Zespół Szkół Technicznych i Branżowych
im. Stanisława Staszica w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Koszarowa 10
www.zsz54.pl
e-mail: zszsz@wp.pl
tel: 68 376 24 11,telefax: 68 376 30 28
Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze. Dążymy do rozwijania
i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne wzmocnienia dla wszystkich
uczniów. Cieszymy się przychylnością, sympatią, zaufaniem, a nawet przywiązaniem naszych uczniów, ich
rodziców oraz absolwentów. W naszej szkole liczą się inwencja uczniów i kreatywność nauczycieli.
Naszym uczniom zapewniamy:
• naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach kształcenia zawodowego i ogólnego,
• atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju (zwrot kosztów dojazdu) i za granicą,
• współpracę szkoły z licznymi zakładami pracy, firmami oraz instytucjami związanymi z edukacją
i wychowaniem,
• możliwość udziału w kursach specjalistycznych zawodowych w ramach projektów UE,
• dostęp do książek i podręczników, stanowisk komputerowych w bibliotece z czytelnią,
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających
kwalifikacje zawodowe,
• dodatkowe zajęcia sportowe (siatkówka, zespołowe i indywidualne),
• wycieczki dydaktyczne, do firm produkcyjnych, wyższych uczelni, integracyjne i inne,
• możliwość rozwoju osobistego poprzez wolontariat, prace w samorządzie szkolnym i udział w projektach,
innowacjach,
• udział w realizacji ciekawych projektów edukacyjnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym,
pracodawcami
z lokalnego rynku pracy oraz
województw ościennych.
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NASZE ATUTY
najlepsza zdawalność egzaminu maturalnego w
powiecie w roku 2019/2020,
wyższa od średniej krajowej zdawalność egzaminu
maturalnego z matematyki,
różnorodna i elastyczna oferta dydaktyczna ,
dostosowana do potrzeb uczniów,
udział w środkach zapewniających realizacje
projektów unijnych,
organizacja praktyk zawodowych w technikum w znaczących firmach lokalnych i globalnych,
bezpieczeństwo w szkole,
sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
organizacja i udział w licznych imprezach szkolnych i lokalnych,
wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycielska,
niepowtarzalny klimat tworzony przez całą społeczność szkolną,
liczne działania związane z aktywizacją zawodową uczniów
ułatwiamy wszelkie formalności związane z przyjęciem do szkoły ( badania lekarskie, lista pracodawców)

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM
Pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej
TECHNIKUM MECHANICZNE Z PRZYGOTOWANIEM POŻARNICZYM
Technik mechanik jest zawodem o szerokim zapotrzebowaniu na
rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak:
wytwarzanie części maszyn, rysunek techniczny z komputerowym
projektowaniem, konstruowanie w systemach CAD, eksploatację, obsługę i
naprawę maszyn oraz projektowanie procesów technologicznych. Aktualnie
lokalny rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną
kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to mechaników posiadających:
umiejętności praktyczne, znajomość rysunku technicznego, technik
wytwarzania oraz specjalistów od komputerowego wspomagania
projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Uczniowie technikum
mechanicznego nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną zawodową w
pracowniach warsztatowych oraz odbywają praktyki miesięczne m.in. w
takich firmach jak Volkswagen Motor Polkowice, Lakos, Silgan, Bavaria czy
Wuppermann, Nord System. Szkoła zapewnia materiały do realizacji zajęć
praktycznych. Uczniowie w trakcie nauki w szkole będą mieli możliwość
uczestniczenia w bezpłatnych kursach spawalniczych organizowanych w
ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie
Żagańskim” oraz płatnych stażach. Absolwenci kierunku mechanicznego
znajdują szybko zatrudnienie w firmach produkcyjnych branży przemysłu
maszynowego, metalowego i motoryzacyjnego.
Uczniowie technikum mechanicznego realizują przygotowanie pożarnicze, dzięki któremu zdobywają wiedzę
i praktykę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działań gaśniczych oraz ratowniczych. Uczniowie tego
kierunku otrzymają certyfikaty OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) oraz certyfikaty kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Zajęcia realizowane będą zarówno w
szkole, jak również w jednostkach PSP w
Szprotawie i Żaganiu. Ukończenie tego
kierunku jest preferowane przy naborze do
pracy w Straży Pożarnej.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z INNOWACJĄ
CATERING Z PRAWEM JAZDY

