w godzinach wieczor-
nych)

• obszerny hol na II piętrze ze stołem, krzesłami oraz z ławą, ka-
napą i fotelami, z dostępem do telewizji cyfrowej i Internetu

• kilka pokoi gościnnych dla rodziców,

INTERNAT 
ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE
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Zapewniamy całodzienne wyżywienie:
• zaplecze kuchenne z bardzo dobrze wyposażoną kuch-

nią; w której przygotowywane są posiłki z użyciem nowo-
czesnego sprzętu gastronomicznego , 

• duża , jasna stołówka mieszcząca 80 osób, 
• zdrowe, świeże, smaczne i tanie posiłki, duża ilość owo-

ców i warzyw, 
• zróżnicowane posiłki dostosowane do zapotrzebowania 

energetycznego w danej grupie wiekowej – pod nadzo-
rem Sanepidu, 

• 3 posiłki dziennie z możliwością przygotowania II śniada-
nia do szkoły.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie:
• dbałość o rozwój fizyczny - korzystanie pod opieką 

wychowawców z sali gimnastycznej, siłowni i innych 
sal sportowych, znajdujących się na terenie szkol-
nym (bilard, tenis stołowy, siłownia, strzelnica), 

• systematyczne prowadzenie zajęć wychowawczych 
rozwijających kompetencje społeczne młodego 
człowieka : tematycznych, artystycznych, patriotycz-
nych, kulturalnych, czy praktycznych, 

• organizację codziennej nauki własnej, mobilizowa-
nie młodzieży do nauki (systematyczna pomoc me-
rytoryczna wychowawców, pomoc koleżeńska), 

• naukę wrażliwości, pomoc potrzebującym, orga-
nizowanie akcji charytatywnych ( np. współpraca z 
Domem Dziecka w Pacanowie, OREW w Staszowie ) 
itp., 

• zajęcia alternatywne: koła zainteresowań, konkursy, 
warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozgrywki 
sportowe, wycieczki. 

• możliwość odbywania praktyki w zawodzie kucharz

Prowadzimy obsługę kateringową 
imprez okolicznościowych
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Dbamy o psychiczny i emocjonalny rozwój wychowanków poprzez:
• współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną mieszczącą się w tym samym budynku - możliwość korzystania 

młodzieży z indywidualnego poradnictwa w trudnych sytuacjach.
• nieodpłatne korzystanie z bezpiecznego Internetu:
– pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk,
– bezpłatny dostęp do sieci wi-fi;

W internacie mieszkają już od kilku lat wychowankowie z Ukrainy, placówka pracuje całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 
W miarę potrzeb wychowankowie z Polski mają możliwość pozostania w internacie na weekend. 

Prowadząc szeroki zakres działań opiekuńczo-wychowawczych , internat wspiera młodzież w odnalezieniu się w nowej rze-
czywistości i pomaga w adaptacji w nowym środowisku. Zapewnia równość szans , stwarza warunki do realizacji obowiązków 
wynikających z nauki szkolnej, pomaga wychowankom w rozwoju ich zainteresowań i talentów oraz umiejętności pozwalają-
cych sprostać wymaganiom samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Okiem wychowanków:

Internat - miejsce między domem a szkołą, w którym wy-
darza się świat, w którym zawiera się nowe, ważne znajomo-
ści, które uczy powitań i pożegnań. Gdzie przygotowuje się 
do zajęć, odrabia lekcje, rozwiązuje zadania, pisze wypraco-
wania, czyta książki, słucha muzyki, przegląda strony interne-
towe, dojrzewa, dorasta. Dorasta do dorosłości…

Okiem wychowawców:

Internat – miejsce, gdzie wychowawcy dyskretnie towa-
rzyszą dorastaniu młodego człowieka, uczą niezależności, 
samodzielności, ale i kompromisów, wrażliwości, dzielenia się 
swoimi emocjami - budują emocjonalne wnętrze.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia opiekę, 
wspiera wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień, pa-
sji ( tematyczne zajęcia wychowawcze, wycieczki turystyczno 
– krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy oko-
licznościowe), umożliwia udział w życiu kulturalnym i społecz-
nym miasta. To miejsce, które młodzież docenia i mile wspo-
mina po latach.

