I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Ściegiennego 15
25-033 Kielce
tel. 41 36 76 157

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, Andrzej Mania,
Rafał Olbiński, Paweł Pierściński, Marcin Pawłowski, Elżbieta Dziewięcka,
Magdalena Waligórska, 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 roku 2003
szkoła otrzymała nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego "Duma Regionu", w roku
2006 tytuł "Superszkoły" w konkursie Radia Kielce, a w 2013 tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY
w XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. W latach
2013-2017 23 uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł finalisty lub laureata w różnych
olimpiadach przedmiotowych.
Młodzież naszego liceum jest zaangażowana w życie kulturalne, naukowe oraz
sportowe Kielc i regionu. W szkole działa, młodzieżowa grupa wolontariatu, klub
historyczny "HIRD", grupa rekonstrukcji historycznej, grupy artystyczne, szkolny klub
sportowy, przedmiotowe koła zainteresowań. Co roku w okresie przedświątecznym
organizowany jest charytatywny koncert mikołajkowy, a każdą wiosnę rozpoczynamy
przeglądem talentów artystycznych "Szansonada". Aktualnie do naszej szkoły
uczęszcza 691 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 27 oddziałów (9 klas
pierwszych,
9 klas drugich i 9 klas trzecich), liczących średnio po 33 uczniów.
W roku szkolnym 2018/2019 planowany jest nabór do 9 klas pierwszych.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w
Kielcach
ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce
tel. (41) 367-61-61
Fax: (41) 367-69-19
www.3lo.kielce.pl
e-mail: 3lo@3lo.kielce.pl

Historia liceum sięga roku 1947. Ponieważ szkoła od zawsze była przyjazna
młodzieży niepełnosprawnej, w roku 2004 zostały utworzone specjalne, 20 – osobowe klasy
integracyjne,
a w 2006 roku placówka zmieniła nazwę z III Liceum Ogólnokształcącego na III Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach.
Chcemy by nasza szkoła przyciągała wszystkich tych, których interesują przedmioty
zarówno humanistyczne jak i ścisłe, dla których ważną rzeczą jest rozwój i pogłębianie
swoich pasji, talentów i zainteresowań.
Umożliwiamy uczniom naukę w klasach gdzie realizowane są programy nauczania na
poziomie rozszerzonym z możliwością wyboru nauki języka obcego.
Staramy się stwarzać w szkole takie możliwości, by każdy uczeń mógł zaspokajać
swoje potrzeby w zakresie aktywności, realizować pasje, nabywać umiejętności społecznych i
uczyć się pełnienia społecznych ról.
Podstawowym celem naszej szkoły jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich
właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne
uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Szczególnie zależy nam na: pobudzeniu i rozwinięciu zainteresowań uczniów,
rozwinięciu zdolności organizacyjnych, łagodzeniu problemów i trudności wychowawczych,
wzroście zaangażowania społecznego i czynnego uczestnictwa w kulturze.

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
ul. Radiowa 1
25-317 Kielce
tel. 041 36 76 505
www.4lo.edu.pl

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
…tu wszystko może się zdarzyć
Jeśli chcesz:
 rozwijać zdolności aktorskie oraz recytatorskie, zostań aktorem w szkolnym teatrze
Panika i GroPe423
 poznać pracę różnych instytucji czy urzędów, weź udział w rozprawie sądowej lub
odwiedź laboratorium medyczne
 poszerzać wiedzę w sposób niestandardowy, uczestnicz w zajęciach na uczelniach
wyższych
 zwiedzać świat i wzbogacać słownictwo w języku obcym, wybierz się na szkolną
wycieczkę, np. do Londynu lub Wiednia
 nabywać doświadczenia dziennikarskiego, „przejmij” szkolny radiowęzeł
 realizować swoje pasje turystyczne, wędruj po górach ze Szkolnym Klubem
Turystycznym
 wzbogacać wiedzę informatyczną, korzystaj z sali multimedialnej i redaguj szkolną
stronę internetową lub Facebook
 rozwijać sprawność fizyczną, trenuj w nowym kompleksie rekreacyjno-sportowym

Zamierzamy utworzyć następujące klasy:

Nazwa
klasy
1A
1B
1C
1D i E
1F

Przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym
matematyka, fizyka, informatyka
matematyka, geografia,
język angielski
geografia , język angielski,
wiedza o społeczeństwie,
biologia, chemia
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, j. obce
medycyna, biotechnologia, weterynaria
psychologia, dziennikarstwo, socjologia,
polonistyka, lingwistyka

„Każdy uczeń posiada wiele talentów - ta szkoła potrafi je odkryć i rozwinąć”
IV LO jest właśnie dla CIEBIE.

