Szkoły Ponadpodstawowe Powiatu Staszowskiego
Zapraszają

rok szkolny 2022/2023
Pomagamy wybrać szkołę • Serdecznie zapraszamy

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

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

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Staszowie

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Internat Zespołu Szkół w Staszowie

Nowoczesna edukacja dla Twojej przyszłości

Oferty:
• Liceum Ogólnokształcące w Staszowie
• Zespół Szkół w Połańcu
• Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie
• Zespół Szkół w Staszowie
• Internat Zespołu Szkół w Staszowie
• Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie
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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
Uczniowie Szkół Podstawowych
W najbliższym czasie przed Wami i Waszymi dziećmi ważny okres podejmowania kluczowych,
życiowych decyzji dotyczących kolejnego etapu edukacji. Niebawem staniecie przed wyborem szkoły
z którą wkroczycie w dorosłe życie. Wasza decyzja to więcej niż wybór samej szkoły, to wybór, który
będzie miał duży wpływ na Wasze dalsze plany zawodowe, jak i dalszą ścieżkę kształcenia. Jestem przekonany, że bogata oferta edukacyjna jaką dysponuje powiat staszowski przyczyni się do osiągnięcia
przez Was wielu życiowych sukcesów.
Powiat Staszowski jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadpodstawowych, które dają
szerokie możliwości kształcenia. Zapewniam, że w naszych szkołach znajdzie miejsce zarówno młodzież o ogólnych zainteresowaniach, jak i też ta, która szuka ulubionego zawodu czy specjalności, poszukiwanych na rynku pracy. Zależy nam bowiem na
tym, abyście zdobywali wiedzę i wykształcenie dające Wam satysfakcję oraz umożliwiające znalezienie pracy zgodnie z Waszymi
marzeniami i ambicjami.
W bieżącym roku szkolnym oferta edukacyjna została poszerzona o nowe zawody: technik budowy dróg, technik mechanik, technik ochrony środowiska oraz technik analityk. W liceum ogólnokształcącym już drugi rok szkolny młodzież będzie miała
możliwość nauki w klasach dwujęzycznych, mundurowych oraz w klasie usportowionej. W każdej szkole realizowane są projekty
współfinansowane ze środków UE, które dają ogromną szansę uczniom na szlifowanie języków obcych, zdobycie nowych znajomości, poznawanie kultury i tradycji w krajach partnerskich.
Do dyspozycji uczniów jest Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie w którym mieści się hala sportowa wraz z krytą pływalnią, oprócz tego każda ze szkół posiada własne obiekty sportowe, co znacznie podnosi możliwość rozwoju fizycznego. Wielu
z naszych uczniów corocznie otrzymuje wyróżnienie w postaci stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej
oraz Starosty Staszowskiego, które są przyznawane za wyniki w nauce, mamy również licznych laureatów szczebla wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego w olimpiadach i konkursach.
Dlatego też, wychodząc Wam naprzeciw, oddaje w Wasze ręce informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Staszowski na rok szkolny 2022/2023, który poprzez zawartą ofertę edukacyjną, pomoże Wam w dokonaniu najlepszego z możliwych wyborów. Znajdziecie w nim szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia w naszych szkołach.
Jestem przekonany, że zebrane w tym Informatorze wiadomości, pomogą Wam zaplanować swoją dalszą karierę szkolną lub
zawodową. Pamiętajcie, że od Was samych, od Waszych postaw i motywacji do pracy oraz od tego, jak wykorzystacie najbliższe lata nauki, w największej mierze będzie zależała Wasza przyszłość. Dlatego też życzę Wam udanego procesu rekrutacji oraz
trafnej decyzji w wyborze dalszej drogi kształcenia. Będzie mi bardzo miło powitać Was w progach szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Staszowski.
Z poważaniem
Starosta Staszowski
Józef Żółciak

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ POWIAT STASZOWSKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
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 klas. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach
należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

DOBRY WYBÓR TO SZANSA NA SUKCES!

ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!
Nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w
województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2022/2023
zostały określone w Zarządzeniu nr 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także
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terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.
3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych
na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny
2022/2023.

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

preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego
zainteresowania daną klasą).
2) Zwróć uwagę na kolejność w jakiej wybierasz klasy.
PAMIĘTAJ! Klasa którą wybrałeś na 1 miejscu
to ta, na której zależy Ci najbardziej.

Możesz wybierać szkoły spośród następujących typów:

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 branżowej szkole I-stopnia daje ponadto możliwość
uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie branżowej szkoły I-stopnia nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego - po ukończeniu szkoły branżowej
będziesz mógł kontynuować naukę w branżowej szkole
II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski
będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i
bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/staszow (strona dostępna
od 25 kwietnia 2022 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 innych kandydatów
poszczególnymi klasami.

3) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby klas
w
3
wybranych
przez
Ciebie
szkołach:
- wybierz więcej niż jedną klasę (im więcej klas
wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się
do szkoły).
O DOSTANIU SIĘ DO DANEJ KLASY
DECYDUJE LICZBA PUNKTÓW
Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie
niewystarczająca, system zakwalifikuje Cię do klasy,
którą wybrałeś na kolejnym miejscu. Warto wybrać klasy
odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie
przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na
liście preferencji jako pierwszej.
JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?
-

-

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
zainteresowaniom (klasy należy ułożyć według
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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
zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,
wydrukuj wniosek oraz poproś co najmniej jednego z
rodziców/opiekunów prawnych o podpisanie wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata (art. 130, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe),
wniosek składany jest w szkole pierwszego wyboru,
szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic/
opiekun prawny nie podpisał,
zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA !
Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesłane za pomocą
programu naborowego z wykorzystaniem podpisu zaufanego.
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 badanie otrzymasz
po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych),
zaświadczenie o praktyce - dla młodocianych
pracowników (branżowa szkoła I stopnia).

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca
2022 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru
należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących
dokumentów:
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
ukończenia szkoły podstawowej.
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HARMONOGRAM REKRUTACJI
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LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisane przez co najmniej
jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem klas dwujęzycznych i klas przygotowania wojskowego.

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisane przez
co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do klasy
dwujęzycznej, klasy przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.
do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa
w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych.

do 13 maja 2022 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych – termin ustala
dyrektor szkoły.
Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn
niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym
terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do
wiadomości list wyników.

I termin od 1 czerwca 2022 r.
do 15 czerwca 2022 r.
II termin do 8 lipca 2022 r.

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

I termin do 21 czerwca 2022 r.;
II termin do 8 lipca 2022 r.

7.

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

do 15 lipca 2022 r.

8.

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

do 20 lipca 2022 r.

9.

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

21 lipca 2022 r.

10.

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 16 maja 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz.15.00

11.

Potwierdzenie 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 ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia
lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym
albo do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa
się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie
składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później
niż do dnia 23 września 2022 r.

12.

