I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Ściegiennego 15, 25-033 Kielce,
tel. 41 367 61 57, lo1@zeromski.kielce.eu, www.zeromski.kielce.eu

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jest spadkobiercą
tradycji kieleckiej szkoły średniej powołanej w 1724 roku przez biskupa krakowskiego
Konstantego Szaniawskiego. Uczniami szkoły byli m.in.: Piotr Ściegienny, Adolf
Dygasiński, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Gustaw Herling-Grudziński, Felicjan
Sławoj-Składkowski, Marian Sołtysiak "Barabasz", Adam Massalski, Rafał Olbiński,
Paweł Pierściński, Marcin Pawłowski, Elżbieta Dziewięcka, Ilona Sojda.
Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz posiada wysoko
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Absolwenci "Żeromskiego" z powodzeniem
kontynuują naukę na wyższych uczelniach krajowych i zagranicznych. W ubiegłym
roku szkolnym 5 uczniów zostało laureatami ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych. W roku 2003 szkoła otrzymała nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego
"Duma Regionu", w roku 2006 tytuł "Superszkoły" w konkursie Radia Kielce, a w 2009
zajęła I miejsce w rankingu szkół „Perspektyw”.
Młodzież naszego liceum jest zaangażowana w życie kulturalne, naukowe oraz
sportowe Kielc i regionu. W szkole działa, młodzieżowa grupa wolontariatu, klub
historyczny "HIRD", grupy artystyczne, szkolny klub sportowy, przedmiotowe koła
zainteresowań. Każdej wiosny organizowany jest przegląd talentów artystycznych
"Szansonada".
Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza 683 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego
ul. Śniadeckich 9
25-366 Kielce
tel: +48 (41) 36 76 159
fax: +48 (41) 36 76 978
mail: sniadek@sniadek.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego ma swoją siedzibę przy ul. Śniadeckich 9
w Kielcach. Liceum jest ponadgimnazjalną szkołą ogólnokształcącą prowadzoną przez Miasto
Kielce, nad którą nadzór pedagogiczny pełni Świętokrzyski Kurator Oświaty. Liceum w
trzyletnim cyklu kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami i uzdolnieniami oraz
celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoła posiada wysokie
osiągnięcia edukacyjne - jesteśmy w czołówce rankingów, zarówno w województwie
świętokrzyskim, jak i w kraju. Mamy wielu laureatów i finalistów olimpiad. W 2011 roku
otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Placówka dysponuje nowoczesną baza
dydaktyczną oraz znakomitą infrastrukturą sportową. Kolejne pokolenia uczniów angażują
się w wydawanie gazetki „Liścienie” i szkolny chór, odnoszący sukcesy również poza murami
Liceum. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich talentów w corocznych konkursach
kabaretowych np. „Śniadek ma talent”. Uczniowie Śniadka mogą także uczestniczyć w
międzynarodowych wymianach młodzieży i zwiedzać różne kraje europejskie: Belgię,
Francję, Niemcy, Wielką Brytanię. Najwybitniejszym uczniom i absolwentom przyznawana
jest statuetka „Śniadek”. Liceum jest jedynym w regionie Centrum Energii Odnawialnych:
jedna z pracowni komputerowych zasilana jest panelami słonecznymi, jonizatory dbają o
jakość powietrza w szkole, a rekuperatory odzyskują ciepło.
ORGANIZACJA
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach jest 28 oddziałów (9 klas
pierwszych, 9 klas drugich i 10 klas trzecich), liczących średnio po 33 uczniów. W roku
szkolnym 2016/2017 planowany jest nabór do 9 klas pierwszych.

IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 23
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
Ulica: Radiowa 1
Kod: 25-314; Miasto: Kielce
Tel. 041 3676505; fax. 0413676929
Adres strony internetowej: www.4lo.edu.pl
e-mail: sekretariat@4lo.edu.pl
Gimnazjalisto!
IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
gwarantuje wysoki poziom nauczania i fantastyczną atmosferę.
W naszej szkole masz szansę:
 dobrze przygotować się do egzaminów maturalnych i na wymarzony kierunek
studiów;
 kształcić znajomość języka angielskiego , niemieckiego;
 realizować się w sporcie w nowym kompleksie rekreacyjno-sportowym;
 rozwijać swoje zainteresowania ;
 korzystać z sali multimedialnej działającej na bazie systemów operacyjnych LINUX i
WINDOWS;
 zostać aktorem w szkolnym teatrze PANIKA , GROPE 423;
 prezentować własną twórczość w szkole i poza nią;
Zamierzamy utworzyć następujące klasy:
Nazwa klasy Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
1A
matematyka,
fizyka,
informatyka
1B
matematyka, geografia,
język angielski
1C
geografia , język angielski,
wiedza o społeczeństwie,
1DE
biologia, chemia
1F
język
polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie

Przygotowanie na studia
kierunki
techniczne,
architektura,
informatyka
ekonomia,
turystyka,
zarządzanie
i marketing, geodezja i kartografia
ekonomia, stosunki gospodarcze, turystyka,
ochrona środowiska, prawo, psychologia
medycyna, biotechnologia, weterynaria
psychologia, dziennikarstwo, socjologia,
polonistyka, j obce, lingwistyka

„Każdy uczeń posiada wiele talentów - ta szkoła potrafi je odkryć i rozwinąć”
Jeśli szukasz szkoły z wysokim poziomem nauczania, fantastyczną atmosferą
i wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności, wiedzę
i talent wśród najlepszych – IV LO jest właśnie dla CIEBIE.