V Piotr Ściegienny Upper Secondary School
Street name and number: Marszałkowska 96
Post code and city: 25-549 Kielce
Telephone number:
tel. 41 36 76 163 fax 41 36 76 920
E-mail: sekretariat@5lo.kielce.eu
www.5lo-kielce.vipower.pl

For the upcoming school year 2018/2019 student recruitment to V Piotr Ściegienny Upper
Secondary School with the extended curriculum will be introduced into the following areas:
1 class - Mathematics, English Language, Information Technology
1 class - Geography, Mathematics, English Language
1 class- Geography, Mathematics, Information Technology
1 class - History, Polish Language, English Language
1 class - History, Polish Language, Civic Studies
1 class- Polish Language, Biology, English Language
1 class – Biology, Chemistry
Quality certificates awarded : “European School”, “ Quality School”, “ Self-educating
School” “ ,” School of Enterprise”, “School discovering talents”.
Foreign languages taught at different levels of advancement: English, German, French,
Russian.
Facilities: a language laboratory and two up-to-date computer labs.
Developing sports skills achieved by activities in the following sections: volleyball,
basketball, football, handball, table tennis, swimming and badminton, LA.

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
tel. 71/356 15 31,
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
www.dsw.edu.pl
www.facebook.com/DolnoslaskaSzkolaWyzsza/
www.instagram.com/dolnoslaska_szkola_wyzsza

W ramach dwóch Wydziałów prowadzimy studia: I, II oraz III stopnia. Nasza oferta
edukacyjna to ciekawe, unikatowe i przyszłościowe kierunki studiów takie jak: administracja,
bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, geodezja i kartografia,
informatyka, media design i marketing wizerunkowy; media kreatywne: game design,
animacja, efekty specjalne; ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, praca
socjalna, psychologia, sztuki nowoczesne - Design Now!. Dolnośląska Szkoła Wyższa w 18.
rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2017" uznana została za najlepszą niepubliczną
uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajmuje 13 miejsce.
Więcej na stronie dsw.edu.pl

ENERGYLANDIA- PARK ROZRYWKI
Al. 3 Maja 2; 32 - 640 Zator; Małopolska
tel. +48 33 486-15-00
tel. +48 724 222 000
grupy@energylandia.pl
www.energylandia.pl

Energylandia to największy Rodzinny Park Rozrywki w Polsce oferujący blisko 70 atrakcji,
które podzielone są na 4 strefy: Bajkolandię dla najmłodszych, Strefę Familijną dla całych
rodzin, Ekstremalną dedykowaną wszystkim głodnych wrażeń i wysokiej dawki adrenaliny, a
także Wodną – Water Park z 1800m2 powierzchni basenowych, dostępna jak wszystkie inne
atrakcje w cenie biletu wstępu do Parku.
Poza atrakcjami w Parku Rozrywki zobaczyć można spektakularne pokazy kaskaderskie, ale
także artystyczne występy tancerzy, cyrkowców czy akrobatów.
W sezonie 2018 zostanie otwarty najwyższy i najszybszy Roller Coaster wodny na świecieSpeed Water Coaster o wysokości ponad 60m i prędkości około 110 km/h. Dodatkowo Park
wzbogaci się o najwyższego i najszybszego w Europie- Mega Coastera HYPERION.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Oddział Świętokrzyski w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
41 230-97-00
www.pfron.org.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na
aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Fundusz pełni
rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Rola PFRON polega na redystrybucji uzyskanych środków
pochodzących od pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych i przeznaczaniu
ich na zadania opisane w ustawie o rehabilitacji. Największą część środków PFRON
przekazuje pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń. Środki funduszu
przekazywane są również na pomoc indywidualnych osób niepełnosprawnych, wsparcie
działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansowanie
specjalistycznych placówek takich jak WTZ czy ZAZ.