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

od 22 lipca 2022 r.
do 29 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

1 sierpnia 2022 r. do godz.14.00

Pamiętaj, że powyższe terminy zostały określone przez Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty i przestrzeganie ich jest Twoim obowiązkiem.
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 do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - uzasadnienie sporządzane jest w ciągu 3 dni
od dnia złożenia wniosku,
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od
dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia - dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od
dnia jego złożenia,
złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły po wyczerpaniu innych
możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do
klas, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.
2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w dniu 1 sierpnia
2022 roku.
3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio
wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 150
ust.2 ustawy Prawo oświatowe z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycz-

nej nauki zawodu. Składanie wniosków i oryginałów
dokumentów do szkół, które prowadzą nabór uzupełniający odbędzie się w terminie od 2 do 4 sierpnia
2022 roku do godz. 15.00.
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 23 sierpnia 2022 roku.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Szkoły podstawowe na terenie powiatu staszowskiego w roku szkolnym 2021/22 ukończy 966 uczniów. Na
rok szkolny 2022/23 powiat staszowski przygotował
dla absolwentów szkoły podstawowej 960 miejsc w 31
klasach:
- 12 klas w liceach ogólnokształcących
- 13 klas w technikach (20 różnych zawodów)
- 6 klas w branżowych szkołach I stopnia.
2. Warunkiem utworzenia podczas naboru w roku szkolnym 2022/23 klasy pierwszej jest minimalna liczba
uczniów wynosząca 24 (liceum ogólnokształcące,
technikum, branżowa szkoła I stopnia).
KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje
uzyskana przez niego liczba punktów na listach
kandydatów do szkoły w wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2022/2023 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
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w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej z pominięciem pozostałych kryteriów.
Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych do zapoznania się z ofertą
szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie
https://nabor.pcss.pl/staszow (strona dostępna od
25 kwietnia 2022 roku).
W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji
dodatkowe informacje możesz uzyskać w swojej szkole, w
szkołach ponadpodstawowych oraz w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień
wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani
są do dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów do 15 lipca 2022 r. Oświadczenie
(wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru)
potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty
składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)
odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać
dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego lub może zwrócić się do
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o
potwierdzenie tych okoliczności. Ww. dokumenty należy
złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

Adresy szkół i zespołów szkół
prowadzonych przez powiat staszowski w roku szkolnym 2022/23
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

im. Stanisława Staszica
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
tel. 15-864-25-39
www.zsstaszow.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół

im. Jana Pawła II

im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”

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

ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
tel. 15-865-03-25
www.zspolaniec.slaskdatacenter.pl

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2022/2023 zostały
określone w Zarządzeniu nr 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów
składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

życzę wszystkim absolwentom klas VIII szkół podstawowych
trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej!
STAROSTA STASZOWSKI
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Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok szkolny 2022/2023
zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Staszowie w dniu 17 lutego 2022 roku

Lp.

Nazwa zespołu
szkół /szkoły/
adres

Typ szkoły do
której prowadzić
się będzie rekrutację

1

2

3

Liceum
Ogólnokształcące
1

im. ks. kard.
Stefana
Wyszyńskiego
w Staszowie

4-letnie
liceum
ogólnokształcące

4

5

6

matematyczno – fizyczna
matematyka, fizyka, informatyka

1

30

biologiczno – chemiczna
biologia, chemia, matematyka

1

30

biologiczno – chemiczna-dwujęzyczna
biologia, chemia, matematyka

1

30

matematyczno-fizyczna - dwujęzyczna
matematyka, fizyka, informatyka

1

30

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

humanistyczna

1

30

oddział przygotowania wojskowego
geografia, matematyka, język angielski

1

30

6

180

technik ekonomista

1/2

15

technik rachunkowości

1/2

15

technik logistyk

1/2

15

technik informatyk

1/2

15

technik hotelarstwa

1/2

15

technik reklamy

1/2

15

technik żywienia
i usług gastronomicznych

1

30

4

120

1

30

Razem BS I st.

1

30

Razem ZSE Staszów

5

150

język polski, język angielski, historia

1

30

matematyka, fizyka, informatyka

1

30

klasa usportowiona

1

30

3

90

Razem LO Staszów

5 -letnie
technikum

2

Zespół Szkół
Ekonomicznych
im. Jana Pawła II
w Staszowie

Razem T
3-letnia branżowa
szkoła I stopnia

3

Zespół Szkół
im. Stanisława
Staszica
w Staszowie

4-letnie liceum
ogólnokształcące

Proponowana
Ilość
ilość
przygotowaoddziałów
nych miejsc
danego typu w szkołach
szkoły

Zawód (specjalność), w przypadku
liceum ogólnokształcącego
– ukierunkowanie-planowane
przedmioty do realizacji
w zakresie rozszerzonym

wielozawodowa

Razem LO
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Nazwa
Lp. zespołu szkół
/szkoły/ adres
1

2

Typ szkoły do
której prowadzić
się będzie
rekrutację

Zawód (specjalność), w przypadku
liceum ogólnokształcącego
– ukierunkowanie-planowane
przedmioty do realizacji
w zakresie rozszerzonym

3

4

5

6

technik informatyk

1

30

technik programista

1

30

technik pojazdów samochodowych

1/2

15

technik elektryk

1/2

15

technik budownictwa

1/2

15

technik budowy dróg

1/2

15

technik spawalnictwa

1/2

15

technik mechanik

1/2

15

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

1/2

15

technik mechatronik

1/2

15

6

180

elektromechanik pojazdów
samochodowych

1

30

mechanik pojazdów samochodowych

1

30

ślusarz

1/3

10

stolarz

1/3

10

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

1/3

10

wielozawodowa

1

30

Razem BS I st.

4

120

technik pojazdów samochodowych *

1

30

Razem BS II st.

1

30

Razem ZS Staszów

14

420

matematyka, język angielski, geografia

1

30

biologia, chemia, język angielski

1

30

język polski, język angielski, geografia

1

30

3

90

technik elektronik

1/2

15

technik elektryk

1/2

15

technik energetyk

1/2

15

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

1/2

15

technik ochrony środowiska

1/2

15

technik analityk

1/2

15

3

90

1

30

Razem BS I st.

1

30

Razem ZS Połaniec

7

210

32

960

5-letnie
technikum

3

Zespół Szkół
im. Stanisława
Staszica
w Staszowie

Razem T

3-letnia
branżowa
szkoła I stopnia

2-letnia branżowa
szkoła II stopnia

4-letnie
liceum
ogólnokształcące

Razem LO

4

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

5-letnie
technikum

Proponowana
Ilość
ilość
przygotowanych
oddziałów
miejsc w
danego typu
szkołach
szkoły

Razem T
3-letnia branżowa
szkoła I stopnia

wielozawodowa

OGÓŁEM

* Zasady rekrutacji określone zostały przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zarządzeniem Nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku – rekrutacja prowadzona
poza systemem elektronicznym, więcej informacji w sekretariacie szkoły tel. 15-864-25-39 i na stronie internetowej szkoły www.zsstaszow.pl.

8

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów
tel./fax.: 15 864 25 83, www.lo.staszowski.com

9

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ
WARTO PRZYJŚĆ DO WYSZYŃSKIEGO
 wysoki poziom nauczania
 klasy dwujęzyczne
 współpraca z najlepszymi uczelniami
 nowoczesne projekty edukacyjne
 sukcesy w olimpiadach i konkursach
 nasi absolwenci studentami renomowanych uczelni
w kraju i za granicą
 sprawdzone, akademickie profile kształcenia
 bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
 bogate wyposażenie szkoły
 nauka na jedną zmianę

NASZE PROJEKTY I INNOWACJE
 Oddziały Przygotowania Wojskowego
 Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
 „Rok zerowy AGH”
 „Świat dziennikarstwa”
 „Młodzież wobec wyzwań prawa”
 „Poznaj swoje prawa w pracy”
 Tydzień profilaktyki, zdrowia i kultury
 Organizacja sesji naukowych
 Działalność wydawnicza szkoły
 Szkolny Ogród Edukacyjny
 Projekty i warsztaty edukacyjne z biologii, fizyki,
geografii, języka polskiego, historii, języka łacińskiego
i edukacji dla bezpieczeństwa
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KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH
Staramy się pielęgnować tradycje historyczne i narodowe poprzez
udział w uroczystościach patriotycznych, opiekę nad mogiłą powstańców styczniowych, przeprowadzanie lekcji w Muzeum Szkolnym i
wzbogacanie jego zbiorów, organizowanie zajęć w miejscach pamięci.