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o dużych możliwościach, pozwalającym
rozwinąć zainteresowania kulinarne oraz związane ze zdrowym stylem życia. Uczniowie kształcący się w tym
kierunku poznają zasady ilościowego i jakościowego dobierania właściwych surowców niezbędnych do
przygotowania potraw, higieny i ochrony zdrowia, marketingu usług. Poznają również zasady profesjonalnego
przygotowania imprez i obsługi gastronomicznej oraz biorą bezpośredni udział w ich przygotowaniu i obsłudze.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w trakcie nauki biorą udział kursach
carvingu, barmańskim, dekoracji cukierniczych i innych. W trakcie nauki szkoła zapewnia uczniom bezpłatne
podręczniki, odzież ochronną oraz surowce do sporządzania potraw i napojów.

Absolwenci po skończeniu szkoły mogą prowadzić własną działalność gospodarczą
z zakresu
usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych. Mogą również pracować
w instytucjach zajmujących się produkcją lub obrotem żywnością.
Zajęcia z zakresu cateringu dają uczniom wiedzę
i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej firmy
cateringowej z możliwością dowozu wyprodukowanych
potraw do klienta. Szkoła zapewnia podstawy teoretyczne
i praktyczną naukę jazdy pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów -prawo jazdy kategorii B.

TECHNIKUM EKONOMICZNE Z E- BIZNESEM
Uczniowie tego kierunku zdobywają szeroką
wiedzę z zakresu ekonomii, prawa,
rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki,
statystyki oraz obsługi sprzętu biurowego.
Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach
finansowych, w działach ekonomicznofinansowych
różnych
podmiotów
gospodarczych oraz w komórkach urzędów
samorządowych.
Uczniowie
technikum
ekonomicznego uczestniczą w kursach
zawodowych z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich
formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach
finansowych oraz w administracji publicznej (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, działach ekonomicznofinansowych przedsiębiorstw i instytucji publicznych).

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Technik informatyk to zawód bardzo
uniwersalny. Typowe stanowiska pracy
proponowane
absolwentom
tego
kierunku to: administrator sieci
internetowych,
programista
oraz
specjalista od zarządzania bazami
danych, systemami. Szkoła wyposaża ich
w wiedzę i umiejętności niezbędne
w zakresie diagnostyki i naprawy sprzętu
komputerowego, zarządzania bazami
danych i projektowania lokalnych sieci
internetowych oraz programowania.

W trakcie 4-letniej nauki uczniowie tego
kierunku uczniowie odbywają praktykę
zawodową w firmach zajmujących się
naprawą sprzętu komputerowego oraz
dostarczaniem Internetu. Uczniowie w
trakcie nauki uczestniczą w kursach
zawodowych
dotyczących
grafiki
komputerowej,
budowy
sieci
bezprzewodowych. Absolwenci kierunku
znajdują zatrudnienie w firmach branży
informatycznej, sklepach internetowych,
urzędach i innych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
KLASA WIELOBRANŻOWA
Absolwenci gimnazjum, którzy podpiszą umowę o praktykę zawodową z wybranym zakładem pracy, mogą
uczęszczać do klasy wielozawodowej i jako młodociani pracownicy zdobywać będą kwalifikacje w wybranym
przez siebie zawodzie. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, teoretyczne przedmioty
zawodowe realizowane są w formie kursów dokształcających (wyjątkiem są zawody: mechanik pojazdów
samochodowych oraz sprzedawca, w których wszystkie przedmioty teoretyczne realizowane są w szkole).
Poszukiwane na rynku pracy zawody to:
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Stolarz
• Sprzedawca
• Piekarz
• Cukiernik
• Fryzjer
• Wędliniarz
• Elektryk

W Zespole Szkół Zawodowych funkcjonują klasy Szkoły Branżowej I-go stopnia o profilu kształcenia: kucharz,
ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń. Uczniowie tych klas pobierają teoretyczną i praktyczną naukę
zawodu w szkolnych pracowniach zawodowych, wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i sprzęt.