Politechnika Świętokrzyska
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Strona internetowa: www.tu.kielce.pl i www.facebook.com/psk.kielce

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia. Ponad 70 laboratoriów wyposażonych
w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań
dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Oferujemy kształcenie na 19
kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Różnorodna oferta kształcenia, jaką oferujemy na 5
wydziałach, jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość.
Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, angażują
siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursach.

Kierunki kształcenia: architektura, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria
bezpieczeństwa, budownictwo, inżynieria danych, ekonomia, inżynieria środowiska,
elektronika i telekomunikacja, logistyka, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn,
energetyka, transport, odnawialne źródła energii, wzornictwo przemysłowe, geodezja i
kartografia, zarządzanie i inżynieria produkcji, geologia inżynierska

Politechnika Warszawska

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel.: 22 234 74 12
fax: 22 234 74 29
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie
nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są
innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich najwyższej rangi
specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy. Tu wyobraźnia ≥ wiedza!

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHĘCINACH
ul. Białego Zagłębia 1
26-060 Chęciny
tel. /41/ 3151068
www.zspcheciny.cal.pl; zs2checiny@onet.pl; facebook.com/zscheciny

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka




klasa z innowacją pedagogiczną prawno - policyjną /rozszerzenie historia, WOS/
oraz klasy:
klasa o profilu ogólnym
klasa administracyjno - biurowa /rozszerzenie: język angielski, matematyka/

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

Szkoła Branżowa I stopnia im. Władysława Łokietka







kucharz /NOWOŚĆ/
operator obrabiarek skrawających /NOWOŚĆ/
kierowca mechanik /NOWOŚĆ/
drukarz /NOWOŚĆ/
elektromechanik
ślusarz



mechanik pojazdów samochodowych
monter mechatronik

Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe







M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy lub ciała, dłoni i stóp

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!!!

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Kielcach
ul. Warszawska 34
25 312 Kielce

Szkoła zaprasza absolwentów gimnazjów, którzy chcieliby zdobyć konkretny zawód zgodny z
własnymi zainteresowaniami, odbywać płatne praktyki w zakładach pracy.
Absolwenci mogą uzyskać świadectwo czeladnika wraz z Suplementem Europass, które
potwierdzają kwalifikacje w zawodzie, niezwykle cenione we wszystkich krajach UE lub
prowadzić własną firmę.
Kierunki w 2018/2019:
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Klasa wielozawodowa:
Mechanik motocyklowy
Blacharz samochodowy
Kucharz
Cukiernik
i inne
„Szkoła Rzemieślnicza – dobry start – pewna przyszłość”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Branżowa Szkoła Specjalna I st.
Barycz 64
26-200 Końskie
woj. świętokrzyskie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy powstał w 1961 roku. W skład
Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
- Grupy rewalidacyjno-wychowawcze
- Internat
W roku szkolnym 2017/2018 do Ośrodka uczęszcza 111 uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 49
25-666 Kielce
tel./fax: (41) 345-85-88
www.stsw.edu.pl, stsw@stsw.edu.pl
fb: staropolskasw

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i
magisterskie oraz studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Wszystkie poziomy studiów
prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne).
Nasza uczelnia zajęła 39 miejsce w ogólnym zestawieniu krajowym oraz 1 miejsce w
województwie świętokrzyskim wśród niepublicznych magisterskich uczelni wyższych według
rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2016.
Staropolska Szkoła Wyższa jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, który
obecnie posiada 5 wydziałów krajowych (Kielce, Warszawa, Łowicz, Myślenice i Bochnia) i
2 zagraniczne (Łuck, Ukraina oraz Dublin, Irlandia).
Staropolska Szkoła Wyższa to uczelnia o międzynarodowym charakterze, która kładzie nacisk
na kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Co roku około 100 studentów wyjeżdża
w ramach Programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do 60 partnerskich uczelni i
instytucji. Najczęściej wybieranymi kierunkami wyjazdów są Hiszpania, Grecja, Słowacja,
Niemcy, Czechy oraz Włochy. W ramach programów wymiany studenckiej nasi studenci
mogą część nauki odbywać w USA.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych,
kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych
służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony
ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii
Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Natomiast Wydziałowi Inżynierii
Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego prowadzone są dwa kierunki
kształcenia: inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.
Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują do prowadzenia i realizacji
wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem
powszechnym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej
i każdym przedsiębiorstwie.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań
w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe
i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich
statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo
państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej

problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk
prawnych.
Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa
Pożarowego przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę
do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemów ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia
i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.

