
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 

                                               

      WYSTAWCY 

 

 

 

 

 

 
 



                                         Stoisko CK-15                                          

    

 

 

ALSTOR 

 

ul. Wenecka 12 

03-244 Warszawa 

tel. 22 510 24 21 

www.icorner.pl  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W ofercie edukacyjnej Alstor znajdują się rozwiązania przeznaczone dla dzieci 

w wieku od 5 do 15 lat. 

Osmo to świat fascynujących, interaktywnych gier, dzięki którym dzieci, 

podczas zabawy, uczą się programowania, angielskiego, matematyki, rysowania, 

podstaw fizyki i przedsiębiorczości, a także logicznego i kreatywnego myślenia. 

Sphero to roboty, które wprowadzą dzieci w świat programowania. Aplikacja 

umożliwia naukę na 3 różnych poziomach: rysowanie ścieżki na ekranie 

telefonu lub tabletu dla najmłodszych, kodowanie za pomocą bloków oraz dla 

najbardziej zaawansowanych programowanie tekstowe. 

 

 

 

 

 

http://www.icorner.pl/
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ARTYZAN Marcin Skwarek "Kreatywne Maluchy" 

 

ul. Kopalniana 2A 

32-540 Trzebinia 

tel.  32 623 92 57 

 

 

 

 

Sprzedaż zabawek. (hurtowa jak i detaliczna). 

Szczególnie klocki wszelkiego rodzaju, różniej własnej produkcji klocki 

sensoryczne. 

Masy plastyczne. 

Gry logiczne. 

Gadżety zręcznościowe. 

Gadżety Papiernicze. 
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Bałtowski Kompleks Turystyczny 

 

Bałtów 8a 

27-423 Bałtów 

woj. świętokrzyskie 

tel. 41 310 10 13 

www.juraparkbaltow.pl 

 

 

 

 
 
Bałtowski Kompleks Turystyczny – najczęściej odwiedzana atrakcja 

turystyczna woj. świętokrzyskiego. W widłach rzeki Kamiennej, na urokliwym 

terenie stworzono raj dla rodzin z dziećmi w każdym wieku. Najważniejsze 

atrakcje kompleksu to: JuraPark – park dinozaurów, Prehistoryczne Oceanarium 

w technologii 3D, Zwierzyniec Bałtowski – ogromne safari z dzikimi 

zwierzętami z różnych kontynentów, Polska w Miniaturze – 50 zamków i 

pałaców w skali 1:25, Park Rozrywki dla małych i dużych, Wioska Słowiańska 

Sabatówka, Kraina Koni. Zimą Bałtów zaprasza do Wioski Świętego Mikołaja 

oraz do najnowocześniejszej w regionie Stacji Narciarskiej „Szwajcaria 

Bałtowska”.  

 

 

 
              

http://www.juraparkbaltow.pl/
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"Intboard JOY", "NEOR ASPECT" 
 

Our contacts: 

Skype “Виктория Intboard” 

e-mail opt@intboard.com.ua 

Viber/Telegram +38 063 480 37 62, 38 063 745 15 85 

                      

 

 
 

 

 
 

Creo Sinerghy is a manufacturer of interactive educational and business 

equipment. It is represented by two INTBOARD™ and NEOR™ trademarks. 

INTBOARD™ equipment is interactive whiteboards, interactive panels and 

children's interactive tables. 

NEOR™ equipment is document cameras and laminators. 

The quality of the products is confirmed by Ukrainian and international quality 

certificates. All equipment has unique proprietary software - "Intboard Space". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opt@intboard.com.ua
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JEDNOŚĆ Wydawnictwo  

 

25-013 Kielce  

ul. Jana Pawła II nr 4  

tel. +48-41 349-50-00 

tel. +48-41 349-50-50 – dział sprzedaży 

Infolinia: +48-801 163-160  

fax +48-41 349-50-60 

e-mail: jednosc@jednosc.com.pl 

www.jednosc.com.pl 

 

 

 
 

 

 

Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży / 

Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki/ Książki 

religijne / Poradniki o zdrowiu, hobby/ Kulinaria 

 

Jedność dla dzieci to wyjątkowa oferta dla małych i wymagających odbiorców.  