SUKCESY W OLIMPIADACH
I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
Rokrocznie osiągamy sukcesy w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, dających ich uczestnikom tytuł finalisty i laureata, niejednokrotnie otwierających drogę na wymarzone uczelnie.

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO
Każdego roku wszyscy nasi abiturienci przystępują do matury; poziom zdawalności egzaminu maturalnego jest jednym
z najwyższych w powiecie staszowskim - w rankingach „Perspektyw” zdobywamy „Brązowe Tarcze Jakości”; nasi nauczyciele
są certyfikowanymi egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Rozwijając ofertę edukacyjną szkoły od wielu lat współpracujemy z renomowanymi uczelniami, m.in. z Warszawy, Krakowa, Lublina, Kielc.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
W działaniach edukacyjnych korzystamy z pomocy wielu instytucji lokalnych, począwszy od instytucji samorządowych,
przez zakłady pracy po organizacje pozarządowe.
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SPORT W SZKOLE
Odnosimy sukcesy w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, szczególnie w dyscyplinach, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, biegi
przełajowe i tenis stołowy.
Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną: wirtualną
strzelnicą, halą sportową, kompleksem boisk, salą gimnastyki korekcyjnej, siłownią oraz nowoczesnym sprzętem
sportowym

A PO LEKCJACH …
 dla uczniów aktywnych społecznie - kreatywne działania w Samorządzie Uczniowskim, Młodzieżowej Radzie
Miasta i Gminy Staszów
 dla uczniów o zacięciu dziennikarskim - redagowanie
gazetek szkolnych oraz przygotowywanie audycji
 dla uczniów zainteresowanych teatrem - zajęcia w ramach Koła 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

ZWIEDZANIE ŚWIATA
Każdego roku wyjeżdżamy z młodzieżą na wycieczki
zagraniczne do Włoch i Grecji; organizujemy krajowe wycieczki edukacyjne: turystyczno-krajoznawcze, rajdy piesze
i rowerowe, wyjazdy do teatrów i muzeów.

WOLONTARIAT I PROFILAKTYKA
Współpracujemy z hospicjum w Kurozwękach i Koniemłotach; włączamy się w realizację idei honorowego krwiodawstwa; prowadzimy zbiórki produktów żywnościowych
dla rodzin potrzebujących oraz przygotowujemy paczki mikołajkowe dla dzieci z domów dziecka; corocznie pierwszego
listopada przeprowadzamy na staszowskim cmentarzu kwesty na odnowienie zabytkowych pomników przy kościele św.
Bartłomieja w Staszowie; organizujemy happeningi o tematyce profilaktycznej; otrzymaliśmy prestiżowe certyfikaty:
„Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Cyfrowa Szkoła”, „Szkoła Jakości”.
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Zespół Szkół

Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie
ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
tel./fax +48 15 864 31 18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu, www.zsestaszow.eu

KSZTAŁCIMY FACHOWCÓW
POSZUKIWANYCH I CENIONYCH NA RYNKU PRACY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Absolwentów szkół podstawowych do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej.
Ucząc się w staszowskim „Ekonomiku”, można rozpocząć dynamiczną karierę zawodową.
Proponujemy zdobywanie wiedzy i umiejętności w technikum lub w branżowej szkole I stopnia.
1. Wysoka zdawalność z egzaminów zawodowych
i maturalnych
2. Przyjazna atmosfera
3. Wykwalifikowana kadra
4. Profesjonalne pracownie

5.
6.
7.
8.

Nowoczesne metody, formy i środki dydaktyczne
Ciekawe praktyki i staże zawodowe
Indywidualne podejście do każdego ucznia
Rozwój pasji i zainteresowań

Miło nam będzie gościć w murach naszej placówki wszystkich Absolwentów szkół podstawowych.

Do zobaczenia 1 września 2022 roku!
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie

NASZA OFERTA
EDUKACYJNA
NASZA
OFERTA
EDUKACYJNA
NA ROK
2022/2023
NA
ROKSZKOLNY
SZKOLNY
2021/2022
dla
szkół
podstawowych
dlaabsolwentów
absolwentów
szkół
podstawowych
TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Technik rachunkowości

klasa wielozawodowa - wybór zawodu zależy
od decyzji uczniów

Technik ekonomista
Technik hotelarstwa

sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik,
piekarz, mechanik, blacharz, murarz-tynkarz,
monter sieci i instalacji sanitarnych oraz wiele
innych zawodów!

Technik logistyk
Technik informatyk
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik reklamy

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W STASZOWIE TO SZKOŁA SUKCESU
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W STASZOWIE to szkoła sukcesu.
Według

prestiżowego

ogólnopolskiego

rankingu

„Perspektyw”

i „Rzeczpospolitej” po raz kolejny jesteśmy najlepszym technikum
w powiecie staszowskim (od 2011 roku aż osiem razy byliśmy
zwycięzcami).
Znaleźliśmy

się

również

w

gronie

najlepszych

techników

w województwie świętokrzyskim - na wysokim 7. miejscu.
Za nasze osiągnięcia w 2019 roku otrzymaliśmy zaszczytny tytuł
„SREBRNEJ SZKOŁY”, a w 2021 zostaliśmy uhonorowani odznaką
BRĄZOWEJ TARCZY.
Od 2011 roku, według prestiżowego ogólnopolskiego rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, aż

Absolwentów
wszystkich
szkół
podstawowych
zapraszamy
Szkół Ekonomicznych
osiem razy byliśmy
najlepszym
technikum
w powiecie
staszowskim.do
ZaZespołu
nasze osiągnięcia
w 2019 roku
otrzymaliśmy
zaszczytny
tytuł
„SREBRNEJ
SZKOŁY”,
a
w
2021
i
2022
zostaliśmy
uhonorowani
w Staszowie - nasz sukces będzie również i Waszym sukcesem. Osiągniemy go odznaką
razem!
BRĄZOWEJ TARCZY.

Mamy przepis!!!
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RAZEM ZAPLANUJEMY TWOJĄ KARIERĘ

TECHNIK EKONOMISTA
O czym będziecie się uczyć?
•
•
•
•
•
•
•
•

o procedurach zakładania i prowadzenia firm
o biznesplanie
o strategii marketingowej
o zasadach współpracy z partnerami biznesowymi
o zasadach sporządzania dokumentacji biurowej i handlowej
o prowadzeniu gospodarki magazynowej w firmie
o polityce kadrowej i płacowej
o stosowaniu wybranych przepisów prawa

Gdzie będziecie pracować?
Wielu z Was zostanie prezesami własnych firm. Inni zajmą się pracą
w: urzędach skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach,
biurach rachunkowych, jednostkach samorządu terytorialnego

TECHNIK HOTELARSTWA
O czym będziecie się uczyć?
•
•
•
•
•
•

o kierowaniu sieciami hotelowymi i biurami podróży
o obsłudze klienta w recepcji hotelowej
o sporządzaniu dokumentacji hotelowej
o organizowaniu, np. konferencji, targów, eventów firmowych
o tworzeniu biznesplanów
o sprzedaży i kontrolowaniu usług hotelarskich

Gdzie będziecie pracować?
Możesz być właścicielem hotelu. Bez problemu znajdziesz zatrudnienie w: hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zajazdach, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach, gospodarstwach
agroturystycznych kwaterach prywatnych.
Specjaliści tej branży zatrudniani są również: na promach, statkach
wycieczkowych, w liniach lotniczych.