SZKOŁY AWANS NA HELENÓWKU
TECHNIKUM,BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, LICEUM, SZKOŁY POLICEALNE
(kierunki medyczne)

ul. Helenówek 2 i 4
ul. Klonowa 53A/55
Kielce
Tel/fax , +48 41 345 28 32, +48 41 366 02 53, 666 854 666
sekretariat@szkoly-kielce.pl, sekretariath4@wp.pl
http://www.szkoly-kielce.pl

Szkoły 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 we
wszystkich zawodach, oferujemy bezpłatne kursy zawodowe dla naszych uczniów (prawo
jazdy kat. B, przedstawiciel handlowy, wizaż, kelner/barman i wiele innych), zajęcia
pozalekcyjne, koła zainteresowań, wycieczki i wiele innych. Zajęcia szkolne odbywają się w
nowoczesnych budynkach dydaktycznych wyposażonych w profesjonalne pracownie do zajęć
praktycznych i teoretycznych Dodatkowo zapewniamy naszym uczniom PRAKTYKI
ZAGRANICZNE z atrakcyjnym wynagrodzeniem dla każdego. Szkoły prowadzą
kształcenie w następujących kierunkach :
W TECHNIKUM: technik : żywienia i usług gastronomicznych, informatyk, usług
fryzjerskich, hotelarstwa, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu, logistyk,
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA: fryzjer, kucharz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, murarztynkarz, lakiernik, cukiernik, sprzedawca, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
W SZKOLE POLICEALNEJ : technik usług kosmetycznych, asystentka
stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, elektroradiolog,
masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy.

TEB Edukacja Kielce
ul. Sienkiewicza 45
25-005 Kielce
tel. 41 248 60 40
e-mail: kielce@teb.pl
www.teb.pl

TEB Edukacja to największa ogólnopolska sieć szkół posiadająca swoje placówki w 44
miastach w Polsce. Od 2004 roku prowadzimy działalność edukacyjną w Kielcach ramach
szkoły policealnej, medycznej, liceum dla dorosłych oraz technikum dla młodzieży.
Oferta szkoły policealnej obejmuje ponad 50 kierunków – medycznych, kosmetycznych,
informatycznych, administracyjnych i innych. Prowadzimy również liczne kursy i szkolenia.
Zajęcia prowadzone są w trzech trybach – dziennym, wieczorowym oraz zaocznym.
W technikum oferujemy naukę na 4 kierunkach:
 Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft
 Technik informatyk i e-sport - klasa patronacka Microsoft
 Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon
 Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional
Dysponujemy nowoczesną i profesjonalną bazą dydaktyczną w postaci specjalistycznie
wyposażonych pracowni do nauki poszczególnych zawodów. Kadrę dydaktyczną stanowią
przede wszystkim nauczyciele-praktycy z wieloletnim stażem zawodowym, którzy w
przystępny sposób przekazują niezbędną wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem.
Współpracujemy z firmami Microsoft, Canon, Schwarzkopf Professional, MSI, Inglot,
Bielenda, Promedica24, umożliwiając uczniom i słuchaczom zdobycie dodatkowych
certyfikatów w trakcie nauki.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl
www.uek.krakow.pl

UEK to nowoczesna uczelnia o bogatej tradycji, która oferuje:
 możliwość kształcenia na 5 wydziałach
 studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 studia podyplomowe
 studia w języku polskim i angielskim
 praktyki i staże w 500 firmach partnerskich.
Alfabetyczny spis kierunków:


















