
Warto brać udział w projektach - to inwestycja w 

przyszłość! Ostatni zrealizowany projekt w Zespole Szkół 

to duże korzyści.

W  ubiegłym roku kalendarzowym zakończono
projekt ,,Kompleksowy program rozwoju Zespołu
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie” dzięki
któremu zakupiono ,, Gogle VR VIVE” –
nowoczesne urządzenie, dzięki któremu uczniowie
m.in. technikum budowlanego mają możliwość
swobodnego przemieszczania się w świecie
wirtualnym, jak i poznawania właściwości
nowoczesnej technologii. 

W ramach zrealizowanego projektu
uczniowie zdobyli  uprawnienia na
obsługę koparko- ładowarki.

Spawanie 
światłowodów to 

dodatkowe 
umiejętności 

niezbędne w pracy 
informatyka.

Drukowanie w 3D to kolejne możliwości, dzięki
udziałowi w projekcie. To niesamowite
urządzenie ma wszechstronne zastosowanie w
wielu dziedzinach nauki. 

Tylko najnowocześniejszy sprzęt gwarantuje
najlepsze przygotowanie zawodowe - na
zdjęciu wirtualne stanowisko spawania -
niezbędne urządzenie do nauki i symulacji
spawania. Dzięki takim nowościom
technicznym nasi uczniowie mają możliwość
testowania oraz nauki różnych metod
spawalniczych, co w przyszłości zaowocuje
doskonałym przygotowaniem zawodowym w
branży spawalniczej.

Uczniowie technikum budowlanego biorą
udział w projektach współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolą
się m.in. w programie   Autocad, który w
dzisiejszych czasach jest niezbędny do
projektowania oraz Norma Pro-
„Kosztorysowanie budowlane”, zdobywając
odpowiednie kwalifikacje. Szkolenia te
pomagają młodzieży w uzyskaniu wiedzy i
umiejętności niezbędnych na przyszłym
rynku pracy.

Dodatkowe kwalifikacje zawsze mile
widziane. Dzięki odpowiedniej bazie i
infrastrukturze w szkole istnieje
możliwość uzyskania uprawnień na
obsługę wózka widłowego.

Dnia 22.10.2021 roku 13 naszych uczniów  
 reprezentowało szkołę w ogólnopolskim „
PGE Turnieju Maszyn Wodnych” w
Skierniewicach zdobywając 2. i 3. miejsce.  



Tu każdy może realizować pasje i zdobywać doświadczenie:

Od 2007 roku uzdolniona muzycznie 
młodzież może realizować się w 
zespole "Staszicówka_Band". Grupa 
nie tylko uświetnia życie artystyczne 
szkoły, bierze także udział w 
uroczystościach regionalnych 
Powiatu Staszowskiego, konkursach, 
przeglądach wojewódzkich 
i ogólnopolskich  oraz angażuje się 
w działalność charytatywną. 
Założycielem i prowadzącym zespół 
jest pan Andrzej Stawiński.

 Bardzo duża grupa naszych wolontariuszy
bierze udziału w przedświątecznych zbiórkach
żywności, zabawek i słodyczy. Działamy pod
patronatem Stowarzyszenia „Świętokrzyski
Bank Żywności” wraz ze Stowarzyszeniem PRO
CIVITAS i Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.  Ponadto od kilku lat wspieramy
finansowo szkołę w Republice Środkowej
Afryki. 

Rozwijamy wrażliwość artystyczną
organizując nie tylko akademie szkolne,
ale też spotkania poetyckie dla lokalnej
społeczności. W bieżącym roku mieliśmy
zaszczyt gościć słuchaczy Uniwersytetu
III Wieku na wieczorku poetyckim
poświęconym  zmarłemu niedawno
staszowskiemu artyście  - Wiesławowi
Kotowi.

Uczniowie naszej szkoły pod honorowym
patronatem grupy projektowej “Promocja
Zdrowego Stylu Życia – Staszicówka” wzięli
udział w akcji “Kartka dla Seniora”. Wszystkie
kartki z życzeniami zostały przekazane do DPS-u
w Sandomierzu.

Organizujemy szereg wycieczek
edukacyjno - krajoznawczych.  W tym
roku szkolnym szkoła wzięła udział w
ministerialnym projekcje "Poznaj
Polskę", a dzięki dofinansowaniu
wielu uczniów mogło wyjechać na
kilkudniowe wycieczki w Bieszczady
oraz do Wrocławia. Po długim okresie
nauki zdalnej i braku aktywności
fizycznej chętnych nie brakowało.
Uczniowie stęsknieni towarzystwa i
dobrej zabawy na wycieczce mieli
szansę prawdziwej integracji.

Promujemy krwiodawstwo. Nasi
uczniowie chętnie biorą udział w tego
typu akcjach.

 Uczniowie naszej szkoły oprócz rozwijania
swoich zainteresowań w ramach zajęć
lekcyjnych podejmują także wiele innych
ciekawych inicjatyw. Chętnie biorą udział w
różnego rodzaju zawodach sportowych,
olimpiadach i konkursach, w których
osiągają bardzo wysokie wyniki nie tylko w
skali województwa, ale i na tle całego kraju.
Przykładem takich osiągnięć są zdobywane
przez uczniów indeksy na uczelnie wyższe
oraz zwolnienia z pisania matur z
poszczególnych przedmiotów.    

CZEKAMY NA CIEBIE!