Książki z logo „Jedność dla dzieci” adresowane są do czytelników w różnym 

wieku i dotyczą rozmaitych zainteresowań najmłodszych, a przy tym uczą i 

bawią jednocześnie. Poza literaturą, w najnowszej ofercie proponujemy Państwu 

coś więcej. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jednosc@jednosc.com.pl
http://www.jednosc.com.pl/
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Nowa Era Sp. z o. o. 

 

Al. Jerozolimskie 146d 

02-305 Warszawa 

e-mail: nowaera@nowaera.pl 

tel.: 801 88 10 10 , 58 721 48 00  

www.nowaera.pl 
 
 
 

 
 
 

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i 

nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie 

przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór 

kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne 

rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające zarządzanie 

oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus (dotychczas firma Young 

Digital Planet). 

Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego 

dla najmłodszych „Świerszczyk” oraz dwujęzycznego magazynu edukacyjnego 

dla dzieci i młodzieży „National Geographic Odkrywca”. 

Jesteśmy  liderem nie tylko w skali swojej działalności, ale przede wszystkim w 

obszarze najwyższej jakości rozwiązań edukacyjnych.  

Nasze publikacje można znaleźć niemal w każdym szkolnym tornistrze. 

Towarzyszą one uczniom od początku ich przygody z książką aż do 

najważniejszego egzaminu – matury. 

 

tel:+48801881010
tel:+48587214800
http://www.nowaera.pl/
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Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 

 

 

fax 22 617 60 10 

e-mail: cok@wip.pl 

 

 

 
 

 

 

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka istnieje od  22 lat na rynku, a od ponad 

10 lat Grupa Wydawnicza Oświata -  dostarcza niezbędne informacje w 

codziennej pracy  dyrektorom szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych. 

Na tym rynku naszym najbardziej rozpoznawanym produktem jest 

www.portaloświatowy.pl 

W swoim portfolio GWO posiada również takie marki, jak „Poradnik 

Dyrektora”, czy „Strefa Logopedy”, portal www.epedagogika.pl i wiele innych. 

Obecnie powstał nowy portal Wychowawca z klasą – platforma z e-szkoleniami 

i pomocami dla nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cok@wip.pl
http://www.portaloświatowy.pl/
http://www.epedagogika.pl/
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Zakład Doskonalenia Zawodowego 

 

ul. Paderewskiego 55 

25-950 Kielce 

tel. 41 366 47 91 

e-mail: zdz@zdz.kielce.pl  
 
 
 
 

 
 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją 

edukacyjną w regionie działającą nieprzerwanie od 70 lat. Stowarzyszenie 

posiada rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych na terenie 20 miast w 

województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i małopolskim. Tak rozbudowa 

baza szkoleniowa umożliwia dostęp do edukacji na wysokim poziomie nie tylko 

w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach. 

Celem działania ZDZ jest podwyższanie kompetencji zawodowych osób 

dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. 

Zakład jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na 

rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły 

i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 

ZDZ posiada najszerszą w województwie ofertę edukacyjną, na którą składają 

się kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Umożliwia też 

uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych 

uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy 

i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku 

pracy. Tylko w ostatnich latach z tej formy podnoszenia kwalifikacji korzysta 

kilkanaście tysięcy Klientów. 

Priorytetem dla ZDZ w Kielcach jest wysoki poziom usług i orientacja na 

Klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia w szkołach na kursach 

potwierdzone zostały przyznaniem Zakładowi certyfikatu ISO i IQNet oraz 

licznych nagród i wyróżnień, które umocniły pozycję firmy jako lidera wśród 

placówek oświatowych w regionie. 

mailto:zdz@zdz.kielce.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    ŚWIĘTOKRZYSKIE PERŁY ZAWODÓW 
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AWANS NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA 

 

 

ul. Helenówek 2 i 4 

25-661 Kielce 

tel. 41 345 28 32 

www.awans-szkoly.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.awans-szkoly.pl/
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy 
 

 
Morawica, ul. Kielecka 7 

tel.41-311-46-80 

e-mail:szkolamedyczn@o2.pl 

www.szkola-medyczna.com.pl 

 

 
 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy-szkoła 

prowadzona przez Województwo Świętokrzyskie. 