KUCHARZ

Kształcąc się w zawodzie kucharz, uczniowie poznają
zasady stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw,
posługiwania się narzędziami i urządzeniami przy sporządzaniu
potraw i napojów. Absolwenci znajdują zatrudnienie w barach,
punktach gastronomicznych, restauracjach, kawiarniach,
w
hotelowych
zakładach
gastronomicznych,
w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i
półproduktów spożywczych. Praktyczna nauka zawodu
realizowana jest w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Szkoła zapewnia bezpłatną odzież ochronną, surowce i półprodukty na zajęcia z zakresu sporządzania
potraw i napojów oraz bezpłatne podręczniki do przedmiotów zawodowych, dostępne w pracowniach
i do wypożyczenia do domu.

Uczniowie tego kierunku mogą uczestniczyć w licznych bezpłatnych kursach zawodowych organizowanych
w ramach projektu „Modernizacji szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żagańskim, oraz odbywają zajęcia
praktyczne w nowoczesnych warsztatach szkolnych.

ŚLUSARZ

Zawód bardzo popularny, w którym dziś kształci niewiele szkół ponadgimnazjalnych, a bardzo
poszukiwany przez pracodawców. Przyszli ślusarze uczą się czytania rysunku technicznego, wykonywania części
maszyn, połączeń spajanych, dokonywania napraw oraz przeprowadzania
konserwacji maszyn, przeprowadzania przeglądów technicznych, oceniania
stanu technicznego maszyn. Absolwenci tego kierunku znajdują
zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
oraz mają kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej w
własnych
firmach
obsługowonaprawczych.
Uczniowie wiedzę teoretyczną i
praktyczne umiejętności zdobywają w
szkole. Zajęcia praktyczne odbywają się
w
pracowniach
warsztatowych
szkolnych, doposażonych w ramach
projektu Modernizacja kształcenia
zawodowego w powiecie żagańskim.
W ramach zajęć praktycznych uczniowie
nauczą się również napraw, renowacji
motocykli. Uczniowie w trakcie nauki w
szkole będą mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach
spawalniczych organizowanych w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Przyszli mechanicy monterzy uczą się montażu i demontażu maszyn i
urządzeń oraz dokonywania ich napraw, obsługi i przeglądów technicznych.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie przede wszystkim w
przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz przedsiębiorstwach
wykorzystujących różne maszyny produkcyjne w działach utrzymania ruchu.

Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych
lub w Szkole Branżowej II-go stopnia. Nauka trwa trzy lata i daje możliwość zdawania egzaminu maturalnego
i zawodowego.

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY
Szkoła posiada gabinety do przedmiotów ogólnych wyposażone w sprzęt
multimedialny oraz pracownie zawodowe dla czterech kierunków kształcenia. W
ciągu lat 2015-2018 pracownie zawodowe zostały doposażone w ramach
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim” ,
każda wg specyfiki nauki zawodu:
a) pracownie ekonomiczne - w tablicę interaktywną, tv, sprzęt biurowy,
drukarki itd.,
b) pracownie
mechaniczne:
w
narzędzia
obróbcze,
pomiarowe,
elektronarzędzia, maszyny: tokarki i wiertarko-frezarki oraz inne
urządzenia do obróbki metalu itd. a pracownia symulacji
komputerowej CAD/CAM w drukarki,
c) pracownie informatyczne, w których każda ma co najmniej 14
stanowisk, zostały wyposażone w serwer, tablice interaktywne i
inny sprzęt do diagnostyki i naprawy komputerów,
d) pracownie gastronomiczne mieszczą się w nowo wybudowanych
warsztatach szkolnych

Szkoła dysponuje również podstawowym wyposażeniem
dostępnym dla całej społeczności szkolnej, takim jak:






SALA GIMNASTYCZNA pełnowymiarowa do gier
zespołowych.
BOISKO SZKOLNE ze sztuczną nawierzchnią służy do
gry w piłkę siatkową i koszykówkę, zaś boisko trawiaste
do gry w piłkę nożną
BIBLIOTEKA SZKOLNA , która pełni rolę szkolnego
centrum multimedialnego. Do dyspozycji uczniów są
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
skaner, drukarka i kserokopiarka. Zbiory biblioteki liczą blisko 12 tysięcy woluminów i zbiorów
multimedialnych.