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
ul. Toporowskiego 96, Kielce 25-549
tel. 41 36 76 163, fax: 41 36 76 920
e-mail: sekretariat@5lo.kielce.eu
www.5lo-kielce.vipower.pl

Na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony nabór do 9-ciu oddziałów z rozszerzonym
programem nauczania z następujących przedmiotów:
1 klasa- fizyka, matematyka, informatyka;
1 klasa– geografia, matematyka, język angielski;
1 klasa- geografia, matematyka, informatyka;
1 klasa– historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
1 klasa- historia, język polski, ,wiedza o społeczeństwie;
1 klasa- historia, język polski, język angielski;
1 klasa- biologia, język polski, język angielski;
2 klasy- biologia, chemia;
Nasze certyfikaty jakości: „Europejska Szkoła”, „Szkołą z klasą”, „Szkoła ucząca się”, „Szkoła
przedsiębiorczości”.
Nauczane języki obce na różnych poziomach zaawansowania: angielski, niemiecki, francuski,
rosyjski.
Posiadamy: laboratorium językowe oraz dwie nowoczesne pracownie internetowe,
Rozwijamy umiejętności sportowe w sekcjach: piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisie
stołowym, pływaniu, badmintonie.

VII Liceum Ogólnokształcące im.Józefa Piłsudskiego, Technikum nr 8,
Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
tel. 41 36-76-185
fax 41 36-76-975
adres e-mail: sekretariat@pilsudski.com.pl

Nasza szkoła dostosowuje się na bieżąco do potrzeb rynku i zainteresowań uczniów.
Oferujemy kształcenie w klasach o atrakcyjnych kierunkach. Uczniowie mają możliwość
przygotowania się do matury i studiów realizując na poziomie rozszerzonym wybrane
przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia,
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.
VII LO słynie z dobrej atmosfery, współpracujemy z instytucjami kultury i uczelniami,
uczestniczymy w europejskich projektach edukacyjnych, dzięki czemu zapewniamy naszym
uczniom wszechstronny rozwój.
Technikum nr 8 prowadzi nabór do klas o atrakcyjnych profilach: technik analityk, technik
ochrony środowiska, technik geolog.
Od kilku lat uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczą w europejskich programach
edukacyjnych, dzięki którym odbywają praktyki zawodowe w Anglii i Hiszpanii.
Technikum przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych i AGH.
Szkoła Policealna nr 2 oferuje możliwość zdobycia atrakcyjnych zawodów - na przykład
technik farmaceutyczny i inne.

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych
26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Legionów 124,
tel. (41) 25 -31- 946, fax. (41) 25 – 24 – 278,
e – mail: centrum.skarzysko@gmail.com
www.ckpss.edu.pl
www.facebook.com/ckpss

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych jest placówką oświatową prowadzoną
przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w skład którego wchodzą:

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych
Szkoła kształci bezpłatnie w systemie dziennym oraz w systemie zaocznym na kierunkach:
Opiekun medyczny (1 roczny), Technik farmaceutyczny (2 letni), Technik masażysta (2 letni),
Opiekun w domu pomocy społecznej (2 letni), Opiekunka środowiskowa (1 roczna), Asystent
osoby niepełnosprawnej (1 roczny), Opiekunka dziecięca (2 letnia), Terapeuta zajęciowy (2
letni)
Szkoła prowadzi rekrutację kandydatów w semestrach letnim i zimowym na podbudowie
programowej: Liceum ogólnokształcącego, Liceum profilowanego, Liceum technicznego.
Szkoła stosuje atrakcyjne formy kształcenia z wykorzystaniem technologii
informatycznych: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, treningi, zajęcia praktyczne i praktyki
zawodowe w specjalistycznych instytucjach zakresu opieki medycznej oraz pomocy społecznej.
Dla prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego szkoła wykorzystuje:
nowoczesne sale wykładowe, pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, sale
ćwiczeniowo – warsztatowe, pracownię zdrowia, pracownię aerobiku i samoobrony wraz
z siłownią, pracownię arteterapii, pracownię rehabilitacyjną, bibliotekę.
Szkoła przygotowuje absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy w Polsce i krajach
Unii Europejskiej.
Miejsca pracy dla absolwentów szkoły: Domy pomocy społecznej, instytucje opieki
dziennej i całodobowej, oddziały szpitalne, domy dziecka, sanatoria, niepubliczne placówki
opiekuńcze, żłobki, środowiska domowe, własna działalność gospodarcza

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
oraz pozytywny wynik rozmów kwalifikacyjnych.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Pracownik socjalny
Nauka w Kolegium trwa 2,5 roku i prowadzona jest w systemie dziennym, wieczorowym
i zaocznym. Podstawowym systemem kształcenia jest bezpłatny system dzienny. Postępowanie
rekrutacyjne składa się z konkursu świadectw dojrzałości oraz rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatem.
Kolegium posiada zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie specjalizacji
I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
Zajęcia rozpoczynają się z dniem 1 października.
Absolwenci Kolegium Pracowników Służb Społecznych uzyskują tytuł zawodowego – pracownika
socjalnego, który daje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej posiada
również zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego na asystenta rodziny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową tworzoną w celu kształcenia,
dokształcania i doskonalenia osób dorosłych. Do zadań centrum kształcenia ustawicznego
należy:
1. kształcenie, dokształcanie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych,
2. organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół i kursów,
3. doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kształcenia dorosłych,
4. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie
z odrębnymi przepisami,

5. opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz
potrzeb słuchaczy,
6. współpraca z organizatorami oświaty dorosłych
7. udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy
i dydaktycznej,
8. współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w

materiałów metodycznych dla
w kraju i za granicą,
organizacyjnej, metodycznej
zakresie rekwalifikacji kadr.
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Kierunki nauczania w CKU:
Opiekun medyczny, Asystent osoby niepełnosprawnej, Technik archiwista, Technik usług
kosmetycznych, Technik pożarnictwa, Technik rachunkowości, Technik analityk, Florysta i inne
zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem kandydatów.
Dla przyjezdnych oferujemy bezpłatne zakwaterowanie.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Kielcach
ul. Duża 8 (naprzeciwko Teatru Kubuś)
Tel. 41 343 31 05, mail: kielce@zak.edu.pl
Strona internetowa www.kielce.zak.edu.pl

Obecnie Centrum Nauki i Biznesu „Żak” jest w ponad 80 miastach w całej Polsce. Fakt, iż w
każdym regionie kraju istnieje kilka naszych placówek edukacyjnych pozwala nam szczycić się
mianem największej OGÓLNOPOLSKIEJ firmy edukacyjnej. W chwili obecnej w naszych
oddziałach kształci się kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, których zaufanie i zadowolenie
przyczyniają się do ciągłego rozwoju szkoły.
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna i zaangażowani w działalność szkoły pracownicy
administracyjni tworzą zgrany, profesjonalny i oddany zespół.
Naszym słuchaczom oferujemy bardzo bogatą, urozmaiconą i dostosowaną do potrzeb rynku
ofertę programową. Ogromna różnorodność szkół policealnych daje gwarancję, że każdy
słuchacz znajdzie specjalizację dostosowaną do swoich potrzeb, zainteresowań i
predyspozycji.
Zapraszamy Serdecznie do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego oddziału w Kielcach:
na www.kielce.zak.edu.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Dużej 8 w Kielcach

Kielecki Informator Studencki www.Studiuje.eu
ul. Paderewskiego 11/16, 25-017 Kielce
Tel. 783 748 740 mail: biuro@studiuje.eu
Strona www.studiuje.eu

Największy Regionalny Portal Studencki
Kielecki Informator Studencki Studiuje.eu to największy portal regionalny w woj.
świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą młodych, ambitnych osób, chcących coś zmienić i przeistoczyć szarość
codzienności w nowe inicjatywy i działania. Każde z nas aktywnie uczestniczy w życiu
studenckim Kielc. Jesteśmy studentami i działamy dla studentów.
Wspieramy Kieleckich Studentów
Swoją działalnością wspieramy inicjatywy lokalnych organizacji studenckich. Jest to pomoc
merytoryczna, marketingowa a także niejednokrotnie finansowa.

SZKOŁA PRO - FIL

ul. Romualda 3
Kielce
tel. 41 368 17 43, 602 522 659
e-mail: sekretariat@pro-fil.kielce.pl
www.pro-fil.kielce.pl

Bezpłatne technikum dzienne dla młodzieży
Kierunki:
-fryzjerstwo
-hotelarstwo
Doskonale wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.
Uczniowie zdobywają laury w konkursach, są obecni w środowisku naszego miasta.
•Bezpieczna szkoła z tradycją.
•Miła atmosfera.
•Profesjonalna kadra.
Zapraszamy!!!

Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy
im. Hanny Chrzanowskiej
ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica
tel./fax. (0-41)-311- 46 -80 ; www.szkola-medyczna.com.pl, email:szkolamedyczna@o2.pl
Kształcenie w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, technik farmaceutyczny,
technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej,
opiekunka środowiskowa, terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki
medycznej, technik bhp, technik sterylizacji medycznej







bezpłatna nauka i zdobycie poszukiwanego zawodu,
wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
dogodne godziny zajęć /dostosowane również do pracujących/,
bogato wyposażone pracownie,
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizowany na terenie szkoły
(jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym),
Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych/ok.100%/

Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy jako szkoła Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego kształcąca w zawodach medycznych od 50 lat, oferuje
najwyższy poziom nauczania, zdobycie wiedzy i wykształcenia medycznego przy pomocy
wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w bogato wyposażonych pracowniach
szkolnych. Prowadzimy praktyczną naukę zawodu w placówkach medycznych w Kielcach, nie
pobieramy opłat (nie ma wpisowego ani czesnego). Zapewniamy wszystkie materiały
zużywalne.
Do zapisu wymagamy:





Uzupełniony kwestionariusz (formularz dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie
internetowej),
3 zdjęcia,
Świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
Kserokopia dowodu osobistego.