W skład Centrum wchodzą: 

-Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy 

-Policealna Szkoła w Morawicy 

-Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Kształcenie w zawodach (bezpłatnie): technik elektroradiolog, technik 

farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług 

kosmetycznych, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej. 

http://www.szkola-medyczna.com.pl/


Kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach zawodu technik archiwista 

(bezpłatnie). 

Krótkie formy pozaszkolne (płatne): kurs  rejestratorek medycznych, kurs 

przedłużania rzęs i inne. 
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KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZSP w Nowinach 

 

ul. Gimnazjalna 1 

26-052 Nowiny 

tel. 041 346 53 56 

www.sms-nowiny.pl 

 

 

 
 

Liceum ogólnokształcące z klasami mistrzostwa sportowego w 

dyscyplinie piłka nożna w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach od 

2019/2020 uczy młodych sportowców pod czujnym okiem wyspecjalizowanej 

kadry. Patronat nad szkoła objął zarówno Paweł Golański, były reprezentant 

Polski oraz Dagmara Grad reprezentantka Polski, piłkarka Ekstraligi Kobiet. 

Szkoła jest też rekomendowana przez ŚZPN jako szkoła mistrzostwa 

sportowego w piłce nożnej. 

 Misją klas jest kształcenie przyszłych sportowców kadry wojewódzkiej, 

chłopców oraz dziewczęta. Wizją szkoły jest równoległy rozwój sportowy, 

edukacyjny jak i społeczny.  

 

 

 

 

 

http://www.sms-nowiny.pl/
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BARYCZY 

                             IM. ZDZISŁAWY I STANISŁAWA BYTNARÓW 

 

 
Barycz 64 

26-200 Końskie 

tel. (41) 375 07 61, 375 07 62, 372 52 19 

e-mail: sosw.barycz@onet.pl  

 

                    

 
 

 

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy powstał w 1961 roku. 

Misją naszego Ośrodka jest poszukiwanie możliwości rozwoju dzieci oraz stała 

gotowość wzbogacania ich w wiedzę i umiejętności, które przygotowują je do 

mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym. Otwierając drzwi do 

samodzielności kształtujemy naszych uczniów na ludzi otwartych, wrażliwych 

na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich 

pomocą, akceptacją i życzliwością. Dążymy do integracji naszych 

wychowanków ze społeczeństwem poprzez wdrażanie do pełnienia ról 

społecznych tak, aby było dla nich możliwe korzystanie z dobrodziejstw tego 

świata na równi  z pełnosprawnym społeczeństwem. 

 

W skład Ośrodka wchodzą: 

- Szkoła Podstawowa; 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy; 

- Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia; 

- Grupy rewalidacyjno-wychowawcze; 

- Internat. 

 

mailto:sosw.barycz@onet.pl


Uczniowie z Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia zaprezentują przygotowane 

potrawy, przekąski i desery o tematyce „Skarby ziemi”, natomiast dekorację 

stanowić będą prace przygotowane, wykonane przez uczniów ze Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy. 
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Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach 

 

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 

25-431 Kielce 

41 36 76 491 

e-mail: szkola@sp33.kielce.edu.pl 

www.sp33kielce.edu.pl 

 

 

 
 

 
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach 

powstała w 1989 r, jej atutem jest pozyskany w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2016 kompleks obiektów sportowych. 

SP 33 efektywnie wykorzystuje możliwości stwarzane przez EFS, 

nauczyciele zrealizowali trzy projekty w ramach programu LLP Comenius; trzy 

edycje projektu Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi oraz projekt Odkrywaj jak 

Kolumb. 

W obszarze promowania aktywności fizycznej oferta SP 33 została 

wzbogacona realizacją projektów finansowanych przez MSiT: MultiSport, 

Lekkoatletyka dla każdego!, Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki; Szkolny 

Klub Sportowy oraz zaproponowanego przez UMKS Żak w Kielcach projektu 

Judo in Schools. 

W sportowe tradycje SP 33 wpisuje się udział w Czwartkach 

Lekkoatletycznych oraz w miejskich masowych imprezach sportowych. 

