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Staszicówka – szkoła otwarta na ucznia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Centrum Kształcenia Zawodowego, Internatem, Stacją Kontroli Pojazdów
i Powiatowym Centrum Sportowym stanowią zwarty kompleks naukowo – sportowy;
bezpieczeństwo jest naszym priorytetem;
i można by jeszcze długo tak wymieniać…

OFERTA DYDAKTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ NA ROK 2021/2022
Liceum
Ogólnokształcące

Technikum

- klasa humanistyczna

- technik programista
nowość
- technik informatyk

- klasa usportowiona nowość

Branżowa Szkoła
I stopnia

Branżowa Szkoła
II stopnia
nowość

technik spawalnictwa
- technik pojazdów
samochodowych
- technik budownictwa
- technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
- technik mechatronik

- elektromechanik
pojazdów

- technik pojazdów

samochodowych

samochodowych

- mechanik pojazdów
samochodowych
- ślusarz
- stolarz
- monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie
- klasa wielozawodowa
(z praktyką
u pracodawcy)

Mimo pandemii w szkole prężnie działa grupa humanistów, która realizuje projekt edukacyjno-wychowawczy „Promocja
zdrowego stylu życia – Staszicówka”, publikując artykuły i wywiady. Celem tych działań jest sprawienie, by zdrowy tryb życia stał
się popularniejszy. Efekty ich pracy można na bieżąco obserwować na facebookowym profilu.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA HUMANISTYCZNA
Masz świadomość, że obcowanie z człowiekiem i jego
dokonaniami: kulturą, sztuką, literaturą jest
nieustającą przygodą intelektualną? Zastanawiasz się
kim jesteś i jak wyrazić siebie, szukasz kompetencji
językowych, historiozoficznych czy artystycznych?
Dołącz do drużyny humanistów z Zespole Szkół.
Będziemy poznawać dawną i współczesną sztukę,
formułować wielopoziomowe wypowiedzi, odczytywać
intencje artystów. Edukacja humanistyczna otwiera
przed Tobą bogaty wachlarz możliwości dalszego
kształcenia od studiów filozoficznych , dziennikarskich,
po prawnicze, kulturoznawcze czy aktorskie.
Przedmiotami
realizowanymi
na
poziomie
rozszerzonym w tej klasie są: język polski, język
angielski, historia.

U nas lekcje odbywają się nie tylko w salach szkolnych.
Na zdjęciu młodzież podczas plenerowej lekcji historii.

KLASA USPORTOWIONA (NOWOŚĆ!)
Jeśli interesujesz się sportem i wiążesz z nim swoją
przyszłość, bądź chcesz aplikować do różnego rodzaju
służb mundurowych, ta klasa jest dla Ciebie. Podczas
czterech lat edukacji nabędziesz i poszerzysz swoją
wiedzę teoretyczną oraz indywidualne umiejętności
sportowe. W trakcie nauki będziesz mieć możliwość
zdobycia wielu uprawnień m.in.: karty pływackiej,
ratownika WOPR, kursu wspinaczkowy, kursów
sędziowskich,
kursu
kwalifikowanej
pomocy
przedmedycznej, kwalifikacje strzeleckie. 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.

W klasie usportowionej będziesz mieć możliwość rozwijania swoich
sportowych pasji, udziału w ciekawych wydarzeniach sportowych.

Uczniowie Staszicówki są laureatami i finalistami
ogólnopolskich konkursów oraz olimpiad z różnych
dziedzin nauki:

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach. Na zdjęciu
finalista Olimpiady Wiedzy o Mediach –
już absolwent Andrzej Kawecki.

❖ Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
❖ Olimpiada Wiedzy o Mediach
❖ Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji
Społecznej
❖ Olimpiada Wiedzy Prawie
❖ 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

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TECHNIK PROGRAMISTA (NOWOŚĆ!)
Lubisz rozwiązywać problemy, logicznie myśleć, podejmować
wyzwania i nie boisz się przedmiotów ścisłych? Ten kierunek
jest
dla
Ciebie.
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. Podczas
nauki zdobędziesz następujące kwalifikacje:
• tworzenie i administrowanie stronami i
aplikacjami oraz bazami danych
• projektowanie, programowanie i testowanie
aplikacji

TECHNIK INFORMATYK
Twoją pasją są komputery i wszystko, co z nimi się wiąże?
Wybierając ten kierunek, nabędziesz wiedzę
i umiejętności w zakresie:
• montowania
oraz
eksploatacji
komputera
i urządzeń peryferyjnych;
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci
komputerowych, administrowania tymi sieciami;
• projektowania baz danych i administrowania
bazami danych;
• tworzenia stron www. i aplikacji internetowych,
administrowania tymi stronami i aplikacjami.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Interesujesz się nowoczesną motoryzacją i chciałbyś zostać
specjalistą w zakresie serwisowania i obsługi współczesnych
samochodów? Wybierając ten profil, zdobędziesz wiedzę
i umiejętności zawodowe w zakresie:
• diagnozowania stanu technicznego pojazdów
samochodowych;
• obsługiwania
i
naprawiania
pojazdów
samochodowych;
• organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów
samochodowych.
Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie
uzyskasz prawo jazdy kat. B