Akcje charytatywne wspierające dzieci

Wspólne spędzanie czasu na wycieczkach

Miejsce nauki i spotkań
tekst: D. Miklaś, M. Witaszek

opracowanie graficzne: Ł. Lech, D. Opałka

Naszym atutem jest utrzymywanie stałego
kontaktu z rodzicami i opiekunami

podopiecznych w celu ujednolicenia
oddziaływań dążących do osiągnięcia

optymalnego wpływu 
na rozwój wychowanków.

!!! Serdecznie zapraszamy !!!
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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

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie! Pragniemy przedstawić ofertę edukacyjną na zbliżający się rok szkolny 2020/2021, 
jaką przygotował Zespół Szkół w Połańcu. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Więcej informacji można zna-
leźć na naszej stronie internetowej (www.zspolaniec.pl) oraz na szkolnym facebooku. Zapraszamy!

OFERTA EDUKACYJNA
Zespołu Szkół w Połańcu na rok szkolny 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POŁAŃCU

klasa matematyczna
(matematyka, geografia, język angielski)

klasa biologiczno-chemiczna
(biologia, chemia, matematyka)

TECHNIKUM W POŁAŃCU

technik elektronik

technik energetyk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)

technik elektryk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W POŁAŃCU

klasa wielozawodowa

elektronik

NASZA SZKOŁA – TWOJA DECYZJA – DOBRY WYBÓR
Przedstawiamy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021, 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 wyboru 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 zarabiaj (jak najwięcej). 

 
Co nas wyróżnia? 
- odkrywamy talenty, rozwijamy pasje naszych uczniów oraz wspieramy wszystkich mających jakie-

kolwiek trudności, 
- dostosowujemy programy nauczania oraz pracujemy zróżnicowanymi metodami, dając każdemu 

szansę realizacji potrzeb edukacyjnych stosownie do jego możliwości. 
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WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁAŃCU Z GRUPĄ ENEA

Program Grupy Enea zakłada objęcie patro-
natem 14 szkół branżowych i techników, które 
wyróżniają się wysokim poziomem kształcenia 
uczniów w zawodach, na które jest największe 
zapotrzebowanie w spółkach Grupy Enea. W ten 
sposób realizuje ona wyzwania stawiane praco-
dawcom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Premiera RP.

Z dumą pragniemy podkreślić, że jako jedna 
z pierwszych szkół w Polsce i jedyna w woje-
wództwie świętokrzyskim podpisaliśmy umo-
wę patronacką z Grupą ENEA.

Inauguracja programu odbyła się 17 maja 2018 
r., kiedy Enea S.A. oraz Enea Połaniec podpisały 
umowę patronacką z Zespołem Szkół im. Oddzia-
łu Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

– Szkoła ta ma znakomite tradycje i kształci na-
prawdę wspaniałych fachowców, którzy nie tylko 
posiadają wiedzę teoretyczną, ale mają głód wyna-
lazczości. Dziś energetyka zmienia się, jak również i 
technologie z nią związane. Mam nadzieję, że dzię-
ki tej umowie będziemy mogli wesprzeć kształcenie 
młodych, którzy kiedyś staną się wspaniałymi fa-
chowcami w przemyśle energetycznym i zasilą kadry 
naszej elektrowni – podkreślił przy okazji podpisa-
nia umowy Lech Żak, prezes Enei Połaniec.

– Dzięki umowie patronackiej nasi uczniowie 
będą mogli odbywać praktyki w elektrowni, korzy-
stać z laboratoriów i urządzeń, dzięki czemu po-
głębią swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Co 
ważne, będziemy mogli modyfikować nasz program 
nauczania pod konkretne potrzeby elektrowni – do-
dał Stanisław Rogala, dyrektor Zespołu Szkół.

W ramach współpracy nasza placówka otrzy-
mała wsparcie rzeczowe poprzez doposażenie 
pracowni (dzięki wsparciu Enei powstała w 
2019 r. m. in. specjalistyczna pracownia po-

miarów elektrycznych i elektronicznych). Enea, 
jako patron placówki, ma też swój udział w roz-
wijaniu programów oraz organizowaniu szkoleń 
dla uczniów i nauczycieli, konkursów (w 2019 r. 
wspólnie z Eneą zorganizowaliśmy konkurs 
wiedzy o Elektrowni Połaniec, w którym wzięło 
udział kilkudziesięciu uczniów z 18 szkół z po-
wiatów staszowskiego i mieleckiego), warszta-
tów i wycieczek edukacyjnych (młodzież w 2020 
r. odwiedziła m. in. Poznań i Berlin podczas wy-
jazdu edukacyjnego sponsorowanego przez 
Eneę). Uruchomiony został również program 
stypendialny dla najzdolniejszych uczniów-
specjalistów, z którego skorzystało już kilku na-
szych wychowanków.