ADMINISTRACJA
ANALITYKA GOSPODARCZA
AUDYT FINANSOWY
BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
EKONOMIA
EUROPEISTYKA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INFORMATYKA STOSOWANA
INFORMATYKA STOSOWANA - APPLIED INFORMATICS
INNOWACJE W BIZNESIE
INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
















MODERN BUSINESS MANAGEMENT
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE – STUDIA MENEDŻERSKIE
PRODUCT MANAGER – ENGINEERING STUDIES
PRAWO
QUANTITATIVE METHODS IN MODERN MANAGEMENT
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
RYNKI FINANSOWE
SOCJOLOGIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
TOWAROZNAWSTWO
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
tel. 41 349 72 94
e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jedną z najchętniej wybieranych przez
kandydatów uczelni w Polsce (wg zestawienia MNiSW). Oferta kształcenia obejmuje studia
licencjackie, inżynierskie i magisterskie (ponad 40 kierunków), doktoranckie oraz
podyplomowe. W ostatnich latach UJK otworzył nowe kierunki, m.in. dietetykę, medycynę,
prawo, psychologię, kryminologię stosowaną, zdrowie środowiskowe i rolnictwo
ekologiczne. Kształcenie odbywa się na 8 wydziałach w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i
w Sandomierzu.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. 12 421 84 16
www.upjp2.edu.pl
e-mail rektorat@upjp2.edu.pl
rekrutacja@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. W ramach
sześciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane do aktualnych
potrzeb rynku. Nasza oferta obejmuje studia na 13 kierunkach, prowadzone w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym:














Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filozofia
Historia
Historia sztuki
Muzyka kościelna
Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury
Praca socjalna
Turystyka historyczna
Turystyka religijna
Prawo kanoniczne
Teologia

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

Uczelnia niepubliczna założona w 1994 r.
Rektor: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk
OFERTA EDUKACYJNA
Studia I stopnia
PEDAGOGIKA: pedagogika resocjalizacyjna (S, N), edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
(N)
WYCHOWANIE FIZYCZNE (S, N): specjalność nauczycielska
Studia II stopnia
PEDAGOGIKA (N): resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika opiekuńczowychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
WYCHOWANIE FIZYCZNE (N): specjalność nauczycielska
*S, N – stacjonarne, niestacjonarne
Prowadzimy też studia podyplomowe i specjalistyczne kursy.
Więcej: www.ws.edu.pl
Zapraszamy!

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w
Kielcach

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A
Tel: 345-13-13
email: wsepinm@wsepinm.edu.pl
https://www.wseip.edu.pl/

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
powstała w 1997 r. Jest największą niepubliczną uczelnią w regionie świętokrzyskim, a także
należy do ścisłej czołówki uczelni niepublicznych w Polsce. Od lat zajmuje bardzo wysokie
miejsce w rankingach i uzyskuje pozytywne oceny instytucji akredytujących. Uczelnia jest
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień za osiągnięcia edukacyjne i działania na
rzecz Kielc, regionu świętokrzyskiego i kraju.
W ofercie edukacyjnej WSEPiNM znajduje się jedenaście kierunków studiów:
1.

prawo

2.

administracja

3.

bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia)

4.

BHP

5.

ekonomia (studia I i II stopnia)

6.

finanse i rachunkowość

7.

zarządzanie i coaching

8.

fizjoterapia

9.

kosmetologia (studia I i II stopnia)

10.

pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)

11.

ratownictwo medyczne

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe, prowadzone w ramach
poszczególnych wydziałów.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149.153, 90-236 Łódź
Tel. (42) 635-42-61
e-mail: studia@wfis.uni.lodz.pl
www.wfis.uni.lodz.pl
www.studia.wfis.uni.lodz.pl

Z nami pasja staje się karierą!
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego jest miejscem dla ludzi
poszukujących nowych rozwiązań technicznych, nastawionych na analizę zjawisk przyrody,
poznających technologie informatyczne i mobilne.
Oferujemy studia pozwalające na zdobywanie wiedzy z dziedziny fizyki, informatyki oraz
nauk matematyczno-przyrodniczych na różnych poziomach, w tym inżynierskim.
Największą inspiracją są prace realizowane przez studentów, którzy tworzą gry, aplikacje na
urządzenia mobilne, przeprowadzają eksperymenty oraz pokazy w nowoczesnych
laboratoriach fizycznych i pracowniach informatycznych.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa
e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
Telefon: 22 646 20 60
strona internetowa: wsiiz.pl