NOWOCZESNE WARSZTATY GASTRONOMICZNE
W budynku szkolnym w 2018 r. wydzielono osobne skrzydło na budowę warsztatów gastronomicznych w
ramach projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół
Zawodowych w Szprotawie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego UE. Warsztaty składają się z:
- dwóch pracowni technologicznych gastronomicznych wyposażonych w oddzielne stanowiska ,
- pracowni obsługi gości
- pracowni komputerowej planowania żywienia
- magazynu naczyń stołowych,
- pomieszczenia gospodarczego,
- szatni chłopców i dziewcząt z WC

ZAJĘCIA DODATKOWE
W naszej szkole prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, takie jak:
•

•

•

•

•

•

•

•

Doradztwo zawodowe – zajęcia wspierające w rozwoju zawodowym młodzieży i przygotowujące do wyboru
zawodu, kontynuacji kształcenia i poszukiwania zatrudnienia na polskim i europejskim rynku pracy.
Szkolne koło PCK – organizuje wraz z uczniami
akcje, programy, konkursy w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia (zbiórka
żywności, oddawanie krwi, transplantacja,
ratownictwo przedmedyczne).
Koło informatyczne – zajęcia rozwijające
zainteresowania
młodzieży
technologią
informacyjną.
Zajęcia sportowe – obejmują różnego rodzaju
zajęcia sportowe i gry zespołowe, tj.
siatkówka, piłka ręczna, nordic walking, i inne.
Działalność w Samorządzie Szkolnym – w
naszej szkole prężnie działa samorząd szkolny,
zajmuje się problemami społeczności szkolnej i
lokalnej, organizacją imprez szkolnych.
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych – są to zajęcia dla uczniów klas kończących naukę w
danym roku, ich celem jest lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych – maturalnych i zawodowych.
Działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej - działającej przy Urzędzie Miasta w Szprotawie, zajmującej
się sprawami młodzieży w gminie Szprotawa.
Szkolny wolontariat – uczniowie naszej szkoły angażują się w działania charytatywne, pomoc potrzebującym,
akcje o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczniowie naszej szkoły co roku odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, jak i zawodach
sportowych. Nasza szkoła jest Komitetem Głównym dla dwóch konkursów zawodowych objętych patronatem
Lubuskiego Kuratora Oświaty: Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu o
tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej. Nasze
najbardziej znane osiągnięcia to:
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uczennica Technikum żywienia i gospodarstwa
domowego
została
laureatką
zawodów
centralnych w 2013 r.
Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny:
I
miejsce
w
2011
i
2013,
2015,2016,2017,2018,2019
III miejsce w roku 2009,
Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS:
• I miejsce w finale w 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012.
• wyróżnienie w 2013 i 2014