TECHNIK INFORMATYK
O czym będziecie się uczyć?
•
•
•
•
•
•

jak bezpiecznie korzystać z komputera
jak rozwiązywać problemy ze sprzętem
jak programować aplikacje i strony internetowe
jak stać się ekspertem od sieci komputerowych
jak korzystać z nieznanych Tobie dotąd systemów operacyjnych
jak zarządzać bazami danych

Gdzie będziecie pracować?
Twoje zarobki z pewnością będą przewyższać średnią krajową.
Możesz być programistą, administratorem sieci, grafikiem, serwisantem lub szefem własnej firmy informatycznej.
Pracę znajdziesz także w ośrodku obliczeniowym, studiu telewizyjnym
lub firmie tworzącej gry komputerowe.
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RAZEM ZAPLANUJEMY TWOJĄ KARIERĘ

TECHNIK LOGISTYK
O czym będziecie się uczyć?
•
•
•
•
•

jak organizować pracę w rożnych magazynach
jak organizować przewóz towarów i osób
jak planować trasy z wykorzystaniem programów komputerowych
jak monitorować procesy produkcyjne i dystrybucyjnie
jak wygląda obsługa branży e-commerce

Gdzie będziecie pracować?
Kończąc ten kierunek, zatrudnienie możecie znaleźć jako: specjalista
do spraw planowania produkcji, specjalista do spraw zarządzania zapasami, specjalista do spraw transportu i logistyki, spedytor. Ponadto
możecie znaleźć zatrudnienie w wojsku, policji czy jednostkach administracji publicznej.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
O czym będziecie się uczyć?
• jak profesjonalnie prowadzić księgowość firmy
• jak naliczać oraz rozliczać wynagrodzenia i daniny publiczne
• jak sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• jak sporządzać i analizować sprawozdania finansowe

Gdzie będziecie pracować?
Interesuje Cię praca w działach finansowych przedsiębiorstw, bankach, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej?
Zapamiętaj - możesz zostać dyrektorem finansowym, głównym księgowym, doradcą podatkowym lub specjalistą do spraw kadrowo - płacowych bądź ubezpieczeń. Może jednak wolisz otworzyć własne biuro
rachunkowe? To nic trudnego. W szkole nauczymy Cię, jak to zrobić w
sposób profesjonalny.

TECHNIK REKLAMY
O czym będziecie się uczyć?
•
•
•
•

o planowaniu i zarządzaniu kampanią reklamową
o technikach badań reklamowych
o projektowaniu materiałów reklamowych w programach graficznych
o cyfrowej obróbce zdjęć i montażu filmów reklamowych

Gdzie będziecie pracować?
Absolwent w zawodzie technik reklamy szybko znajdzie pracę jako:
projektant grafiki, pracownik działu kreatywnego, account manager,
copywriter, specjalista do spraw marketingu.
Ofert pracy będzie mógł szukać także w świecie mediów, w studiach
graficznych, dźwiękowych, fotograficznych oraz w wydawnictwach i
drukarniach.
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RAZEM ZAPLANUJEMY TWOJĄ KARIERĘ

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
O czym będziecie się uczyć?
• jak urządzić i prowadzić zakład gastronomiczny, np. restaurację,
kawiarnię, firmę cateringową
• jak przygotować smaczne i estetyczne dania
• jak zaplanować jadłospis
• jak ułożyć diety odchudzające i lecznicze
• jak obliczać wartość kaloryczną i odżywczą potraw
• jak dekorować potrawy
• jak dokonywać oceny towaroznawczej żywności
• jak prawidłowo obsługiwać konsumenta

Gdzie będziecie pracować?
Po ukończeniu tego kierunku możesz zostać: właścicielem restauracji
lub innego punktu gastronomicznego, szefem kuchni, kelnerem, menadżerem, intendentem, barmanem, doradcą do spraw żywienia, a jeśli będziesz kontynuował edukację także dietetykiem.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Ucząc się w Branżowej Szkole I Stopnia, zdobędziesz zawód zgodny ze swoimi zainteresowaniami, na przykład zostaniesz: fryzjerem, sprzedawcą, cukiernikiem, kucharzem, mechanikiem pojazdów samochodowych, murarzem,
stolarzem lub innym wykwalifikowanym fachowcem. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje możliwość
kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia.

ATUTY ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

NIEWĄTPLIWIE DO MOCNYCH STRON NASZEJ SZKOŁY MOŻEMY ZALICZYĆ:
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Wyróżniające wyniki egzaminów zawodowych
Zagraniczne praktyki
Staże zawodowe
Różnorodne projekty edukacyjne
Europasy + certyfikaty
Wirtualne laboratoria
Bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów
Indywidualizację pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami w nauce
Przygotowanie do studiowania na wymarzonych uczelniach
Sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych (oto tylko niektóre z nich):
 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPEDYCYJNO – LOGISTYCZNA
 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O UBEZBIECZENIACH SPOŁECZNYCH
 ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI
 FINAŁ WOJEWÓDZKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
 FINAŁ WOJEWÓDZKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W UNIHOKEJU
 FINAŁ WOJEWÓDZKI W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
 WIRTUALNA GRA HISTORYCZNA " TO WŁAŚNIE WOLNOŚĆ"
 KONKURS POETYCKI „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
Warunki do wszechstronnego rozwoju pasji i zainteresowań
Profesjonalne pracownie przedmiotowe
Bezpieczeństwo

Q&A z uczennicą staszowskiego „EKONOMIKA
Zespół Szkół Ekonomicznych:
Trzy lata temu stanęłaś przed pierwszym życiowym wyborem - wyborem szkoły ponadpodstawowej. Co zadecydowało, że rozpoczęłaś naukę w „Ekonomiku”?
Uczennica:
Wiele dobrego słyszałam o tej szkole. Jej absolwentkami
były - moja mama, ciocia i starsza siostra. Miałam więc informacje z tzw. „pierwszej ręki”. Bardzo ważny był dla mnie
wybór szkoły, która uczy konkretnego zawodu i jednocześnie umożliwia zdanie matury, a także dostanie się na wymarzone studia. Te wszystkie kryteria spełnia właśnie „Ekonomik”. Wybór był więc oczywisty. Nie wahałam i złożyłam
dokumenty.
Zespół Szkół Ekonomicznych:
A jak oceniasz poziom nauczania?
Uczennica:
Bardzo mi on odpowiada. Ja, na przykład nie chodzę na żadne korepetycje. Na razie nie mam takiej potrzeby. Jeśli czegoś nie rozumiem, to śmiało mogę zwrócić się do mojego
nauczyciela z prośbą o kolejne wyjaśnienie.
Zespół Szkół Ekonomicznych:
A co możesz powiedzieć o praktykach zawodowych?
Uczennica:
Są super. Tam praktykujemy to, czego nauczyliśmy się w
szkole. Wszyscy są mili i starają się nam pokazać, na czym
polega zawód, który sobie wybraliśmy. Na praktykach radzimy sobie bardzo dobrze. W mojej klasie wszyscy otrzymali ocenę celującą. To świadczy o tym, że jesteśmy do pracy
świetnie przygotowywani. Dodam jeszcze, że w technikum
jest dwa miesiące praktyk zawodowych. Natomiast moje koleżanki i moi koledzy z BSIS mają dwa lub trzy dni w tygodniu praktyki poza szkołą.