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe

26 – 060 Chęciny, ul. Białego Zagłębia 1
Tel/fax 41 31 52 654, kom. 697 844 401
www. ssm-checiny.pl, e-mail:pssm_checiny@op.pl

Tworzenie szkolnych schronisk młodzieżowych rozpoczęło się kilka lat po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę w początkach XX wieku. Władze państwa polskiego zdawały
sobie sprawę, że tworzenie tego typu tanich obiektów dla dzieci i młodzieży jest niezbędne
dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa, których wartości w pracy dydaktyczno-wychowawczej
(regionalizm, patriotyzm) są nie do przecenienia.
Obecny system prawny nadaje szkolnym schroniskom młodzieżowym status
placówek oświatowo-wychowawczych i stawia przed nimi ściśle określone zadania
edukacyjne i wychowawcze:
1. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki
jako aktywnych form wypoczynku,
2. prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
3. zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, co
ma ogromne znaczenie w sytuacji postępującego ubożenia społeczeństwa,
4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku.
Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla 5 szkolnych schronisk młodzieżowych,
schroniska w Chęcinach oraz jego 4 filii:
 Nr 1 w Bodzentynie,
 Nr 2 w Łagowie,
 Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii,
 Nr 4 w Nowej Słupi.
Dysponujemy łącznie 386 miejscami noclegowymi.

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA

KIELCE, UL. PONUREGO PIWNIKA 49
TEL. 41 345 85 88
E-MAIL: stsw@stsw.edu.pl
Fb: STAROPOLSKASW

STUDIUJĄC ZARABIASZ PONAD 10.000 ZŁ NA PRAKTYKACH W HISZPANII, GRECJI, CYPRZE,
MALCIE, NIEMCZECH, ANGLII!
STUDIA W STAROPOLSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W KIELCACH TO TRAFNY WYBÓR
STUDIA LICENCJACKIE - I STOPNIA I MAGISTERSKIE - II STOPNIA
KIERUNKI: ROLNICTWO, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, EKONOMIA, PEDAGOGIKA,
PEDAGOGIKA SPECJALNA, PSYCHOLOGIA, FILOLOGIA, KULTUROZNAWSTWO,
SZEROKA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYSOKA PULA FUNDUSZY STYPENDIALNYCH, STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+
JEDNA Z NAJLEPSZYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG
RZECZPOSPOLITEJ I PERSPEKTYW
ZALOGUJ SIĘ NA WWW.STSW.EDU.PL

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY NA HELENÓWKU
ZSZ i TECHNIKUM

ul. Helenówek 4 i 2
25-661 Kielce
Tel/fax , +48 41 345 28 32, +48 41 366 02 53
sekretariat@szkoly-kielce.pl
http://www.szkoly-kielce.pl

Szkoły na Helenówku w Kielcach istnieją od 1999 r. Od samego początku naszym priorytetem
jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków umożliwiających rozwój ich zdolności i
zainteresowań. Chcemy aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do wejścia w
dorosłe życie, na rynek pracy, do podjęcia dalszej nauki. Nasze szkoły to dobry wybór.
Zapewniamy praktyki dla wszystkich uczniów, oferujemy dodatkowo bezpłatne kursy
zawodowe dla naszych uczniów (prawo jazdy kat. B, przedstawiciel handlowy, wizaż,
kelner/barman i wiele innych), oferujemy nowoczesne budynki dydaktyczne, profesjonalne
pracownie do zajęć praktycznych i teoretycznych wyposażone w tablice interaktywne,
laptopy, rzutniki, tablety. Dodatkowo zapewniamy naszym uczniom z Technikum i ZSZ
PRAKTYKI ZAGRANICZNE z atrakcyjnym wynagrodzeniem dla każdego. Szkoły prowadzą
kształcenie w następujących kierunkach:

TECHNIKUM DZIENNE:








usług fryzjerskich
żywienia i usług gastronomicznych
budownictwa
pojazdów samochodowych
hotelarstwa
architektury krajobrazu
informatyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA :




fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
kucharz











murarz-tynkarz
stolarz
sprzedawca
lakiernik
elektryk
cukiernik, piekarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektromechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy

Teatr Quadro

tel. 730 860 320
e-mail: info@teatrquadro.pl
www.teatrquadro.pl

Teatr Quadro to grupa młodych ludzi z województwa świętokrzyskiego, którzy z niezwykłą
pasją i zaangażowaniem od 2014 roku działają na terenie Kielc i całego województwa
świętokrzyskiego. Tworzą i realizują spektakle teatralne, imprezy edukacyjno-ekologiczne,
szkolenia i prelekcje dla dzieci i młodzieży.
Swoje spektakle wystawiają w domach kultury lub w wyjątkowych sytuacjach w placówkach
oświatowych. Obecnie w repertuarze teatru znajduje się 5 pozycji. Dla najmłodszych widzów
autorskie spektakle ekologiczne pt. "Przygody Kogla i Mogla", dla trochę starszych adaptacje
lektur szkolnych mi: "W 80 dni dookoła świata", "Skąpiec" czy "Mały Książę"

TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH
im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach

25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 32
fax (0-41)3676173
e-mail: zsmech.kielce@gmail.com
www.zsmkielce.pl

Nasze technikum to szkoła z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Umożliwia zdobycie
podstawowej wiedzy ogólnej oraz dyplomu technika w następujących specjalnościach:
- technik mechatronik
- technik logistyk
- technik cyfrowych procesów graficznych.
- technik pojazdów samochodowych
- technik logistyk – klasa mundurowa wojskowa!
- technik procesów drukowania
W nowym roku szkolnym 2016/17 zostaną wprowadzone w naszej szkole dwa nowe
kierunki:
-

TECHNIK MECHATRONIK - MECHATRONICZNE SYSTEMY W POJAZDACH
SAMOCHODOWYCH. W ramach kierunku uczniowie będą mogli poznać zastosowane
do budowy samochodów nowoczesne systemy kontroli silnika w układach
przeniesienia, napędu, trakcji, hamowania i innych. Poznają budowę i działanie
wykorzystanych w systemach czujników, sterowników, elementów wykonawczych
i różnych systemów wymiany informacji między wymienionymi zespołami. Innowacja
jest poszerzeniem dotychczas funkcjonującego w szkole kierunku Technik
Mechatronik.