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK- II miejsce w etapie rejonowym w 2013 roku i III
miejsce w 2014 roku
Wojewódzki Konkurs o tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej:
• I miejsce w latach: 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,2017,
• II miejsce w 2013, 2016,2018,2019
Powiatowy Konkurs „Młody Przedsiębiorca”:
• I miejsce w 2009 oraz II miejsce w 2011 oraz 2012.
Regionalny konkurs Wiedzy o Zasadach BHP:
• II miejsce w konkursie regionalnym w roku 2009 i udział w konkursie
ogólnopolskim.
Otwarte Mistrzostwa w szachach szybkich
• II miejsce w województwie w kategorii dziewcząt w 2014 r.
• I miejsce w etapie rejonowym 2016 r.
Międzyszkolny Konkurs historyczny „25 lat Wolnej Polski” pod
patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego
• III miejsce w 2014 r.
Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Ponadgimnazjalnych pod
patronatem Starosty Powiatu Żagańskiego
• I miejsce w kategorii dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopców
2014
Wyróżnienie w roku 2015 i 2016 w ogólnopolskim konkursie na scenariusze lekcji wychowawczych
zachęcających do czytania, organizowanym przez Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz Literacki” w
Sanoku, przy wsparciu medialnym miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Powiatowa Licealiada Młodzieży
• III miejsce w 2013 roku
Otwarte Mistrzostwa Szkół w Krosie Strzeleckim
• I miejsce w 2013 r.
• III miejsce 2016
Polsko-Niemiecka Młodzieżowa Olimpiada Sportowa w dyscyplinie szachowej
• brązowy medal w kategorii do lat 18 dziewcząt- rok szkolny 2012/13
Za ponadprzeciętne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne uczniowie otrzymują:
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• Stypendia Zarządu Powiatu Żagańskiego.
COROCZNE IMPREZY SZKOLNE
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Giełda używanych podręczników,
Szkolne Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora
ZSZ,
Szkolny Dzień Matematyki,
Międzyszkolny Dzień Krwiodawstwa,
Otwarty Turniej Szachowy o puchar Stanisława
Staszica
Dzień Patrona Szkoły
Dzień Wiosny - Turniej klas I-ych,
Dzień Sportu Szkolnego,
Mikołajki,

•
•
•
•
•
•
•
•

etap szkolny Konkursu Wojewódzkiego o Tytuł Najlepszego Ślusarza,
etap szkolny Konkursu Wojewódzkiego Gastronomicznego,
turniej ekonomiczno- gastronomiczny dla gimnazjalistów,
Dni Otwartych Drzwi
wycieczki szkolne, wyjazdy do kina i teatru,
warsztaty integracyjne dla klas pierwszych,
zajęcia preorientacji zawodowej,
wigilie klasowe.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

•

Projekt edukacyjny „Segregacja odpadów, środowisku lżej”,

•

Edukacyjny Symulator Ekonomiczny INVESTOR (projekt unijny) - gra symulacyjna, w której biorą udział
uczniowie technikum ekonomicznego. Polega ona na symulowanym inwestowaniu oraz sprawdzaniu swojej
wiedzy ekonomicznej.

•

„Praktyki u sąsiada”- praktyki zawodowe w branży gastronomicznej w hotelach i restauracjach w okolicach
Cottbus (Niemcy), projekt współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży (DPJW),

•

Projekt „Matematyka Reaktywacja” – projekt mający na celu przygotowanie uczniów do obowiązkowej
matury z matematyki,
Ogólnopolskie
akcje:
„EKOSZKOŁY” i „Klub Obrońców
Planety”,
•

• Projekt „Matematyka innego
wymiaru ELTIMAT”,
Ogólnopolski
„Matmujsię”
•

Projekt

Szkoła Demokracji projekt ogólnopolski, (jako
jedna z dwudziestu szkół w
Polsce).
•

•

Narodowy program czytelnictwa- projekt ogólnopolski dzięki, któremu został wzbogacony księgozbiór
szkolny o 1000 nowych książek

•

Aktywna tablica – program rządowy rozwijania infrastruktury szkolnej dzięki , któremu szkoła zyskała nową
pracownię informatyczną

•

Modernizacja kształcenia zawodowego w
Powiecie Żagańskim- projekt mający na celu
podniesienie jakości kształcenia zawodowego
poprzez

modernizację

bazy

dydaktycznej

szkoły oraz zapewnienie uczniom zdobycia
dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez
organizację kursów, staży i praktyk. Uczniowie
szkoły w ramach projektu i
kształcenia mogą

danego kierunku

bezpłatnie uczestniczyć w

kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe:
•

Kurs barmański, baristy, carvingu, dekoracji
cukierniczych

•

Kurs prawa jazdy kat.B

•

Kurs spawalniczy na metody MIG/ MAG, TIG

•

Kurs mechanika motocyklowego,

•

Kurs elektromechanika,

•

Kurs grafiki komputerowej

•

Kurs – świat bez kabli

•

Kurs obsługi kasy fiskalnej itd.

ZAPRASZAMY