Zespół Szkół Ekonomicznych:
W szkole młody człowiek ma się czuć bezpiecznie. Czy ta
szkoła daje Ci takie poczucie?
Uczennica:
Jest bardzo bezpiecznie. Są kamery, dyżury pedagoga i nauczycieli.
Zespół Szkół Ekonomicznych:
Czy gdybyś ponownie stanęła przed wyborem szkoły średniej, to czy byłby on taki sam?
Uczennica:
Z całą pewnością – tak. Jestem bardzo zadowolona ze swojej
decyzji.
Zespół Szkół Ekonomicznych:
Jakie więc dałabyś rady młodszym koleżankom i kolegom,
którzy w tym roku zastanawiają się nad wyborem szkoły
średniej?
Uczennica:
Chciałabym im doradzić, aby wybrali szkołę, która da im jak
najwięcej możliwości w dorosłym życiu. A takie perspektywy oferuje „Ekonomik”. Podam przykład. Po pierwsze, po
ukończeniu „Ekonomika” jest się technikiem i ma się maturę. Po drugie, można kontynuować naukę na studiach w
wybranym już zawodzie lub rozszerzyć swoje CV o kolejną
profesję. I jeszcze jedna wskazówka – należy wybrać szkołę,
w której wszyscy dobrze się czują. Ja trafiłam w dziesiątkę.
Na pytania odpowiadała uczennica klasy 3e
- Anna Pańczyk

Zespół Szkół Ekonomicznych:
Zainteresowania i pasje są ważną częścią życia każdego młodego człowieka. Czy Zespół Szkół Ekonomicznych to miejsce, w którym uczeń może rozwijać swoje hobby?
Uczennica:
Oczywiście. Powstało tu wiele kół zainteresowań, zespół muzyczny. Działa siłownia. W szkole docenia się potencjał każdego ucznia, bez wyjątku.
Zespół Szkół Ekonomicznych:
Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy i umiejętności, ale również miejsce narodzin przyjaźni. Czy Ty znalazłaś
tu taką grupę rówieśników, z którą lubisz spędzać wolny
czas?
Uczennica:
Mam tu wielu fajnych znajomych, swoją „paczkę przyjaciół”.
Wspieramy się. W „Ekonomiku” jest mnóstwo bardzo ciekawych i życzliwych ludzi. Wszyscy są OK.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA
Staszów, ul. Koszarowa 7, tel. 15 864 25 39
zsstaszow@poczta.fm, www.zsstaszow.pl

Staszicówka – szkoła wielu możliwości:
•

możesz wybrać kierunek kształcenia, który zapewni Ci dalszą karierę;

•

nauka tutaj to przyjemność, a nie przykry obowiązek;

•

kształcimy Najlepszych u Najlepszych - uczysz się pod kierunkiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
pedagogicznej;

•

zdobywasz dodatkowe kwalifikacje poprzez udział w projektach unijnych, praktykach oraz stażach zawodowych realizowanych w kraju i za granicą;

•

indywidualizujemy wymagania, wspieramy mocne strony ucznia, pomagamy przezwyciężać trudności;

•

cenimy współpracę, która jest kluczem do sukcesu młodego człowieka;

•

wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom XXI wieku;

•

Zespół Szkół wraz z Internatem, Stacją Kontroli Pojazdów i Powiatowym Centrum Sportowym stanowią zwarty kompleks naukowo – sportowy;

•

bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Nasi uczniowie rok w rok zdobywają tytuły finalistów i laureatów olimpiad
oraz konkursów ogólnopolskich, m.in.:
- Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy polskiego
ziemiaństwa”
- Olimpiada budowlana – „Buduj z pasją”
- Olimpiada Cyfrowa
- Olimpiada Języka Rosyjskiego
- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
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-

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Olimpiada Wiedzy o Mediach
Olimpiada Wiedzy o Prawie
Turniej Maszyn Wiatrowych
Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej

OFERTA DYDAKTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ
NA ROK 2022/2023

Liceum
Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła
I stopnia

Technikum

Branżowa Szkoła
II stopnia

technik:
- elektryk nowość
- programista
- klasa humanistyczna
- klasa usportowiona

- klasa matematyczno
-informatyczno
-fizyczna

- mechanik

- elektromechanik
pojazdów
samochodowych

- informatyk

- mechanik pojazdów
samochodowych

- spawalnictwa

- ślusarz

- budownictwa

- stolarz

- monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownic- budowy dróg nowość
twie
- urządzeń
- klasa wielozawodowa
i systemów
(z praktyką
energetyki
odnawialnej
u pracodawcy)

- pojazdów
samochodowych

- technik pojazdów
samochodowych
nowość

- mechatronik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA HUMANISTYCZNA
Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują
się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauka w klasie humanistycznej
przygotowuje skutecznie uczniów do matury z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych dzięki czemu daje możliwość startu na
dobre uczelnie. Ponadto umożliwia studia na prestiżowych kierunkach takich jak: lingwistyka, prawo i administracja, dziennikarstwo,
psychologia, socjologia, archeologia, komunikacja społeczna, public
relations, politologia.

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA
To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach,
nie boją się nowych wyzwań.
Absolwenci kończący klasę matematyczno-fizyczno-informatyczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych. Będą mogli wybierać różne ciekawe kierunki studiów,
m.in.: matematyka, informatyka, fizyka, ekonomia, zarządzanie, telekomunikacja, architektura oraz wiele
innych.
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KLASA USPORTOWIONA
Głównym celem klasy usportowionej jest harmonijny rozwój
psychofizyczny ucznia, sprzyjanie umiejętnościom współdziałania
w zespole, zapewnienie uczniom warunków do uprawiania różnych
dyscyplin sportowych. W trakcie nauki uczeń będzie mieć możliwość zdobycia wielu uprawnień m.in.: karty pływackiej, ratownika
WOPR, kursu wspinaczkowego, kursów sędziowskich, kursu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Ponadto każdy uczeń tej klasy
będzie miał możliwość uczestnictwa w obozach letnich i zimowych,
rajdach pieszych czy wycieczkach rowerowych.
Zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego zagwarantuje
dobre przygotowanie sprawnościowe wszystkim tym, którzy będą
aplikować do: straży pożarnej, wojska, policji czy innych służb, a
także na uczelnie sportowe.

TECHNIKUM
TECHNIK ELEKTRYK (nowość!)

Technik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu
na rynku pracy. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z
montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów
oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i
maszyn elektrycznych.
Do zadań zawodowych technika elektryka należy m.in. przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowanie, obsługiwanie i użytkowanie urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywanie instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. Możliwości
zatrudnienia w zawodzie są bardzo duże – począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich konserwacja i
obsługa.
Absolwent tego kierunku może także podjąć pracę na stanowisku mistrza, technologa, konserwatora urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
jako elektryk dyżurny, kierownik do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach
pracy, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych.

TECHNIK INFORMATYK
Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. To zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną
działalność. Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami
oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie
aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu
i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy
witryny i aplikacje internetowe.
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TECHNIK PROGRAMISTA
Dziś programista to jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów i jeden z najlepiej
płatnych. To ciekawy kierunek kształcenia dający możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji komórkowych i realizowania wielu innowacyjnych i kreatywnych pomysłów. Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem, projektowaniem, tworzeniem aplikacji mobilnych oraz
modelowaniem i drukiem 3D. Coraz więcej firm poszukuje wykwalifikowanych programistów, którzy w swej
zawodowej pracy zmierzyć się muszą z rozwijaniem systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami
danych czy sterowników, testowaniem oprogramowania, programowaniem robotów, czy tworzeniem gier 3D.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany
z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów
samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z
zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych uczeń może podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjno – naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli
pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami
samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie uczeń za darmo ukończy kurs na prawo jazdy kat. B.