Naszą misją jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z
potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Nie bez przyczyny
w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki – Kosmetologia (I i II stopień), Chemia
kosmetyczna (studia inżynierskie) oraz od 2017 roku studia licencjackie na kierunku
Dietetyka. Ponadto w ofercie znajdują się studia podyplomowe: Kosmetologia stosowana,
Kosmetologia bioestetyczna, Podologia, Trychologia Kosmetologiczna, Technologia
produkcji kosmetyków, Żywienie kliniczne oraz Dietetyka i suplementacja.

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
kadrę nauczycielską , różnorodne zajęcia pozalekcyjne, udział w wielu
projektach unijnych.

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 75 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 Branżowej Szkole I Stopnia z Oddziałami
Integracyjnymi.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
25-317 KIELCE
e-mail. zse@zse-kielce.edu.pl
www.zse-kielce.edu.pl
tel. 41 368-05-70 , fax 41 344-21-20

Kierunki kształcenia
TECHNIKUM nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego
W każdej z klas technikum obowiązkowymi językami obcymi są: angielski i do wyboru
niemiecki lub rosyjski.
Ponadto w klasach technikum będą realizowane po 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym.
Matematyka jako obowiązkowa w każdej klasie, a w zależności od wybranego kierunku przy
naborze, uczeń określa drugi przedmiot na poziomie rozszerzonym.
Technikum kształci w następujących kierunkach:


NOWOŚĆ od roku szkolnego 2018/2019 technik automatyk (drugi przedmiot
rozszerzony fizyka lub geografia)



technik elektronik (drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub geografia)



technik elektryk (drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub geografia)



technik informatyk (drugi przedmiot rozszerzony informatyka, język angielski,
fizyka lub geografia)



technik energetyk (drugi przedmiot rozszerzony fizyka lub geografia)

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego


elektryk



elektronik



elektromechanik

We wszystkich klasach szkoły branżowej obowiązkowym językiem obcym jest język
angielski.
O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego i Branżowej
Szkoły I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w
Kielcach mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.
Na terenie szkoły znajduje się pawilon elektryczno-elektroniczny, energetyczny i
automatyczny z pracowniami specjalistycznymi, pracownie komputerowe, świetlica,
biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk (w roku szkolnym 2018/2019
powstanie zespół boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą „Street Workout”).
Wszystkie pracownie i sale lekcyjne mają dostęp do internetu.
Od roku szkolnego 2018/2019 zawód technik elektryk będzie objęty patronatem jednego z
największych dostawców energii elektrycznej w Polsce – PGE Dystrybucja S.A.
Uczniowie klas trzecich odbywają praktyki zagraniczne (Niemcy, Hiszpania, Portugalia,
Wielka Brytania ), ponadto od roku szkolnego 2017/2018 w szkole realizowany jest model
kształcenia dualnego, gdzie część uczniów klas drugich i trzecich odbywa kształcenie
praktyczne w wiodących firmach regionu świętokrzyskiego (KH-Kipper, MPEC, ENERTEL).
Szkoła dysponuje miejscami w internacie szkolnym znajdującym się w bezpośrednim
sąsiedztwie z budynkiem dydaktycznym szkoły.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

ul. Kopernika 8
25-366 Kielce
tel. 413676797
fax 413676970
e-mail: sekretariat@kopernik.kielce.eu