-

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI. Innowacja obejmuje 3
przedmioty: Budowa i eksploatacja motocykli, Diagnostyka i naprawa motocykli
i Obsługa i naprawa motocykli, które stanowią rozszerzenie i uzupełnienie treści
programowych zawartych w programie technik pojazdów samochodowych.

Oferujemy wysoką jakość kształcenia w dobrze wyposażonych pracowniach. Nasi absolwenci
mogą podjąć samodzielną pracę lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych szczególnie
technicznych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
telefon: 41 349 73 30
e-mail: rektor@ujk.edu.pl
strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18 uniwersytetów
państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na
poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Ma
uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 11 dyscyplinach naukowych, a w 4
do habilitacji. W ofercie UJK są 44 kierunki studiów. W 2015 roku uczelnia uruchomiła prawo,
kosmetologię, medycynę i wychowanie fizyczne. W planach, po uzyskaniu zgody MNiSW, są
kolejne nowości: psychologia, kryminologia stosowana i e-edytorstwo z elementami
medioznawstwa.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dział Rekrutacji
pl. gen. J. Hallera 1, pok. 14 parter, 90-647 Łódź
tel.: (42) 272 51 78, 272 51 79
e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl
www.umed.pl

W 2002 r. dwie potężne uczelnie medyczne – Akademia Medyczna oraz Wojskowa Akademia
Medyczna w Łodzi - połączyły się, tworząc nową jakość w szkolnictwie medycznym. Od
ponad 10 lat Uniwersytet Medyczny w Łodzi łączy tradycję i nowoczesność, doświadczenie
i innowacje, pracę naukowo-badawczą i kliniczną oraz edukację młodych pokoleń
specjalistów medycyny.
Oferujemy studentom kilkanaście kierunków studiów, w tym - jako jedyna uczelnia w Polsce
– kierunek lekarski prowadzony we współpracy z MON. Profesjonalnie przygotujemy Cię do
podjęcia pracy we wszystkich systemach opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl
Znajdź nas na

Zapraszamy na studia:
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia,
historia, historia sztuki, muzyka kościelna, nauki o rodzinie, ochrona dóbr kultury, praca
socjalna, studia historyczno-społeczne, turystyka historyczna, turystyka religijna, teologia.

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego

ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa;
tel.: 261 83 79 38, 261 83 79 39, 261 83 79 56, fax.: 261 83 79 38,
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna jest wojskowo-cywilną uczelnią publiczną. Kształci żołnierzy
oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Studentom WAT
oferuje studia pierwszego stopnia: (inżynierskie/licencjackie), drugiego stopnia(magisterskie)
oraz trzeciego stopnia (doktoranckie); studia podyplomowe, kursy dokształcające i językowe.
Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra inżyniera i mianowani są na
stopień podporucznika. Studia cywilne są ogólnodostępne, bez zobowiązań wobec MON.
Absolwenci tego rodzaju studiów uzyskują tytuł inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera
lub magistra, doktora.
WAT współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami. Dzięki tej współpracy
studenci mają możliwość realizacji części studiów w innych uczelniach, w ramach programów
Erasmus+, Mostech.
Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki
o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym, zaplecze socjalno-bytowe, sprtoworekreacyjne i kulturalne.
Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów
rankingowych:






matematyka – max. 45 pkt. rankingowych na kierunki inżynierskie; max. 30 pkt. na
kierunki licencjackie: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz
„zarządzanie”
fizyka z astronomią (fizyka) - na kierunki inżynierskie, za wyjątkiem kierunku
„chemia”, gdzie brana pod uwagę jest chemia oraz kierunku „biogospodarka”, gdzie
brana jest pod uwagę fizyka lub chemia lub biologia – max. 30 pkt.,
geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie - na kierunki licencjackie:
„bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie” – max. 45 pkt.
rankingowych




język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Kierunki studiów:
- bezpieczeństwo narodowe
- biogospodarka - NOWY
- budownictwo
- chemia
- chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia – (tylko II stopnia)
- elektronika i telekomunikacja
- energetyka
- geodezja i kartografia
- informatyka
- informatyka w medycynie
- inżynieria bezpieczeństwa
- inżynieria kosmiczna i satelitarna
- inżynieria materiałowa
- kryptologia i cyberbezpieczeństwo
- logistyka
- lotnictwo i kosmonautyka
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- obronność państwa
- zarządzanie

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH
25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15
tel. 41 331 73 75, 41 331 72 38
fax 41 331 92 92
e-mail: ws@ws.edu.pl
www.ws.edu.pl, www.rekrutacja.edu.pl, www.facebook.com/Wszechnica.Swietokrzyska

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
Studia I stopnia
PEDAGOGIKA: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa (S, N), edukacja wczesnoszkolna i
przedszkolna (N)
WYCHOWANIE FIZYCZNE (S, N): sp. nauczycielska
FIZJOTERAPIA (S, N)
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA (N): resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika opiekuńczowychowawcza, interwencja kryzysowa, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
WYCHOWANIE FIZYCZNE (N): sp. nauczycielska
*S, N – stacjonarne, niestacjonarne
Prowadzimy również studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w zakresie
zgodnym z kierunkami studiów wyższych.
Więcej informacji na stronie www.ws.edu.pl
Zapraszamy!