Elektronicy z I klasy Technikum, zostali laureata-
mi konkursu organizowanego przez lidera rynku 
energetycznego w Polsce - firmę ENEA. Ich praca: 
„Ekologiczne miasto przyszłości”, prezentująca wi-
zję energetyki za 50 lat, zdobyła pierwsze miejsce w 
trakcie finał konkursu w Centrum Wykładowym Poli-
techniki Poznańskiej (grudzień 2019 rok). Uczniowie 
z Połańca byli najmłodszymi uczestnikami a w na-
grodę otrzymali czeki po 3000 PLN, które przeznaczą 
(zgodnie z umową stypendialną) na zakup laptopów 
oraz wyjazd naukowy do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich do Abu Dhabi i Masdaru (rozwiązania sto-
sowane w tych miastach stanowiły inspirację do Ich 
pracy) oraz odwiedzą EXPO 2020 (Wystawa Świato-
wa w Dubaju). 

Obecnie przygotowujemy kolejną EDUKACYJNĄ 
WYPRAWĘ MARZEŃ ENEA 2020 – w naszych planach 
jest poznanie tajników Elektrowni Kozienice i zajęcia 
w EC1 Łódź – najnowszym Centrum Nauki w Polsce. 
To tam rozpalamy nasze IESKIERKI INNOWACJI! Takie 
podróże – to w naszej szkole zobowiązująca trady-
cja. Z uroków WYPRAW NAUKOWYCH, nasi technicy 
korzystają kilka razy każdego roku.
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Biologia jest fascynująca.

Najnowocześniejszy sprzęt to nasz atut Nasi elektronicy w SIEMENS Masdar (Zjednoczoene Emiraty Arabskie)

Fotowoltaika jest niezwykle ciekawa nie tylko dla energetyków

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

szczegóły na www. zspolaniec.pl), 
- supernowoczesnych pracowni przedmiotów 

zawodowych (ENEA – pomiary elektryczne 
i elektroniczne, DIPOL – TV SAT i monitoring, 
SATEL – inteligentne systemy alarmowe, OZE 
– systemy energetyki odnawialnej, ENERGIA 
PRZYSZŁOŚCI – zaawansowane laboratorium 
energetyki),

- bazy dydaktycznej na najwyższym poziomie: 
laboratoria, baza sportowa, pracownie 
przedmiotowe matematyki, języków obcych, 
języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, 
geografii,

- realizowanych projektów: ERASMUS+ 
i POWER (praktyki zawodowe – Anglia i 
Portugalia) Akademia CISCO, ROBOLAB, SEP, ...

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

- świetnej zdawalności matury,

FUN & EDUCATION – TO MOTTO NASZEJ PRACY Z UCZNIAMI 

Na www.zspolaniec.pl znajdziesz wiele 
ciekawych informacji o naszej szkole, sukcesach 
uczniów, programach nauczania,... Poczuj 
atmosferę Twojej nowej szkoły: ciesz się zdjęciami, 

- 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 petentem biur pośrednictwa pracy),

- klas „połówkowych” czyli elektronik z 
elektrykiem i energetyk z OZE lub klas o danym 
profilu z podziałem na grupy (dzięki temu 
wszystkie przedmioty zadowowe i pracownie 
realizowane są w małych grupach!) 

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

- profesjonalnej kadry, z której zdecydowana 
większość uzyskała stopień nauczyciela 
dyplomowanego oraz posiada certyfikat 
egzaminatora CKE (egzaminu maturalnego i 
zawodowego).

filmami i prezentacjami przedstawiającymi to, jak 
pracujemy i jak się bawimy (wszystko w zakładce: 
DLA KANDYDATÓW). 
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Połanieckie liceum to szkoła nowoczesna, w 
której uczniowie mogą rozwijać swe pasje i talen-
ty w różnych dziedzinach. Praca podczas zajęć lek-
cyjnych odbywa się w znakomicie wyposażonych 
klasach, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy 
techniki edukacyjnej, takich jak tablice interaktyw-
ne czy platformy e-learningowe. W szkole działają 
liczne koła zainteresowań, których uczestnicy po-
szerzają wiedzę i mogą zdobywać laury w konkur-
sach przedmiotowych. Liceum znakomicie przy-
gotowuje do zdawania egzaminu maturalnego, 
dlatego też jego absolwenci od lat osiągają wyso-
kie wyniki i z powodzeniem kontynuują naukę na 
studiach wyższych.