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika to nowoczesna szkoła wspierająca
ucznia. Wybór kształcenia w kieleckim Koperniku to szansa na uzyskanie poszukiwanych na
rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Szkoła zapewnia wysoką jakość kształcenia,
potwierdzoną liczbą finalistów i laureatów prestiżowych konkursów przedmiotowych
i filmowych, atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy,
Irlandia, Portugalia) oraz szeroki wachlarz zajęć sportowych. W ofercie proponuje kierunki:




technik organizacji reklamy
technik ekonomista
technik handlowiec

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. 41 367 61 83

X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego: kl. mistrzostwa sport. z rozszerz.:
biologa, chemia, j. ang. oraz 13 h treningów (nożna chłopców oraz siatkowa i ręczna
dziewcząt i chłopców);kl. ogólnodostępne: biol. – chem.: rozsz.: biologia, chemia oraz j.
ang.; kl. prawo i bezpiecz. wew.: rozsz.: WoS, historia, j. ang. oraz dodatkowo: podst. prawa,
strzelectwo, samoobrona. Branżowa Szkoła: murarz - tynkarz; monter zabudowy i robót
wykończeniowych; stolarz.; krawiec. Technikum nr 11: tech. fotografii multimediów; tech.
grafiki i poligrafii cyfrowej; tech. budownictwa ogólnego; Dni otwarte: 25.04.i 05.06.18:
Testy sprawnościowe: 25-26.04 oraz 04-06.06.2018 (dot. oddz. Mistrz. Sport.)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, VII LO im. J. Piłsudskiego,
Technikum nr 8, Szkoła Policealna nr 2
Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
tel. 41 367618
www.pilsudski.com.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 skupia VII LO im. J. Piłsudskiego ,
Technikum nr 8, Szkołę Policealną nr 2 . Liceum oferuje atrakcyjne kierunki
kształcenia w klasach o rozszerzonym programie nauczania z chemii, biologii,
języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, informatyki,
geografii, wos-u, historii .Technikum kształci w zawodzie technik analityk i
technik ochrony środowiska. Wysoki poziom kształcenia owocuje zdawalnością
egzaminów zawodowych i realizacją zawodowej kariery . Szkoła Policealna
kształci w zawodzie technik farmaceutyczny a dogodny , bezpłatny system
kształcenia sprawia , że szkoła każdemu oferuje zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Przyjazna atmosfera, życzliwość i motywacja do kreatywnego rozwoju,
współpraca z uczelniami wyższymi i realizacja unijnych projektów sprzyja
uczniom, którzy mogą realizować się w ramach licznych zajęć pozalekcyjnych .

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Zagórska 14
25-355 Kielce
tel. 41 367 67 40
tel. 41 367 67 41
fax 41 367 69 71
e-mail: zsps-kielce@wp.pl
www.http://www.zsps.kielce.eu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach jest szkołą zarówno z tradycjami, jak
również wyróżniającą się nowoczesnością i innowacyjnymi metodami kształcenia
zawodowego.
Kształcimy w zawodach:
TECHNIKUM NR 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
- kelner
- technik technologii żywności
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik przetwórstwa mleczarskiego
- technik turystyki wiejskiej
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
- cukiernik
- kucharz
- wędliniarz
- piekarz
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Wybierając naukę w naszej szkole inwestujesz w siebie:
U nas zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w branży
gastronomicznej:
- to jedna z najlepszych szkół zawodowych o profilu gastronomicznym w Polsce,

- stawiamy na naukę języków obcych, nasi uczniowie korzystają z najnowszych materiałów
językowych oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych,
- doskonale wyposażone pracownie technologiczne, cukiernicze, kelnerskie oraz warsztaty
szkolne umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,
- realizujemy wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
- organizujemy wiele ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy szkoleń zawodowych oraz
warsztatów zawodowych współpracujemy z najlepszymi zakładami gastronomicznymi i
restauracjami w mieście, województwie i kraju,
- nasi absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem pracy,
- uczęszczając do naszej szkoły masz możliwość rozwijania swoich pasji w jednym z wielu
tematycznych kół zainteresowań (sport, teatr, film, fotografia, muzyka, taniec, poezja).
The Gastronomy and Food Industry Schools Complex in Kielce is a traditional
institution but it also outstands owing to its modern and innovative teaching methods in
vocational training.
The school Complex featuring the following vocations:
Danuta Siedzikowska “Inka” TECHNICAL COLLEGE NR 3
- confectioner
- cook
- butcher
- baker
- food service machines and appliances operator
- hotel service auxiliary worker
Choosing our school you invest in yourself:
With us you gain versatile knowledge and skills needed in gastronomy and food service
industry:
- we are one of the best gastronomic and food service vocational schools in Poland,
- we focus on foreign languages learning, our students use the newest linguistic
materials and multimedia teaching aids,
- excellently equipped vocational classrooms (confectionary or waiter based) and school
workshop enable students to practice in real working conditions,
- we pursue a lot of projects co-financed by European Union,
- we organize a large number of interesting vocational trainings highly wanted on the
labour market; we cooperate with the best gastronomic companies and restaurants in
our city, voivodeship and country,
- our graduates do not face any problems in finding a job,
- attending our school you gain possibility of developing your passions in one of many
interest circles (sport, theatre, film, photography, music, dance, poetry).
We are the school of success:
1. We organize plenty of debates, culinary competitions, meetings with famous chefs,
pedagogical innovations.
2. Within our EU project Erasmus+ our students upgrade and broaden their skills on
abroad vocational practice in Germany, Great Britain and Portugal.

