
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH 
W SZPROTAWIE  

ul. Koszarowa 10 , 67-300 Szprotawa  



ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I 
BRANŻOWYCH W SZPROTAWIE 

TECHNIKUM 
  5 lat 

 
MECHANICZNE  

z przygotowaniem pożarniczym 
 
GASTRONOMICZNE  

z cateringiem 
 
INFORMATYCZNE 
 
EKONOMICZNE  

z e-biznesem  
 

SZKOŁA BRANŻOWA  
I STOPNIA-3 lata 

 

KUCHARZ 

ŚLUSARZ 

 MECHANIK MONTER MASZYN I 
URZĄDZEŃ 

SPRZEDAWCA, PIEKARZ 

STOLARZ, CUKIERNIK, FRYZJER, 
MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, ELEKTRYK ITD. 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH W SZPROTAWIE 

TECHNIKUM:  

Trwa 5 lat  

Możesz zdawać maturę 

Możesz zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

Każdy zawód w technikum ma dwie kwalifikacje np.  MEC.08 i MEC.09  

Każda kwalifikacja potwierdza TWOJE  różne umiejętności zawodowe 

Realizujesz 1 przedmiot rozszerzony z grupy:  matematyka, 

język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, historia, 
geografia, biologia, chemia, fizyka oraz informatyka 

 
 

 



TECHNIK MECHANIK Z PRZYGOTOWANIEM POŻARNICZYM 
 
Zawód o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy, który obejmuje 
zagadnienia tj.: 
 Wytwarzanie części maszyn  
 Projektowanie i rysowanie  części maszyn  
 Obsługa programów CAD/ CAM 
 Naprawa i montaż maszyn  
 
Szkoła oferuje:  
 bezpłatne zajęcia warsztatowe i podręczniki, wycieczki 

dydaktyczne np. Motor Show, 
 ciekawe miejsca praktyk miesięcznych zawodowych (Lakos , 

Volkswagen Polkowice, Bavaria, Silgan, Wuppermann itd.) 
zwrot kosztów dojazdów na praktyki zawodowe,  

 możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach prawa jazdy, 
elektromechanika, spawalniczych MIG/MAG organizowanych 
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Powiecie Żagańskim” 

 możliwość uczestniczenia w płatnych stażach 
 Zmodernizowane wyposażenie pracowni mechanicznych  



TECHNIK MECHANIK Z PRZYGOTOWANIEM POŻARNICZYM 
Uczniowie technikum mechanicznego realizują przygotowanie 
pożarnicze,  dzięki któremu zdobywają wiedzę  
i praktykę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działań 
gaśniczych oraz ratowniczych. Uczniowie otrzymają certyfikaty 
OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) oraz certyfikaty kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. 
Zajęcia są realizowane zarówno w szkole, jak również w 
jednostkach PSP w Szprotawie i Żaganiu. Ukończenie tego 
kierunku jest preferowane przy naborze do pracy w Straży 
Pożarnej.  



  
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  Z 

INNOWACJĄ  
 CATERING Z PRAWEM JAZDY 

 Zawód pozwalający rozwinąć zainteresowania kulinarne 
oraz związane ze zdrowym stylem życia, który obejmuje 
zagadnienia tj.: 
  ilościowe i jakościowe dobieranie właściwych surowców 

do przygotowania potraw, 
 zasady higieny i ochrony zdrowia,  
 marketing usług,  
 zasady profesjonalnego przygotowania imprez, 
 obsługę gastronomiczną 
 
Szkoła oferuje:  
 dostęp do bezpłatnych podręczników 
 bezpłatne zajęcia praktyczne 
 i odzież ochronną roboczą,  
 możliwość udziału w kursach 
 barmańskich, prawa jazdy kat. B, kelnerskich 
organizowanych w ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” 
  Zajęcia w najnowocześniejszych 
 Warsztatach GASTRONOMICZNYCH 

 
 



  
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 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 

9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty 

realizowane poza formułą ZIT”.  



  
NOWOCZESNE WARSZTATY GASTRONOMICZNE 

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 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   
Z INNOWACJĄ CATERING Z PRAWEM JAZDY 

 
 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.  
  



Technik ekonomista z e-biznesem 
 

Uczniowie tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę 
z zakresu:  
 ekonomii, 
  prawa,  
 rachunkowości przedsiębiorstw, 
 ekonomiki,  
 statystyki, 
 obsługi sprzętu biurowego. 

 
Szkoła zapewnia :  
 praktyki zawodowe w instytucjach finansowych, 
 zwrot kosztów dojazdów na praktyki zawodowe 
 możliwość uczestniczenia  w kursach zawodowych z 

zakresu obsługi kasy fiskalnej, prawa jazdy kat. B 
organizowanych w ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” 

 Płatne staże  



TECHNIK INFORMATYK 
 
Zawód  bardzo uniwersalny, który obejmuje   wiedzę 
i umiejętności  z zakresu:  
 diagnostyki, 
 naprawy sprzętu komputerowego, 
 zarządzania bazami danych 
 projektowania lokalnych sieci internetowych, 
  programowania.  
 