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86 25-561 Kielce
Tel (0-41) 36-41-600
fax. (0-41) 36-41-666
e-mail:wup@wup.kielce.pl

Wojewódzki Urząd Pracy od wielu lat prowadzi działania wspierające szkoły oraz
uczelnie w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom uczniów i nauczycieli opracowano szeroką ofertę usług skierowanych do szkół
ponadgimnazjalnych. Zapraszamy na:
 zajęcia warsztatowe dotyczące planowania kariery zawodowej lub przygotowujące
uczniów do wejścia na rynek pracy i efektywnego poszukiwania pracy,
 spotkania informacyjne poświęcone sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy,
 konsultacje i porady indywidualne z doradcą zawodowym – psychologiem, podczas
których uczniowie mogą za pomocą testów określić własne preferencje
i zainteresowania zawodowe.
Nasza kadra wykwalifikowanych doradców zawodowych i psychologów jest przygotowana
merytorycznie do wsparcia nauczycieli w prowadzeniu orientacji zawodowej dla uczniów.
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie szkoły bez konieczności dowozu
uczniów do siedziby Urzędu.
Wojewódzki Urząd Pracy świadczy także bezpłatne usługi w zakresie informacji i poradnictwa
zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Z naszej oferty mogą skorzystać
osoby uczące się, pracujące i poszukujące pracy, bez względu na miejsce zamieszkania.

X LO im. Józefa Wybickiego

Oferta edukacyjna ZSP 1 w Kielcach: X LO im. Józefa Wybickiego: klasy sportowe z
rozszerzeniem: biologa, chemia, j. angielski oraz 7 godz. treningów specjalistyczny (piłka
nożna, siatkowa lub ręczna dziewcząt i chłopców); humanistyczna z rozsz.: historia, j. polski
oraz angielski; kl. prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego z rozsz.: WOS, historia, j.angielski
oraz przedmioty dodat.: podst. prawa, bezpieczeństwo obronne. ZSZ nr 6: murarz - tynkarz;
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; stolarz. Technikum nr 11:
fototechnik; tech. cyfrowej obróbki procesów graficznych; tech. budownictwa ogólnego;
tech. renowacji elementów architektury. Dni otwarte: 22.04.16 i 01.06.16.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce
tel. 41 366 49 71
fax. 41 366 49 71
www.szkoly.zdz.kielce.pl
e-mail: kielce-szkola@zdz.kielce.pl

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją
szkoleniową w regionie, która nieprzerwalnie od 25 lat kształci młodzież i dorosłych, a od 70
lat istnieje na rynku usług oświatowych. Wybór kształcenia w Zespole Szkół ZDZ to szansa na
uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Zajęcia prowadzone
są w stale modernizowanych i wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
pracowniach. Wysoką jakość usług edukacyjnych potwierdza liczba blisko 40 tysięcy
absolwentów i przyznane nam Godło Promocyjne „Teraz Polska”.
Oferujemy naukę w Technikum Zawodowym (m.in. klasach mundurowych, e-sport),
Liceum Ogólnokształcącym (dwujęzycznym) i Zasadniczej Szkole Zawodowej z Oddziałami
Integracyjnymi.

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W KIELCACH
25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 30
W skład ZPSW wchodzi:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących
W Ośrodku działają następujące typy szkół dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy,
w tym z afazją:
 Szkoła Podstawowa nr 37,
 Gimnazjum nr 21,
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 - 3-letnia, kształcąca w zawodzie kucharz, krawiec
 Technikum Nr 9 - 4-letnie, o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.
 W placówce panuje przyjazna atmosfera, a 6-8 osobowe klasy i grupy
wychowawcze
umożliwiają
indywidualizację
procesu
dydaktycznego
i opiekuńczo-wychowawczego,
 W trakcie nauki w szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanych
nauczycieli, surdopedagogów, surdologopedów, neurologopedów, afazjologów,
 Placówka zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej, psychologa i pedagoga,
 Komunikacja z uczniami prowadzona jest metodą oralną ( mowa dźwiękowa),
wspomaganą językiem miganym,
 Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka w specjalnie
przystosowanej pracowni kucharskiej, a także w restauracjach na terenie Kielc,
 Placówka posiada również: nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym
dostępem do Internetu, sale do ćwiczeń gimnastycznych, sale go gimnastyki
korekcyjnej, siłownię, salę bilardową odpowiednio wyposażone świetlice, sale
lekcyjne, gabinety logopedyczne, salę integracji sensorycznej, gabinet terapii
EEG BIOFEEDBACK,
 Placówka posiada certyfikat „Szkoły z Klasą”,
 W celu wszechstronnego rozwijania zdolności, dzieci i młodzież mogą
uczestniczyć

w dodatkowych zajęciach na basenie, siłowni, w zajęciach kół zainteresowań:
plastycznego,
komputerowego, teatralnego, filmowego, sportowego, tanecznego,
historycznego,
przyrodniczego, zajęciach z doradztwa zawodowego,
 Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych na
terenie placówki
i poza nią oraz w olimpiadach i zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim,
 W Ośrodku działają zespoły: muzyczny „Nutki” oraz teatralno – kabaretowy
„Mimo To”, które odnoszą znaczące sukcesy na terenie miasta, województwa
i kraju,
 Uczniom zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w internacie
i całodzienne wyżywienie. Rodzice ponoszą odpłatność tylko za wyżywienie,
 Internat zapewnia 4-osobowe, estetyczne pokoje oraz opiekę wychowawców,
którzy służą wychowankom radą i pomocą oraz współuczestniczą w procesie
dydaktycznym,
 Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują wsparcie
finansowe.