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

Rozszerzenia przedmiotów, które są dostępne 
w naszych oddziałach, zostały wybrane na pod-
stawie opinii rodziców oraz uczniów – zapropono-
wane liczby godzin z poszczególnych przedmiotów 
są podyktowane jak najlepszym przygotowaniem 
młodzieży do egzaminu maturalnego.

W naszym liceum zaplanowaliśmy oddziały z na-
stępującymi przedmiotami wiodącymi:

- matematyka, geografia, język angielski – 
Nauka w tej klasie kształtuje logiczne i analityczne 
myślenie oraz przygotowuje do życia we współcze-
snej, globalnej rzeczywistości. Zdobyte umiejętno-
ści pozwalają na kontynuowanie nauki na uniwer-
sytetach na kierunkach: matematyka, informatyka, 
ekonomia, bankowość. Po ukończeniu tej klasy z 
powodzeniem można studiować również nauki 
techniczne, np. elektronikę, geodezję, budownic-
two, mechanikę. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POŁAŃCU

W naszej szkole masz do wyboru:

- biologia, chemia, matematyka – Nauka w tej 
klasie kształtuje badawczy sposób myślenia, cha-
rakterystyczny dla nauk przyrodniczych. Podczas 
nauki w klasie biologiczno-chemicznej rozwija się 
umiejętność rozwiązywania problemów i samo-
dzielnego poznawania praw rządzących przyrodą. 
Oddział ten przygotuje przyszłych pracowników 
branży medycznej do pracy nie tylko w Polsce, ale 
i za granicą. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwa-
lają na kontynuowanie nauki na takich kierunkach 
jak: medycyna, farmacja, nauki przyrodnicze, bio-
technologia. 

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

Nasza współprca z Elektrownią ENEA Połaniec układa się znakomicie Poznajemy tajniki nauk przyrodniczych

No cóż, że ze Szwecji, czyli nasi technicy w Karlskronie



W wyniku reformy edukacji kształcenie zawo-
dowe zmieniło się zupełnie. Dzisiejszy ELEKTRONIK 
i ENERGETYK to zawody bez podziału na wąskie 
specjalności (jak przed laty), z szerokim zakresem 
umiejętności praktycznych. ELEKTRYK – to także już 
nie jest zawód naszych rodziców (z jedną wąską spe-
cjalnością), a nowoczesna, szeroka dziedzina wiedzy. 
Nasi technicy urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej (OZE), uczą się w sposób praktyczny tego, 
co najnowsze na rynku odnawialnych źródeł energii. 
Każdy uczeń naszego technikum kończy naukę z 
uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji urzą-
dzeń elektroenergetycznych – kategoria E (pra-
codawcy docenią to od razu). 

Fakty mówią za siebie! Od wielu lat pracodawcy 
na całym świecie „polują” na najlepszych absolwen-
tów szkół technicznych. Tę sytuację potwierdza śle-
dzenie zawodowego (dobrego) losu naszych absol-
wentów. Dane Powiatowego Urzędu Pracy rozwie-
wają wątpliwości – nie ma bezrobotnych wśród 
pracowników o nauczanych u nas specjalno-
ściach! Nasi absolwenci studiują na najlepszych 
uczelniach i są znakomitymi inżynierami! 