TECHNIK BUDOWY DRÓG (nowość!)

Technik budowy dróg to zawód bardzo wszechstronny, ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny
budownictwa. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, głównie związanych z budową
dróg. Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa sporządza projekty obiektów drogowych, planuje ich odwodnienia i układ zieleni, opracowuje kosztorysy, prowadzi rozliczenia robót ziemnych,
budowy nawierzchni, odwodnień. Wykonuje zadania związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem ulic, dróg i
autostrad, mostów i wiaduktów, tuneli drogowych oraz lotnisk. Technicy budowy dróg należą do pracowników poszukiwanych na rynku pracy. Mogą znaleźć pracę w firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i mosty,
w biurach projektów, organach administracji publicznej i samorządowej, w laboratoriach drogowych i wytwórniach
materiałów budowlanych. Absolwent może kontynuować naukę na wszelkiego rodzaju uczelniach technicznych.

TECHNIK MECHANIK
Świat maszyn i urządzeń jest obecny we wszystkich dziedzinach życia. Technik mechanik to bardzo
atrakcyjny zawód obejmujący: programowanie i obsługę obrabiarek CNC, oraz projektowanie, konstruowanie,
budowę, eksploatację i naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów. Współczesny mechanik organizuje i nadzoruje ich produkcję, montaż, naprawę i konserwację, a także sprawdza instalacje, wykrywa i usuwa przyczyny
awarii oraz wymienia zużyte lub uszkodzone elementy. Możliwości zatrudnienia mechanika są niemal nieograniczone. Może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, transporcie, budownictwie lub usługach. Duża
różnorodność zadań zawodowych sprawia, że to najbardziej uniwersalny zawód, o ogromnym potencjale i szerokich perspektywach zatrudnienia. Technik mechanik z umiejętnościami operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC to elitarny zawód, dobrze opłacany i poszukiwany na rynku pracy w każdej branży.
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TECHNIK MECHATRONIK

Zawód technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym składającym się z technologii mechanicznej, elektrotechniki,
elektroniki i informatyki, umożliwiającym realizację kariery zawodowej na wielu stanowiskach pracy. Zależnie od wybranej dziedziny
można znaleźć zatrudnienie w na stanowisku serwisanta maszyn,
diagnosty czy operatora obrabiarek CNC. Absolwenci naszej szkoły
będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia firm serwisowych lub programistycznych. Absolwent może również pracować w różnego rodzaju
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i
wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

TECHNIK BUDOWNICTWA
Technik budownictwa jest zawodem bardzo poszukiwanym na
rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Absolwent kieruje
robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu
administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane
prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane. Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci
małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży,
schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Uczeń
może wybrać różne kierunki studiów, m.in.: budownictwo, architekturę czy inżynierię środowiska.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Energetyka odnawialna to szybko rozwijająca się gałąź nauki i techniki. To bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek z perspektywą stabilnej pracy i dobrych zarobków, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszukiwani są w krajach Europy Zachodniej, gdzie wspomniana dziedzina
jest już dobrze rozwinięta. Podczas nauki uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu elektryki, elektroniki, automatyki przemysłowej i mechaniki, co zapewni mu solidną podstawę teoretyczną. Technicy urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej są zatrudniani w biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych, a ponadto zasilają
działy obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Co więcej, znajdują oni
pracę w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną, a także
w instytucjach badawczych oraz serwisach obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

TECHNIK SPAWALNICTWA
Technik spawalnictwa to specjalista poszukiwany na rynku pracy, przygotowany do wykonywania
połączeń spawanych różnymi metodami: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG, TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, cięcie plazmowe i in. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane
z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy
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i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń,
wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach. Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w: budownictwie przemysłowym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na
stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor,
organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Dziś przedsiębiorcy nieustannie poszukują zdolnych, wykwalifikowanych pracowników, a pracownicy szukają indywidualnych dróg rozwoju zawodowego, dających szansę na lepszą pracę. Bezspornym jest
stwierdzenie, że społeczeństwu i gospodarce potrzebne są też fachowe kadry przygotowane do pracy w branży
wytwórczej oraz usługach, a w tych sektorach „wyuczony fach” oznacza odpowiednie, staranne przygotowanie
praktyczne. Badania potwierdziły, że około połowa wszystkich miejsc pracy wymaga średnich kwalifikacji, które
nabywa się przez kształcenie i szkolenia zawodowe. Młodzi ludzie kończący szkoły branżowe (potwierdzają to
analizy) wchodzą na rynek pracy i bez problemu znajdują zatrudnienie. Obecnie edukacja zawodowa przeżywa
swoisty renesans. Wzorujemy się na najlepszych, sprawdzonych doświadczeniach gdzie pracodawcy są w centrum procesu kształcenia. Kierunki, które dostępne są w naszej ofercie edukacyjnej, plasują się w czołówkach
zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Oferujemy naukę w zawodzie:
Z praktyką w szkole (dawne Centrum Kształcenia Zawodowego)
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- ślusarz,
- stolarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
Oraz z praktyką u pracodawcy:
- np.: cukiernik, fryzjer, piekarz, monter sieci, instalacji, krawiec, blacharz samochodowy…
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Dbamy o doskonalenie umiejętności i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych naszych uczniów:
Poza realizacją podstawy programowej w każdym typie szkoły, dokładamy wszelkich starań aby doskonalić umiejętności i podnosić kwalifikacji zawodowe naszych uczniów po przez:
- współpracę z Politechniką Świętokrzyską, pracodawcami oraz przedsiębiorcami (np. Progress ECO),
która zapewnia szeroką gamę możliwości kształcenia;
- innowacje pedagogiczne m.in.: „Zdaj egzamin FCE” – z języka angielskiego, który daje możliwość uzyskania certyfikatu językowego na poziomie B2, C1 lub C2;
- projekty edukacyjne np.: „Promocja zdrowego stylu życia – Staszicówka”
- wykłady, warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach współpracy z Politechniką Świętokrzyską ;
- profesjonalne doradztwo zawodowe prowadzone przez Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno –
Zawodowego;

Nasi uczniowie realizują się także w:
- szkolnym kole wolontariatu,
- radiowęźle,
- sekcji strzeleckiej,
- szkolnym klubie sportowym,
- przedmiotowych kołach zainteresowań…
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Do dyspozycji naszych wychowanków mamy:






Miejsca w przestronnych 2,3,4 -osobowych pokojach o wysokim standardzie
Dostęp do bezprzewodowego Wi-Fi, kącik TV, świetlicę z projektorem
Stołówka zaprasza codziennie na smaczne i świeże dania.
W ramach aktywnej organizacji czasu wolnego młodzież ma możliwość korzystania z siłowni, sali gimnastycznej, bilarda czy tenisa stołowego.
Pod opieką kadry wychowankowie uczestniczą w uroczystościach, zajęciach wychowawczych, grach, zabawach i zawodach sportowych; rozwijając swoje zdolności i umiejętności.

Pomocna dłoń!!!