Wizytówką szkoły jest niezwykle liczne grono medalistów Mistrzostw 

Kielc Szkół Podstawowych, Finału Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej oraz Finału Krajowego w Czwórboju LA. 
 

 

http://www.sp33kielce.edu.pl/
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Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 

 

ul. Parkowa 4 

28-425 Złota 

Tel./fax 41 365 16 14 

e-mail: szkola.zlota@interia.pl 

 

 

 

 
 

 
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej to placówka wiejska, biorąca udział w 

wielu działaniach sportowych, na skalę regionu i kraju. Uczestnicząc w licznych 

finałach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zdobywamy medale, puchary, 

wyróżnienia. Zajęliśmy III miejsce w Polsce w konkursie SKS Łączy Pokolenia 

oraz dwukrotnie graliśmy w Finale Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt. 

W ciągu ostatnich 5 lat placówka wzięła udział w 12 programach sportowych, 

organizowanych m.in. przez WZSZ w Kielcach MSiT, MEN, ŚCDN, PZPN. 

Oferujemy wiele pozalekcyjnych zajęć sportowych, takich jak badminton, 

karate, kalistenika, taniec, koszykówka, tenis stołowy, piłka ręczna i nożna, w 

których biorą udział dzieci, młodzież i dorośli. Przy placówce działa 

Uczniowski Klub Sportowy Złota, skupiający dzieci, rodziców oraz ludzi sportu. 

Corocznie organizujemy Ogólnopolski Turniej w Gimnastycznym Trójboju 

Sprawnościowym. Współpracujemy z Klubem i Fundacją VIVE Serce 

Dzieciom. 
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Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji 

Narodowej  

 

ul. Wojska Polskiego 22 

 27-600 Sandomierz 

 tel. 015 832 22 43 

e-mail: zsgih@poczta.onet.pl  

http://www.zsgih.sandomierz.pl   

 

   

 

W 72 letniej historii istnienia szkoła o imieniu KEN nawiązuje do postępowych, 

nowatorskich działań epoki stanisławowskiej i dostosowuje ofertę edukacyjną 

do potrzeb rynku pracy, włączając się w tryb życia szkolnictwa zawodowego i 

ogólnego w mieście, powiecie i kraju. Uczniowie mają szansę zdobycia 

atrakcyjnego zawodu, korzystając z profesjonalnie wyposażonych 

pracowni  przedmiotowych i multimedialnych, nowoczesnego bloku 

mailto:zsgih@poczta.onet.pl


gastronomicznego. Odbywają krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe. 

Tradycją szkoły jest: udział w programach i projektach, prowadzenie 

warsztatów gastronomicznych, turniejów szkół ponadgimnazjalnych, Wystaw 

Uroda Stołu, współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
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Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie 

 

ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów 

tel./fax: 041 386 22 11 

e-mail: poczta@zsp.jedrzejow.com.pl 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie  

W skład placówki wchodzi II Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1 

kształcące w zawodach:  

 Technik ekonomista 

 Technik hotelarstwa  

 Technik informatyk 

 Technik logistyk 

 Technik reklamy 

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki zawodów, 

specjalistycznymi pracowniami do przedmiotów przyrodniczych, laboratoriami 

językowymi oraz kompleksem sportowym. Entuzjazm nauczycieli i uczniów 

oraz wysoka jakość nauczania pozwala nam na uzyskiwanie wysokich pozycji w 

rankingu Perspektyw. Jesteśmy „Wiarygodną Szkołą” zapewniającą najwyższy 

poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo uczniom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poczta@zsp.jedrzejow.com.pl
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Zespół Szkół nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” 

 

 

 

ul. Okrzei 63 
28-300 Jędrzejów,  
Tel/fax: 413861401/(02),  
e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl,  
www.zspgrot.edu.pl 
 

 

 
 

 

 

Zespół Szkół nr 2 im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie – to ponad 90 

lat tradycji kształcenia zawodowego. Szkoła oferuje naukę w Technikum oraz 

Szkole Branżowej I Stopnia. Oferta edukacyjna obejmuje m.in. takie zawody 

jak: technik budownictwa, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik 

geodeta, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechatronik, technik 

pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zspgrot.edu.pl
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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: inka.kielce@zsps.kielce.eu 

www: http://www.zsps.kielce.eu 

 