Technikum w Połańcu – to specjaliści w prze-
kuwaniu umiejętności zdobytych na stażach w... 
światowe sukcesy, które stają się motorem napę-
dowym dalszego rozwoju zawodowego. Na www.
zspolaniec.pl znajdziesz szczegółowy opis zrealizo-
wanych staży zawodowych, międzynarodowych 
i krajowych sukcesów oraz wszystkich osiągnięć 
naszych techników. Jeżeli chcesz podążać śladami 
naszych najlepszych absolwentów, chcesz zarabiać 
na swojej wiedzy, chcesz, abyś to Ty przebierał wśród 
ofert pracodawców – zdecyduj się na kształcenie 
zawodowe (zawodowcy mają po prostu LEPIEJ)! 
Medale światowych konkursów wynalazczości 
zdobyte w Bangkoku, Tajpej, Paryżu, Brukseli czy Bu-
kareszcie, laury największego konkursu młodych 
naukowców E(x)plory i reprezentowanie Polski 
na konkursach światowych INFOMATRIX, zwy-

cięstwa w Olimpiadzie Innowacji Technicznych 
– to wszystko osiągnęli uczniowie naszego TECHNI-
KUM. To wspólny sukces: „nadających z uczniami na 
jednych falach” nauczycieli – pasjonatów i pragną-
cych sukcesu – uczniów. U nas SUKCES jest ... co-
dziennością. Nie martw się, jeśli uważasz, że Twoje 
możliwości są nieco mniejsze – oferujemy wsparcie 
prowadzące do zdania egzaminów zawodowych i 
matury. U nas każdy znajdzie swoje miejsce! 

Dzięki innowacji pedagogicznej o nazwie „kla-
sa naukowo-turystyczna” uczyliśmy się (i tak na-
prawdę... wyjątkowo dobrze bawiliśmy się) w wielu 
niezwykle fascynujących miejscach (niemalże cała 
Europa, Maroko, Izrael, Palestyna, Gibraltar czy Zjed-
noczone Emiraty Arabskie). Mamy jeszcze niezwykle 
dużo pomysłów na kolejne, niesamowite EDUKA-
CYJNE WYPRAWY MARZEŃ. W poprzednim roku 
tak bardzo spodobało się nam w Dubaju, że w tym 
planujemy wizytę na EXPO 2020 w Emiratach (poja-
dą tam w nagrodę m.in. laureaci konkursu ogólno-
polskiego ENEA). Która inna szkoła otwiera przed 
Tobą takie możliwości? To, o czym inni marzą, u nas 
jest rzeczywistością od bardzo wielu lat. I na tyle 
nas to cieszy i napędza do dalszych działań, że ofer-
ta kolejnych podróży naukowych jest skierowana 
również dla Ciebie i Twoich rówieśników. Pamiętaj, 
wszystko to było możliwe... wyłącznie dla uczniów 
TECHNIKUM!

TECHNIK ELEKTRONIK – to zawód bez podzia-
łu 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 przygotowanie sze-
roko wykwalifikowanej kadry specjalistów zajmują-
cych się instalowaniem, użytkowaniem, pomiarami i 
naprawą urządzeń elektronicznych. Absolwent tech-
nikum elektronicznego to osoba przygotowana do 
pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawo-
dowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę 
z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektro-
nika. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji 
poprzez prowadzenie własnej działalności gospo-
darczej. To praca czeka na elektroników, a nie elek-
tronicy poszukują pracy. Technik elektronik może 
podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych 
na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, 
telekomunikacja i wielu innych. ELEKTORNIK jest 
prawdziwą kuźnią talentów. To z tych klas wywodzi 
się niemal 100% naszych laureatów i olimpijczyków. 

TECHNIK ENERGETYK – ten kierunek to już nie 
zawód naszych rodziców (z jedną wąską specjalno-

TECHNIKUM W POŁAŃCU

Prace naszych techników budziły ogromne zainteresowanie w trakcie 
IPITEX Bangkok 2018
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ścią), a nowoczesna dziedzina wiedzy z zakresem te-
matycznym od wytwarzania energii w elektrowniach 
cieplnych, atomowych i wiatrowych po jej przesyła-
nie i użytkowanie, z uwzględnieniem nowoczesnej 
automatyki i elektrotechniki. Jest to kierunek, który 
dzięki współpracy z naszym partnerem ENEA, daje 
możliwość przygotowania do pracy w zakładach z 
branży energetycznej. Technik energetyk może być 
zatrudniony w elektrowniach, elektrociepłowniach 
i ciepłowniach we wszystkich przedsiębiorstwach 
produkujących energię elektryczną oraz cieplną. 
Może on wykonywać następujące zadania zawo-
dowe: konserwacja, przeglądy i naprawa instalacji i 
urządzeń energetycznych, pomiary parametrów in-
stalacji i urządzeń energetycznych, nadzór i obsługa 
maszyn i urządzeń energetycznych. Technik energe-
tyk może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach 
wyższych. 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETY-
KI ODNAWIALNEJ (OZE) – to wymagający zawód, 
dający wiele satysfakcji z pracy nad nowoczesnymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologiami. 
Nasi uczniowie, specjalizujący się w ODNAWIAL-
NYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, zdobywają wiedzę o 
elektrowniach wiatrowych, panelach fotowoltaicz-
nych, geotermii. W szkole zdobędziesz wiedzę z za-
kresu 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 odnawial-
nej i ich obsługi. 