W internacie oraz w ZS jest organizowana pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Są to
spotkania indywidualne i grupowe dla młodzieży.
Nasza placówka wspiera młodych ludzi w czasach „społecznej izolacji”- pomaga w nawiązywaniu kontaktów, przyjaźni, uczy współpracy z innymi i tolerancji. Zdobyte umiejętności procentują w życiu dorosłym- pracy zawodowej np. w wielkich korporacjach.

Zasady naboru
Nasz adres

Wystarczy pobrać kwestionariusz przyjęcia do internatu ze strony
http://zsstaszow.pl/internat/
i złożyć osobiście w szkole lub internacie bądź wysłać na e-mail internat.zs@interia.pl
Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
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Jeśli szukasz szkoły, która zapewni realizację Twoich pasji i zainteresowań, a przy tym znakomicie przygotuje Cię do egzaminów maturalnych i zawodowych – dobrze trafiłeś! Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej
www.zspolaniec.slaskdatacenter.pl oraz na szkolnym Facebooku i Instagramie.

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.slaskdatacenter.pl

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
• wspieramy wszystkich mających jakiekolwiek trudności
• dostosowujemy programy nauczania
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• pracujemy zróżnicowanymi metodami
• dajemy każdemu szansę realizacji
potrzeb edukacyjnych stosownie do jego
możliwości.

Naszym celem Twoja przyszłość

Na www.zspolaniec.slaskdatacenter.pl znajdziesz wiele ciekawych informacji
o naszej szkole, sukcesach uczniów, programach nauczania,... Poczuj atmosferę
Twojej nowej szkoły: ciesz się zdjęciami, filmami i prezentacjami przedstawiającymi to, jak pracujemy i jak się bawimy (wszystko w zakładce: DLA KANDYDATÓW).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
to szkoła nowoczesna, w której uczniowie mogą rozwijać swe pasje i talenty w różnych dziedzinach. Praca
podczas zajęć lekcyjnych odbywa się w znakomicie wyposażonych klasach, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki edukacyjnej, takich jak tablice interaktywne czy platformy e-learningowe. W szkole działają liczne
koła zainteresowań, których uczestnicy poszerzają wiedzę i mogą zdobywać laury w konkursach przedmiotowych. Liceum znakomicie przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego, dlatego też jego absolwenci od
lat osiągają wysokie wyniki i z powodzeniem 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 i Instagramie.

KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM
(z rozszerzonym językiem angielskim)
Dlaczego warto wybrać klasę matematyczno-geograficzną z rozszerzonym językiem angielskim w naszym LO?
Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia
często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni, jak np.: uniwersytety ekonomiczne i
przyrodnicze, politechniki, a także warszawskie SGH i SGGW
oraz AGH w Krakowie. Nieodzowna w pracy w strukturach
międzynarodowych jest znajomość angielskiego, a ten język
oferujemy na poziomie rozszerzonym.
Nasi absolwenci po tym profilu są informatykami, pracują
w instytucjach finansowych, bankach a także są geodetami
czy inżynierami budownictwa.

KLASA O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM

(z rozszerzonym językiem angielskim)
Dlaczego warto wybrać klasę biologiczno-chemiczną
z rozszerzonym językiem angielskim w naszym LO?
Umożliwimy Ci poszerzenie wiedzy z chemii i biologii dzięki przeprowadzaniu ciekawych doświadczeń na
lekcjach. Poznasz świat wykraczający daleko poza szkolną
ławkę i weźmiesz udział w realizacji licznych projektów edukacyjnych; masz szansę na uczestnictwo w olimpiadach
i ogólnopolskich konkursach z zakresu biologii i chemii,
możesz brać udział w zajęciach laboratoryjnych i pokazach
na UJ i AGH w Krakowie, poznasz specyfikę zakładów chemicznych w trakcie licznych wycieczek
Po naszym profilu stoi przed Tobą perspektywa odbycia
studiów na przyszłościowych kierunkach jak MEDYCYNA,
STOMATOLOGIA, FARMACJA, WETERYNARIA, DIETETYKA czy
też KOSMETOLOGIA.
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KLASA O PROFILU HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM

(z rozszerzoną geografią)

Dlaczego warto wybrać klasę humanistyczno-językową
z rozszerzoną geografią w naszym LO?
to doskonały wybór dla osób interesujących się naukami
humanistycznymi i społecznymi. Interaktywne zajęcia rozwiną umiejętności niezbędne do tworzenia szeroko pojętej kultury audiowizualnej i medialnej (telewizja, reklama, Internet).
Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku
studiów, a dzięki dobrej znajomości kształconego na poziomie rozszerzonym języka angielskiego uczelnie o charakterze
międzynarodowym również będą w zasięgu ręki.
Jakie są dalsze możliwości? Profil ten przygotowuje do
studiowania na kierunkach humanistycznych, prawie, administracji, socjologii, stosunkach międzynarodowych, politologii,
dziennikarstwie…

TECHNIKUM
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)!

TECHNIKUM = ZAWÓD + MATURA

Jaką szkołę i jaki kierunek wybrać? Już bardziej logicznej podpowiedzi nie otrzymasz!!!
FAKTY mówią za siebie: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r.
Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane
szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy to m.in:

TECHNIK: elektronik, elektryk, energetyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE),
ochrony środowiska, analityk
Pomyśl: Twoją pracę będziesz wykonywał przez około 40 lat! Zarobki TECHNIKÓW należą do najwyższych!
Praca nie jest monotonna i wymaga ... myślenia, ale wynagrodzenie w oferowanych przez nas sektorach
należą do najwyższych w kraju!

TECHNIK ELEKTRONIK

...zawód z przyszłością. To dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają człowiekowi
życie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia specjalistów. My takich przygotowujemy bo elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD, dlatego technik elektronik nie musi
martwić się o pracę.
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TECHNIK ELEKTRONIK ZAJMUJE SIĘ:
instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Nasz absolwent pozna zasady projektowania układów elektronicznych w oparciu o nowoczesne metody sprzętowe i programowe. Kierunek stanowi połączenie
szeroko rozumianej elektroniki oraz sieci komputerowych. I NAJWAŻNIEJSZE: ELEKTRONIK najczęściej pracuje w ciepłych,
klimatyzowanych pomieszczeniach z wykorzystaniem „subtelnych” narzędzi i przyrządów pomiarowych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE:
technik elektronik bez problemu znajduje dobrze płatne zatrudnienie w bardzo wielu, fascynujących dziedzinach:
• w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych
• w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
• zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku (alarmy, TV Sat, monitoring)
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego np. motoryzacji lub specjalistycznych placówkach handlowych.
DLACZEGO „ELEKTRONIK” W POŁAŃCU?
• zdobywamy medale na światowych konkursach wynalazczości, olimpiadach i konkursach ogólnopolskich.
• podróżujemy po całym świecie! EDUKACYJNE WYPRAWY MARZEŃ (Europa, Maroko, Izrael, Palestyna, Gibraltar czy
Zjednoczone Emiraty Arabskie), to jest to o czym inni marzą, a u nas są one rzeczywistością od bardzo wielu lat!
DOKUMENTY, KTÓRE UZYSKASZ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI:
•

świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

•

certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych





ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
państwowy dyplom zawodowy TECHNIKA ELEKTRONIKA
Zdanie egzaminu z pierwszej kwalifikacji ELM.02 jest tożsame z uzyskaniem uprawnień do pracy w zawodzie
ELEKTRONIK (to tak jakbyś skończył szkołę branżową I-go stopnia)!