 

 
 

 

Zespół  Szkół  Przemysłu  Spożywczego w Kielcach, w skład którego 

wchodzą Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Branżowa 

Szkoła I stopnia nr 3             im. Danuty Siedzikówny „Inki” to miejsce 

wyróżniające się zarówno pielęgnowaniem tradycji, jak również 

nowoczesnością i innowacyjnymi metodami kształcenia zawodowego w 

dziedzinie szeroko pojętej gastronomii.                  . 

Kształcimy uczniów  w zawodach : 

Technikum nr  3 im. Danuty Siedzikówny  „Inki”  

- technik usług kelnerskich 

- technik technologii żywności 

mailto:inka.kielce@zsps.kielce.eu
http://www.zsps.kielce.eu/


- technik żywienia  i usług gastronomicznych 

  Branżowa Szkoła  I stopnia nr 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki”  

- cukiernik 

- kucharz 

- kelner 

Jesteśmy szkołą sukcesu : 

1.Organizatorami wielu debat, konkursów kulinarnych, spotkań ze znanymi 

kucharzami, innowacji pedagogicznych. 

2. W ramach projektu unijnego  Erasmus + nasi uczniowie kształcą swoje 

umiejętności na praktykach zawodowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i 

Portugali.  

3. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych zakładach 

gastronomicznych. 

4. Patronaty nad naszymi klasami objęły najlepsze restauracje hotelowe i firmy 

gastronomiczne. 

 

Wybierając naukę w naszej szkole uczniowie  zdobywają 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 z 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). 

 

Nasza szkoła została wyróżniona i nagrodzona wieloma prestiżowymi 

tytułami :   

1.  ESQA-Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 

2.  Szkoła Przyjazna Rodzinie 

3.  Szkoła Wolna od Dyskryminacji 

4. Szkoła Przyjazna Uczniowi z Dysleksją 

5. Szkoła Promująca Czytanie 

6. Szkoła Świętokrzyskiego Dziedzictwa Kulinarnego 

7. Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła  

8. Dobra Praktyka Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości 2018r.  

 

Nasza szkoła  w kontekście aktywności zagranicznej może pochwalić się 

udziałem w wielu projektach Unii Europejskiej. Projekty te pozwalają nie tylko 

rozwijać szkołę i rozbudowywać jej zaplecze, ale umożliwiają nam działania, 

dzięki którym możemy propagować i promować wiedzę z zakresu gastronomii. 

  



                                           Stoisko CK-1 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego 

w Busku-Zdroju 

 

ul. Kusocińskiego 3B 

28-100 Busko-Zdrój 

tel. (+48) 41 378 24 72 

fax  (+48) 41 260 55 41 

e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl 

www: www.budowlanka.edu.pl 

 

 

 
 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w 

Busku-Zdroju jest szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, ale także 

ogólnokształcące. W skład Zespołu wchodzą II Liceum Ogólnokształcące, 

Technikum Nr 3 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3. 

II Liceum Ogólnokształcące: 

- profil biologiczno-sportowy. 

Technikum Nr 3: 

- technik architektury krajobrazu; 

- technik budownictwa; 

- technik geodeta; 

- technik hotelarstwa; 

- technik logistyk. 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3: 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 

- murarz-tynkarz; 

- elektryk; 

- magazynier-logistyk. 

 

http://www.budowlanka.edu.pl/
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Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej 

 

ul. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

tel. 412512161 

e- mail:zst.skarzysko@gmail.com 

zst-skarzysko.pl 

 

 

 
 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych -szkoła ponadgimanzjalna/ponadpodstawowa 

kształcąca młodzież i dorosłych. 