TECHNIK ELEKTRYK – to nasza nowa propozy-
cja. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić ży-
cie bez energii elektrycznej, a technik elektryk to pro-
fesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca 
jest niezwykle ciekawa, ponieważ czynności wyko-
nywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i 
ciągłe działanie sieci energetycznych, maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych. Jako absolwent szkoły kształcą-
cej w zawodzie technik elektryk będziesz przygo-
towany do montowania i uruchamiania maszyn i 
urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej, wykonywania instalacji elektrycznych, 
montowania i naprawiania układów sterowania, re-
gulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycz-
nych, dobierania, montowania i sprawdzania dzia-
łania środków ochrony przeciwporażeniowej. Nasi 
partnerzy zapewnią Ci najlepsze miejsca do realizacji 
praktyk zawodowych. 

TECHNIKUM w Połańcu – Twój najlepszy wy-
bór! Odbędziesz praktykę u wiodących praco-
dawców lub podniesiesz swoje umiejętności w 
trakcie zagranicznego stażu. W trakcie nauki bę-

dziesz wykorzystywał najnowocześniejszy sprzęt 
pomiarowy i laboratoryjny – otworzyliśmy super 
nowoczesną pracownię ENEA (pomiary elektryczne i 
elektroniczne). Dzięki wsparciu wielu firm (SATEL, DI-
POL, BURY, ...) pozostałe szkolne laboratoria również 
są wyposażone na najwyższym, profesjonalnym po-
ziomie. W naszym TECHNIKUM zostaniesz przygo-
towany do założenia własnej działalności (gdy tylko 
zechcesz pracować na własny rachunek). I najważ-
niejsze: TECHNIKUM = ZAWÓD + MATURA.

I jeszcze ciekawostka: tylko najlepsi w Polsce na-
uczyciele w danych dziedzinach zostali zaproszeni 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do prac nad 
nowymi podstawami programowymi w poszczegól-
nych zawodach. To nasi nauczyciele są współautora-
mi reformy edukacji zawodowej w zakresie elektro-
niki i elektryczności. Są oni również egzaminatora-
mi CKE w swoich specjalnościach. Nasi nauczyciele 
dwukrotnie byli najlepsi wśród zawodowców w 
Ogólnopolskim Konkursie „Nauczyciel Roku”. Nasz 
nauczyciel jest jednym z trzech Polaków, finalistów 
„edukacyjnego nobla” Global Teacher Prize i Amba-
saborem Varkey Foundation. Mamy dwoje proferso-
rów oświaty (jedyni w naszym powiecie) a to peda-
gogiczna extraklasa. Nasi nauczyciele szkolą innych i 
są dla wielu innych inspiracją i wzorcem. Fakty mó-
wią za siebie!

Profesjonalne wyposażenie laboratoriów Pracownia Inteligentnych Syste-
mów Alarmowych SATEL

Program TVN KREATYWNA SZKOŁA - jedyna taka w powiecie!
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ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY
Chcesz zdobyć konkretny zawód, znaleźć pracę 

i uzyskać niezależność? Wybierz SZKOŁĘ BRANŻO-
WĄ I-go stopnia, czyli dawną Zasadniczą Szkołę 
Zawodową. W klasie o profilu wielozawodowym 
połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką 
zawodu, a podczas praktyk nawiążesz kontakt z 
przyszłym pracodawcą, co zwiększy Twoje szanse 
na zatrudnienie. W szkole w przyjaznej atmosferze 
będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcą-
cych, a specyfikę swojego zawodu poznasz u wy-
branego przez siebie pracodawcy. Pamiętaj, pra-
codawcy poszukują wykwalifikowanej kadry!

ELEKTRONIK (Nowość!)