3. Our students undertake a practical placement in prestigious gastronomic
companies.
4. The best restaurants and gastronomic companies take patronage over our classes.
Our school was distinguished and awarded with many prestigious titles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESQA – The Highest Quality Vocational School
Family friendly school
School free from discrimination
Dyslexic student friendly school
School promoting reading
School of Świetokrzyskie Culinary Heritage
Master of Modern Education Laurel- Innovative School

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

Ulica: ZGODA 31
Kod: 25 – 378
Miasto: KIELCE
tel.: (041 ) 367 – 61 – 81 , fax.: ( 041 ) 367 – 68 – 30
adres strony internetowej: www.zsz1.kielce.pl e-mail sekretariatzgoda@zsz1.kielce.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 to szkoła z 70 - letnią tradycją kształcąca młodzież w
zawodach poszukiwanych na rynku pracy. W skład ZSZ Nr 1 wchodzą Technikum Nr 1 i
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2.
Technikum Nr 1
- technik budownictwa
(klasa politechniczna, dokumentacja techniczna, programy komputerowe stosowane w
budownictwie, język obcy
biznesowo – zawodowy),
- technik robót wykończeniowych w budownictwie
(nowoczesne wykańczanie wnętrz, projektowanie komputerowe, język obcy biznesowo –
zawodowy),
- technik budowy dróg
(klasa politechniczna, dokumentacja drogowa, programy komputerowe, elementy logistyki,
język obcy biznesowo – zawodowy),
- technik technologii drewna
(komputerowe wspomaganie projektowania w meblarstwie, elementy architektury wnętrz,
język obcy biznesowo – zawodowy),
- technik inżynierii sanitarnej
(klasa politechniczna, komputerowe wspomaganie, projektowanie inżynierii sanitarnej,
dokumentacja techniczna, język obcy biznesowo – zawodowy),
- technik geodeta
(klasa politechniczna, dokumentacja techniczna, programy komputerowe stosowane w
geodezji, język obcy biznesowo – zawodowy),

- technik architektury krajobrazu
(projektowanie przestrzenne, aranżacja ogrodów i zieleni miejskiej, język obcy biznesowo –
zawodowy),
- technik przemysłu mody
(projektowanie, stylizacja, konstrukcje, modelowanie ubioru, marketing mody, język obcy
biznesowo – zawodowy).
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
- murarz – tynkarz (klasa patronacka – Zakład Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A.,
język obcy zawodowy),
- betoniarz – zbrojarz (klasa patronacka – Atlas S.A., konstrukcje żelbetowe, język obcy
zawodowy),
- monter izolacji budowlanych (klasa patronacka – POLONEZ Sp. z o.o., język obcy
zawodowy),
- stolarz (rozległa paleta prac stolarskich, język obcy zawodowy),
- monter sieci i instalacji sanitarnych (kompleksowe realizacje instalacji sanitarnych, język
obcy zawodowy).
Zawody, w których kształcimy są poszukiwane na rynku pracy, także za granicą.
Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia.
Osiągamy sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a uczniowie szkoły są stypendystami
Prezesa Rady Ministrów.
Duża zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych to nasza norma.
Atmosfera w naszej szkole sprzyja każdemu - każdy odnajdzie tu swoje miejsce.