TECHNIK ENERGETYK
…to uniwersalny zawód, gdyż absolwent tego kierunku, to specjalista poruszający się w trzech dochodowych branżach: elektroenergetycznej, ciepłownictwie oraz energetyce odnawialnej (wiatrowej,
solarnej, geotermalnej, wodnej). To również zawód
przyszłości, bowiem rozwój gospodarki wymusza
ciągły rozwój i modernizację sektora energetycznego zatrudniającego specjalistów średniego szczebla - techników energetyków.
TECHNIK ENERGETYK ZAJMUJE SIĘ:
obsługą maszyn i urządzeń oraz nadzorem procesów wytwarzania energii w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, nadzorem i eksploatacją maszyn i urządzeń do przepływu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE:
zakłady wytwarzające, przetwarzające i dystrybuujące energię (zakłady energetyczne, elektrownie i ciepłownie lub
własna działalność gospodarcza. Ukończenie kształcenia na poziomie technikum daje możliwość dalszego rozwoju na
uczelni wyższej technicznej pozwalającej zdobyć tytuł naukowy inżyniera energetyka.
DOKUMENTY, KTÓRE UZYSKASZ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI:
•

świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

•

certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych

 ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
 ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
 państwowy dyplom zawodowy TECHNIKA ENERGETYKA
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TECHNIK ELEKTRYK
...to wysokiej klasy specjalista. Bez trudu wciela się w serwisanta maszyn i
urządzeń elektrycznych oraz instaluje i naprawia wszystko „co związane jest
z prądem”. Elektryk potrafi diagnozować problemy nie tylko w urządzeniach
zasilanych prądem, ale również w całych instalacjach. Umie je naprawić lub
– jeśli trzeba – stworzyć od postaw. W czasach, gdy bez prądu praktycznie
nie da się ani żyć, ani pracować, dobry elektryk jest absolutnie nieoceniony.
TECHNIK ELEKTRYK ZAJMUJE SIĘ:
projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób
po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE:
Elektrycy znajdują zatrudnienie w firmach z sektora energetycznego, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest sprawne,
szybkie i fachowe wykonywanie instalacji elektrycznych czy elektroenergetycznych. Mogą pracować w firmach zajmujących się budową osiedli mieszkaniowych lub działać jako podwykonawcy. Dobry elektryk poradzi sobie na własnej działalności, świadcząc usługi dla klientów indywidualnych, biznesowych czy instytucjonalnych.
DOKUMENTY, KTÓRE UZYSKASZ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI:
•
świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
•
certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 państwowy dyplom zawodowy TECHNIKA ELEKTRYKA

TECHNIK URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (OZE)
...to wymagający zawód, dający wiele satysfakcji z pracy nad nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologiami. Nasi
uczniowie, specjalizujący się w ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII,
zdobywają wiedzę o elektrowniach wiatrowych, panelach fotowoltaicznych, kolektorach słonecznych, pompach ciepła, elektrowniach
wodnych geotermii.
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ZAJMUJE SIĘ:
zastosowaniem w budownictwie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Odpowiada również za przygotowanie prac związanych z inwestycjami w energetykę odnawialną, montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i
serwisowanie ich działania.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE:
Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.
DOKUMENTY, KTÓRE UZYSKASZ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI:
•
świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
•
certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 państwowy dyplom zawodowy TECHNIKA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
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TECHNIK ANALITYK

NOWOŚĆ

...to zawód przyszłości, który współcześnie posługuje się bardzo zaawansowanymi technikami instrumentalnymi. Należą do nich zarówno urządzenia do przygotowywanie prób poddawanych analizie, jak i urządzenia do
wykonywania analiz.
TECHNIK ANALITYK ZAJMUJE SIĘ:
badaniem składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów.
Analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne.
Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii
materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE:
laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych
technik i metod, analizowanie przyczyn awarii), laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery), laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów
spożywczych), laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.), laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).
DOKUMENTY, KTÓRE UZYSKASZ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI:
•
świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
•
certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych
 państwowy dyplom zawodowy TECHNIKA ANALITYKA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

NOWOŚĆ

...to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów. Kochasz środowisko i chcesz je chronić? Technik ochrony środowiska to odpowiedni wybór dla osób wrażliwych i kochających przyrodę.
Ochrona środowiska jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających się na
świecie branż.
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ZAJMUJE SIĘ:
wykonywaniem różnorodnych badań, w szczególności określa aktualny
stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE:
ośrodki badań i kontroli stanu środowiska, terenowe organy administracji państwowej, stacje sanitarno-epidemiologicznych, miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa gospodarki
komunalnej, centra edukacji ekologicznej, działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych np.: elektrociepłownie,
zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale…, zakłady unieszkodliwiania
odpadów w tym toksycznych
DOKUMENTY, KTÓRE UZYSKASZ PO ZAKOŃCZENIU NAUKI:
•
świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny
•

certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych

 CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
 państwowy dyplom zawodowy TECHNIKA OCHRONY ŚRODOWISKA
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Na wybranych kierunkach w technikum można uzyskać uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie:
• montowania, uruchamiania i naprawiania maszyn i urządzeń elektrycznych
• wykonywania, uruchamiania i naprawiania instalacji elektrycznych
• oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
• montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
• dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY
Chcesz zdobyć konkretny zawód, znaleźć pracę i uzyskać niezależność?
Wybierz SZKOŁĘ BRANŻOWĄ 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 ogólnokształcących, a specyfikę swojego
zawodu poznasz u wybranego przez siebie pracodawcy.

Pamiętaj, pracodawcy poszukują wykwalifikowanej kadry!

Jesteśmy dumni z:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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sukcesów uczniów (więcej na www.zspolaniec.slaskdatacenter.pl)
nowoczesnych 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
realizowanych projektów: ERASMUS+ i POWER (praktyki zawodowe), ROBOLAB, SEP
aktywnej współpracy z najlepszymi pracodawcami ((ENEA, APP Automatyka, Grupa Azoty,BURY,
SATEL, ELPOLAB i inne)
świetnej zdawalności matury
zdawanych z sukcesem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
klas „połówkowych” Liceum oraz Technikum (dzięki temu wszystkie przedmioty zawodowe, pracownie oraz przedmioty ogólnokształcące 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), 2 profesorów oświaty.
akcji i przedsięwzięć organizowanych przez szkolny wolontariat
aktywności Samorządu Uczniowskiego
sukcesów sportowych
współpracy z Honorowymi Dawcami Krwi - Jędrusie Połaniec

Pływalnia składa się z dwóch basenów:
sportowego i rekreacyjnego. Podstawowa
niecka basenowa o wymiarach 12,5 x 25 m
wyposażona w sześć torów pływackich oraz
słupki startowe przeznaczone do organizacji,
zajęć sportowych, zawodów pływackich rangi
wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 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 wyposażony 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.

Główne boisko hali sportowej o wymiarach 20 x 40 m

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 pozyskanych środków zewnętrznych skierowanych
głównie do mieszkańców Powiatu Staszowskiego.
Klub prowadzi dwie sekcje sportowe: pływacką i zapaśniczą.

W ciągu całego roku organizowane są zawody sportowe, również rangi
ogólnopolskiej. Z tyłu widoczna ściana wspinaczkowa
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Powiatowe
Centrum
Sportowe
Oględowska 6, 28-200 Staszów, tel. 15 813 00 50
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 rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. Znajduje się
w niej również ścianka wspinaczkowa o powierzchni 140 m2 i wysokości
12,5 metra.
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Opracowanie: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół
Szkół, Internat, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie oraz Zespół Szkół w Połańcu.
Foto: archiwum ww. placówek oraz Sławomir Rakowski i Jan Mazanka.