TECHNIK BUDOWNICTWA
Myślisz o architekturze, a może chciałbyś projektować lub
nadzorować wykonywanie robót budowlanych? Wybierając
ten zawód,
zdobędziesz wiedzę i umiejętności 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
alternatywnymi źródłami energii? Wybierając ten kierunek
kształcenia,
zdobędziesz
wiedzę
i
umiejętności
w zakresie:
• organizowania montażu urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
• wykonywania montażu urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej;
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
• sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów
dotyczących urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.

TECHNIK MECHATRONIK
Chciałbyś wyjść naprzeciw dynamicznie rozwijającej się
technologii i nie wiesz, co wybrać: informatykę, elektronikę,
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
mechatronicznych;
• projektowania
urządzeń
i
systemów
mechatronicznych;
• programowania
urządzeń
i
systemów
mechatronicznych.

TECHNIK SPAWALNICTWA
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 pracy 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
jakości procesów spajania.

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
wybranego przez Ciebie zawodu. W ofercie mamy
kierunki:
•

z praktyką w szkole, tj. Centrum Kształcenia
Zawodowego:

- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- ślusarz,
- stolarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
•

z praktyką u pracodawcy:

- np.: cukiernik, fryzjer, piekarz, monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych, murarz – tynkarz, wędliniarz,
krawiec, operator urządzeń przemysłu szklarskiego,
ślusarz, sprzedawca, kucharz, betoniarz-zbrojarz, blacharz
samochodowy, lakiernik i inne.

BRANŻOWA SZKOŁA II stopnia (NOWOŚĆ!)
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Ukończyłeś branżową szkołę I stopnia w zawodzie
elektromechanik pojazdów samochodowych lub mechanik
pojazdów samochodowych? To oferta skierowana do Ciebie.
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia
uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym
na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego
w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości
po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację
nauki na studiach.

Wyjazd na Politechnikę Świętokrzyską w ramach
akcji "Polibus-nauka na kołach"
W trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia
Zawodowego – już od roku integralnej części Zespołu
Szkół

Dbamy o doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
naszych uczniów:
➢ zagraniczne projekty unijne (Niemcy, Hiszpania, Czechy);
➢ „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. S. Staszica na lata 2020 – 2021” w ramach
którego
młodzież
:
uczestniczy
w
dodatkowych
zajęciach
z
matematyki
i języka angielskiego; odbywają płatne staże w firmach; zdobywają dodatkowe kwalifikacje na
kursach: obsługi koparko-ładowarki, spawania światłowodów, programowania C++ oraz spawania
metodą MIG/MAG;
➢ W Centrum Kształcenia Zawodowego zapewniamy szeroką gamę możliwości kształcenia dzięki
współpracy z Politechniką Świętokrzyską, pracodawcami oraz przedsiębiorcami;
➢ „Zdaj egzamin FCE” – innowacja pedagogiczna z języka angielskiego, która daje możliwość
uzyskania certyfikatu językowego na poziomie B2, C1 lub C2;
➢ „Promocja zdrowego stylu życia – Staszicówka” – projekt edukacyjno – wychowawczy;
➢ Wykłady, warsztaty dla uczniów i nauczycieli w ramach współpracy z Politechniką Świętokrzyską ;
➢ Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, w którym uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy;

Mistrzostwa mechaników w Poznaniu

Kurs obsługi koparko – ładowarki w ramach
projektu „Kompleksowy rozwój Zespołu Szkół”

Szkolenie BHP dla budowlańców

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych – Rzeszów 2021

A po lekcjach… ale się dzieje!!!

STASZICÓWKA_BAND – od lat uświetnia
wydarzenia szkolne, powiatowe, wojewódzkie…
Dni Techniki – coroczna impreza organizowana od
2014 roku

Mistrz szachów – nasz Hubert Kanarek
najlepszym szachistą w woj. świętokrzyskim

Drużyna Harcerska im. Ludwika Machalskiego
„Mnich” dba o wartości duchowe i sprawność fizyczną

Nasi uczniowie realizują się także w:
- szkolnym kole wolontariatu,
- radiowęźle,
- sekcji strzeleckiej,
- szkolnym klubie sportowym,
- przedmiotowych kołach zainteresowań…
Wyjazdy, wycieczki, rajdy górskie, rajdy
rowerowe – tak integrujemy się po lekcjach

Zainwestuj w swoją przyszłość – zostań uczniem Zespołu Szkół im. S. Staszica!