SUPER ZAWÓD w trzy lata!
Elektronika jest nauką techniczną, która zajmu-

je się obsługą, konstruowaniem i naprawą urzą-
dzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, 
sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewi-
zory, monitory, radioodbiorniki, telefony komór-
kowe czy komputery. Elektronik to przede wszyst-
kim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. 
ELEKTRONIK – dlaczego warto wybrać ten zawód? 
Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elek-
tronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki 
różnych sfer działalności ludzkiej wymaga istnie-
nia licznej kadry specjalistów. Jednym z nich jest 
właśnie elektronik. Jest to zawód przyszłości, bo 
już w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, 
w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. 
Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, 
sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Po-
trzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, 
konserwacji, naprawy, obsługi urządzeń elektro-
nicznych itp. Elektronicy wykonują prace zwią-
zane m.in. z montażem, instalacją, konserwacją i 
naprawą sprzętu i urządzeń elektronicznych, sieci 
i urządzeń telekomunikacyjnych. Głównym celem 
kształcenia w zawodzie elektronik jest przygoto-
wanie wykwalifikowanej kadry zawodowców, któ-
rzy mogliby znaleźć zatrudnienie przede wszyst-
kim w przemyśle elektronicznym, a także w innych 
gałęziach przemysłu oraz w usługach, w których 
wykonywanie zawodu elektronika wymaga zna-
jomości elektroniki. Elektronik to fachowiec o 
wysokiej pozycji rynkowej. Jeśli zdecydowałeś się 
zostać elektronikiem, to musisz mieć świadomość 
tego, że jest to zawód stawiający sporo wymagań 
ze względu na powszechne stosowanie elektroniki 
we wszystkich dziedzinach życia. Elektronika jest 
symbolem nowoczesności i postępu. To nie tylko 
odpowiednio połączone elementy elektroniczne, 

ale także programy komputerowe sterujące pracą 
większości urządzeń elektronicznych. Pamiętaj! 
Elektronik to zawód z przyszłością, rozwijający się 
dynamicznie w związku z zastosowaniem elektro-
niki zarówno w urządzeniach przemysłowych, jak i 
gospodarstwa domowego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W POŁAŃCU

W wielu dziedzinach sportu nie ma na nas mocnych

Wycieczka szkolna do Maroka ... ależ to były emocje

Szkoła tradycji i wartości
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Takie wyprawy tylko u nas - wyjazd naukowy Dubaj 2018

Współpraca z GRUPĄ AZOTY i zajęcia w Kopalni Siarki

Złoty medal i nagroda specjalna Konkuru Wynalazczości Tajlandia 2017Zwycięzcy konkursu ENEA - jesteśmy z nich naprawdę dumni!
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Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Staszowie 

Obecnie uczniowie realizują w CKZ praktyczną 
naukę w następujących zawodach:
- Technik pojazdów samochodowych 
- Technik budownictwa 
- Elektromechanik pojazdów samochodowych 
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Kierowca mechanik

CKZ 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 Kształcenia Zawodowego prowadzi Stację 
Kontroli Pojazdów oraz oferuje usługi w zakresie:
- stolarstwa
- spawalnictwa
- regulacji ustawienia świateł
- mechanicznej obróbki skrawaniem 
- wymiany ogumienia i wyważania kół 
- drobnych napraw blacharskich i konserwacji pojazdów
- regulacji silników i geometrii układu kierowniczego i pod-
wozia w pojazdach
- innych usług zleconych

Zadania realizowane przez Powiatowy Punkt 
Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i 

drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidu-
alnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, takich jak: adaptacja do nowych warunków 
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 
rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.

7. Wspieranie pracodawców i współpraca pomiędzy nimi a 
szkołami.

 Tekst i zdjęcia 
 dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego

 mgr inż. Jerzy Jabczuga

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

CKZ jest całorocznym Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla osób potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 
Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego dla 

uczniów, rodziców i przedsiębiorców. Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzi również turnusy dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników. 
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Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii 

W pracowni elektromechanika samochodowego

Zajęcia na Stacji Kontroli Pojazdów

Warsztaty branżowe dla uczniów szkoły podstawowej

Zajęcia na spawalni

Zajęcia praktyczne - technik budownictwa
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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 listopa-
dzie 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 rekreacyjnych, 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.

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-

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

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

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. 

W listopadzie 2018 roku otwarto siłownię o powierzchni 
300 m2 wyposażoną w ponad czterdzieści urządzeń do ćwiczeń 
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. 