Szkoła oferuje:  
 możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach  

dotyczących grafiki komputerowej, budowy sieci 
bezprzewodowych, prawa jazdy kat.B w ramach 
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Powiecie Żagańskim”, 

 Płatne staże,  
 zwrot kosztów dojazdu na praktyki miesięczne, 
 ciekawe miejsca praktyk miesięcznych. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  
I BRANŻOWYCH 
W SZPROTAWIE 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
Trwa 3 lat  
Możesz zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe w danej kwalifikacji  

 
SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA 

Trwa 2 lat po Szkole Branżowej I stopnia  
Możesz zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe- taką jak na poziomie technikum 
Możesz zdawać maturę  
 



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

 KLASA o danym zawodzie –absolwenci szkoły podstawowej, którzy chcą zdobyć 

wykształcenie zawodowe jako uczniowie szkoły branżowej mogą zdobywać kwalifikacje w 

zawodzie w obrębie kierunków oferowanych przez szkołę. Praktyczna nauka zawodu odbywa 

się w formie zajęć warsztatowych na terenie placówki  i  teoretyczne przedmioty  zawodowe 

realizowane są  w szkole. Dotyczy to zawodów: kucharz, ślusarz oraz mechanik monter 

maszyn i urządzeń. 



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

KUCHARZ  

Kształcąc się w tym zawodzie, uczniowie poznają zasady stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw, 

posługiwania się narzędziami i urządzeniami gastronomicznymi. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w  

nowoczesnych warsztatach 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. 



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  
ŚLUSARZ  

Zawód, w którym dziś kształci niewiele szkół, 
a bardzo poszukiwany przez pracodawców. 
Przyszli ślusarze uczą się: czytania rysunku 
technicznego, wykonywania części maszyn, 
połączeń spajanych, dokonywania  napraw i 

konserwacji maszyn, przeprowadzania 
przeglądów technicznych. Absolwenci tego 

kierunku znajdują zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i 

maszynowego. 

  Uczniowie wiedzę teoretyczną i praktyczne 

umiejętności zdobywają w szkole. Zajęcia 

praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach 

warsztatowych. Szkoła zapewnia materiały do 

realizacji zajęć praktycznych. 

  



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

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 w działach 

utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach przemysłu 

maszynowego oraz firmach wykorzystujących różne 

maszyny produkcyjne. 

  Uczniowie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności 

zdobywają w szkole. Zajęcia praktyczne  są nieodpłatne i 

odbywają się w szkolnych pracowniach warsztatowych.  

  



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

Klasa wielobranżowa – absolwenci szkoły podstawowej, którzy podpiszą umowę o praktykę 

zawodową z wybranym zakładem pracy, mogą uczęszczać do klasy wielobranżowej 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, dotyczy to zawodów: fryzjer, piekarz, 

stolarz, cukiernik, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz itd.. 

UWAGA – NALEŻY ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ I PODPISAĆ Z NIM UMOWĘ O PRAKTYCZNĄ 

NAUKĘ ZAWODU  



ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I 
BRANŻOWYCH w Szprotawie 

Dlaczego warto wybrać ZSTIB „54” ? 

 Uczniowie nie ponoszą kosztów zajęć praktycznych w 

Technikum i Szkole Branżowej I stopnia  

 Wystarczy się zalogować i wybrać jeden z zawodów w 

technikum lub szkole branżowej w  ZSTiB w Szprotawie 

 Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach 

zawodowych realizowanych w ramach projektu „Modernizacja 

kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”  

 Zwrot kosztów dojazdu na praktyki miesięczne w Technikum, 

 Wycieczki,  

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I 
BRANŻOWYCH w Szprotawie 

Dlaczego warto wybrać ZSTIB „54” ? 

 Nowoczesne WARSZTATY GASTRONOMICZNE  

 ZMODERNIZOWANE WYPOSAŻENIE do nauki zawodu na 

pozostałych kierunkach ( ekonomicznym, mechanicznym, 

informatycznym) 

 Dobrze wyposażona biblioteka szkolna  

 Miła atmosfera tworzona przez uczniów i pracowników szkoły. 



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

Lista pracodawców dla przyszłych młodocianych pracowników w Szkole branżowej I stopnia  

dostępna będzie również na stronie www.zsz54.pl.  W zakładce rekrutacja.  

 

http://www.zsz54.pl/


HARMONOGRAM NABORU 2021/22 
  

17.05 - 21.06 .2021 - składanie wniosków o przyjęcie do klas 
pierwszych 
 
25.06. - 14.07.2021 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy 
pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie z wynikami ósmoklasisty 
 
22. 07.2021 godz.12.oo - ogłoszenie list przyjętych 
 
23.07. -30.07.2021 - potwierdzenie woli nauki ( złożenie oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty) 
 
02.08.2021 – ogłoszenie listy przyjętych  
 



ZAPRASZAMY  

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH 
W SZPROTAWIE  

ul. Koszarowa 10 , 67-300 Szprotawa 
Po prostu przyjdź !!! 