2) Bursa Szkolna Nr 2 dla uczniów zamieszkałych poza terenem Kielc uczęszczających
do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Kielc
Placówka zapewnia:
 Całodobową opiekę pedagogiczną,
 Całodzienne wyżywienie,
 Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne,
 Pokoje sypialne o wysokim standardzie,
 Sale do cichej nauki
 Bibliotekę i czytelnię z dostępem do Internetu, WI - FI
 Pokój socjalny, siłownię, salę bilardową.

The Educational Complex in Kielce
30 Jagiellońska Street
25-608 Kielce, Poland
The Educational complex includes:
1) Special Educational Centre for the Deaf and Hard of Hearing
Within The Centre there operate the following types of schools for children and youth with
hearing defect and speech impediment, witch speech defects and aphasia disorder:
• Primary School No. 37,
• Secondary School No. 21,
• Vocational School No. 7 - 3-year school educating in a profession of a cook and a tailor
• Technical School No. 9 - 4-year school, in the field of the techniques of nutrition and
catering services.
-The facility has a friendly atmosphere, classes of 6-8 pupils and small groups in a boarding
house allow to individualize the teaching and parental care,
- During the school years, students are provided with qualified teachers’ care, all of whom
are professional teachers and speech therapists of the deaf students, neurologopedics and
aphasia terapists
- The center provides the care of a school nurse, a psychologist and an educatonalist,
- The communication with the students is conducted by oral route (speech sound), assisted
by sign language and Cued Speech,
- Practical classes are held at the Centre in a specially adapted cooking workshop, as well as
restaurants in Kielce,
- The facility also has a modern computer labs with continuous access to the Internet,
gymnastics halls, rooms for physiotherapy exercises, gym, billiard room, adequately
equipped lounges, classrooms, offices, speech therapy offices, sensory integration room,
EEG BIOFEEDBACK therapy office,
- The facility is certified "School with Class",
- For a comprehensive abilities development, children and young people can participate
in extra-curricular activities at the swimming pool, gym and special interests groups such as:
arts, computer, theatre, film, sports, dance, historical, natural, career counseling classes,
- Students participate in various competitions organized on the premises of the institution

and beyond it, and in the school contests and sports competitions on a regional scale as well
as nationwide,
- In the Centre there operate two artistic groups: the musical, "The Notes" and the theatrical
- cabaret "Despite Of," which are extremelly successful in the city, state and country,
- Students living beyond Kielce area are provided with boarding house accommodation and
full board. Parents only have to cover the cost of food,
- The boarding house provides 4-person clean bedrooms as well as permanent care of
educators who provide advice and assistance to the charges and participate in the teaching
process,

- Students in a difficult financial situation receive financial support.
2) A Hall of residence No. 2 for students living outside Kielce, attending high schools or
secondary schools in Kielce
The Hall of residence provides:
- 24-hour care
- full board,
- psychological and educational support,
- high-standard bedrooms
- silent learning classrooms,
- a library and a reading room with access to the internet, Wi – Fi connection,
- a social room, a gym, a billiard room.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CHĘCINACH
ul. Białego Zagłębia 1
26-060 Chęciny, tel. /41/
zs2checiny@onet.pl; facebook.com/zscheciny

3151068

www.zspcheciny.cal.pl;

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka
 klasa z innowacją pedagogiczną prawno - policyjną /rozszerzenie historia, WOS/
oraz klasy:
 medyczna /rozszerzenie: matematyka, biologia, chemia/
 politechniczna /rozszerzenie: matematyka, fizyka/
 humanistyczno – dziennikarska /rozszerzenie: język polski, język angielski, WOS/
 administracyjna /rozszerzenie: język angielski, geografia, historia/
Technikum Nr 1 im. Władysława Łokietka
 technik geolog
 technik mechatronik
 technik mechanik
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 technik informatyk
 technik elektryk
 technik logistyk
 technik hotelarstwa
 technik analityk
 technik obsługi turystycznej
 technik usług fryzjerskich
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Władysława Łokietka
 elektromechanik
 ślusarz
 mechanik pojazdów samochodowych
 monter mechatronik

Zespół Szkół Elektrycznych

25-317 Kielce, ul. Prezydenta R.Kaczorowskiego 8
email: zse@zse-kielce.edu.pl
www.zse-kielce.edu.pl

W Zespole Szkół Elektrycznych absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę
w następujących typach szkół:
TECHNIKUM nr 4
- technik informatyk
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik energetyk
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 4
- monter elektronik
- elektryk
- elektromechanik

Na terenie szkoły znajdują się:
- warsztaty szkolne : dział elektryczny, elektroniczny i energetyczny
- pracownie komputerowe
- pracownie specjalistyczne (elektryczna, elektroniczna i energetyczna)
- świetlica z bufetem
- biblioteka z centrum multimedialnym
- dwie sale gimnastyczne i siłownia
- kompleks boisk szkolnych
Szkoła dysponuje również miejscami w internacie szkolnym.
ZAPRASZAMY

Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach

ul. Hauke – Bosaka 1
25 – 217 Kielce
tel (041) 367 67 90,
fax: (041) 367 67 90, 367 69 33
e- mail: szkola @ zsi.kielce.pl
www: zsi.kielce.pl

Oferujemy najnowocześniejszą bazę sprzętową, wysoko wykwalifikowaną
nauczycielską, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, udział w wielu projektach unijnych.

kadrę

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku
ul. Spacerowa 4
26-050 Zagnańsk

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku to Technikum Leśne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz
internat szkolny. Jest to szkoła z 48-letnią tradycją w kształceniu przyszłych leśników
(kierunki: technik leśnik oraz operator maszyn leśnych). Bardzo dobrze przygotowuje
uczniów do egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Od dwóch lat Technikum Leśne
zajmuje pierwsze miejsce wśród techników w województwie świętokrzyskim według
rankingu Perspektyw. Nosi też miano Szkoły Mistrzów nadawane na podstawie wysokiej
zdawalności egzaminów zawodowych.
Oprócz nauki bardzo ważnym aspektem funkcjonowania szkoły jest jej wyjątkowy charakter:
jest to
szkoła mundurowa, a uczniowie mają sprecyzowane zainteresowania leśne, uczestniczą
w zajęciach Koła Sokolniczego ,Koła Pilarzy oraz Sekcji Sygnalistów Myśliwskich.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

ul. Jagiellońska 90
25-734 KIELCE
tel. (041) 367-61-83
fax (041) 367-69-32
e-mail: zsp1@poczta.onet.pl
www.zsp1-kielce.pl

ZSP nr 1 w Kielcach to nowoczesna placówka, która oferuje młodzieży różnorodne formy
kształcenia.
Zapraszamy uczniów do X LO im. J. Wybickiego z klasami: sportowymi (test sprawnościowy) –
p. nożna, p. ręczna, p. siatkowa, (rozsz. z biologii, chemii, j. angielskiego), humanistyczną
(rozsz. z j. polskiego, historii, j. angielskiego) informatyczną (rozsz. z geografii, informatyki,
j. angielskiego) oraz prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego (rozsz. z wos, historii,
j. angielskiego; dodatkowo zaj. z podst. prawa i samoobrony). W ZSZ nr 6 uczymy zawodów:
monter izolacji budowlanych, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz .

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

UL. ZAGÓRSKA 14
25-355 KIELCE
tel. 41 3676740,41 3676741
fax. 41 3676971
e-mail: zsps-kielce@wp.pl
www.zsps.edu.pl

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach proponuje kształcenie w następujących
zawodach:
- 4 letnie technikum:
 Kelner
 Technik technologii żywności
 Technik żywienia i usług gastronomicznych
 Technik turystyki wiejskiej
 Technik przetwórstwa mleczarskiego
- 3 letnia zasadnicza szkoła zawodowa:
 Kucharz
 Cukiernik
 Piekarz
 Wędliniarz
 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:








Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Sporządzanie potraw i napojów;
Produkcja wyrobów cukierniczych;
Produkcja wyrobów piekarskich;
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Kurs Kompetencji Ogólnych
Jesteśmy szkołą o ponad 60-letniej tradycji. Jako Szkoła z klasą oraz Szkoła promująca
zdrowie kładziemy szczególny nacisk na rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży oraz
przygotowanie uczniów do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zapewniamy praktykę
zawodową w kurortach nadmorskich oraz organizujemy Białe Szkoły, na których m.in.
zdobędziesz i udoskonalisz umiejętność jazdy na nartach. U nas możesz zdobyć atrakcyjny
zawód oraz rozwijać zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Już od klas II uczniowie mają szansę poszerzyć swoją wiedzę zawodową
(barista, barman, kuchnia molekularna, kuchnia fusion, carving itp.) w ramach kursów
organizowanych ze środków europejskiego funduszu społecznego).

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

ul. Zgoda 31
25 – 378 KIELCE
tel.: (041 ) 367 61 –81
e-mail sekretariat@zsz1.kielce.pl
www.zsz1.kielce.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 to szkoła z ponad 60-letnią tradycją kształcąca młodzież
w różnych zawodach. W skład ZSZ Nr 1 wchodzą Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Nr 2.
Technikum Nr 1 kształci młodzież w następujących zawodach:
- technik budownictwa
- technik drogownictwa
- technik technologii drewna
- technik urządzeń sanitarnych
- technik geodeta
- technik technologii odzieży
- technik architektury krajobrazu
- technik urządzeń sanitarnych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kształci młodzież w zawodach:
- stolarz
- murarz - tynkarz
-monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
-betoniarz – zbrojarz
-monter izolacji budowlanych
W szkole znajdują się pracownie przedmiotowe wyposażone w doskonałe pomoce
dydaktyczne, pracownie komputerowe, kompleks sportowy (2 sale gimnastyczne i siłownia),
biblioteka z czytelnią z dostępem do internetu, świetlica.
Zainteresowani uprawianiem koszykówki, piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, lekkiej atletyki pod
opieką trenerów reprezentują szkołę na terenie miasta, województwa i kraju osiągając
czołowe lokaty.
Uczniowie szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, osiągają sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych, a laureaci otrzymują indeksy wybranych uczelni.
Młodzież uczestniczy w realizacji licznych projektów unijnych i w zw. z tym odbywa praktyki
zagraniczne, m. in. w Niemczech w Poczdamie.
W szkole zasadniczej zapewniamy zajęcia praktyczne we własnych warsztatach i zakładach
produkcyjnych.