Technikum nr 1 ZST: 
-technik budownictwa 

-technik informatyk 

-technik programista 

-technik elektryk 

-technik elektronik 

-technik fotografii i multimediów 

-technik geodeta 

-technik architektury krajobrazu 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 ZST: 
-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

-murarz 

-cieśla 

-elektryk 

Liceum dla Dorosłych nr 1 ZST: 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

mailto:mail%3Azst.skarzysko@gmail.com
http://zst-skarzysko.pl/


 

                                Stoisko CK-23, CK-11 

 

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju 

 

 
Al. Mickiewicza 23 

28-100 Busko-Zdrój 

tel. 41-378 43 86 

 fax 41-378 45 15 

e-mail: sekretariat: zsti@zsti.pl 

www.zsti.pl 

 
 

 

 
 
 

 

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH  

W BUSKU-ZDROJU WCHODZĄ 

TECHNIKUM NR 2 na podbudowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej. 

Szkoła kształci  

w zawodach: 

 Technik informatyk  

Kwalifikacje: 

 administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; 

 tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych. 

 

mailto:zsti@zsti.pl


 Technik pojazdów samochodowych  

Kwalifikacje: 

 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 

samochodowych; 

 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych. 

 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

Kwalifikacje: 

 montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej; 

 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Kwalifikacje: 

 przygotowanie i wydawanie dań; 

 organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 na podbudowie gimnazjum oraz 

szkoły podstawowej. Szkoła kształci w zawodzie: 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

Kwalifikacja: 

 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 

samochodowych. 

ATUTAMI NASZEJ SZKOŁY SĄ: 

 nowoczesne pracownie dydaktyczne, 

 specjalistyczne pracownie i laboratoria zawodowe, 

 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

 cztery pracownie komputerowe z najnowszym sprzętem komputerowym  

i multimedialnym, 

 nowoczesne centrum multimedialne, 

 sześć nowoczesnych tablic interaktywnych, szkolne serwery internetowe, 

oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki 2D i 3D, 

 zajęcia z AutoCad-a umożliwiające kształcenie umiejętności w zakresie 

komputerowego wspomagania projektowania (niezbędne na wyższych 

uczelniach technicznych), 

 INTERNAT oraz zmodernizowane i doskonale wyposażone 

WARSZTATY SZKOLNE, gdzie realizowane kształcenie zawodowe 

praktyczne, 



 w programach wybranych kierunków NAUKA JAZDY SAMOCHODEM 

(kat. B). 

Szkoła ma podpisane porozumienia z Politechniką Świętokrzyską oraz 

Akademią Górniczo-Hutniczą, w ramach których m.in. realizowany jest projekt 

pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki 

przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach 

technicznych. 

W październiku 2019 roku szkoła podpisała kolejne porozumienie z władzami 

Politechniki Świętokrzyskiej dotyczące objęcia patronatem klas 

informatycznych naszej szkoły przez Politechnikę Świętokrzyską. 

W szkole od kilku lat realizowane są zajęcia finansowane z Funduszy Unijnych. 

Uczniowie rozwijają tam swoje umiejętności oraz zainteresowania zarówno z 

przedmiotów ogólnych jak i zawodowych. 

W ramach tych projektów prowadzone są kursy zawodowe, m.in.: kursy prawa 

jazdy, kursy na wózki widłowe, kursy spawania MIG i TIG, kursy barmana i 

baristy.  

Nasi uczniowie odbywają również płatne staże u pracodawców, a w ramach 

programu Erasmus+, realizują praktyki zawodowe w Hiszpanii. 

Głównym celem tych wszystkich działań jest zwiększenie szans młodzieży na 

rynku pracy oraz przygotowanie do dalszego kształcenia politechnicznego. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w Ogólnopolskim Rankingu czasopisma 

„Perspektywy” szkoła uplasowała się w czołówce najlepszych szkół 

województwa świętokrzyskiego. 

W tym roku szkolnym wprowadziliśmy innowacyjną metodę edukacji 

zawodowej – kształcenie dualne, w którym część kształcenia praktycznego w 

technikum realizowana jest u pracodawców naszego regionu co pozwoli na 

zdobycie, bardzo cenionego na rynku pracy, doświadczenia zawodowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Stoisko CK-2 

 

 

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  NR 1 

 

UL. ZGODA  31                                                                                                                                                                                                         

25 – 378  KIELCE 

tel.: (041 ) 367 – 61 – 81      

fax.:  ( 041 ) 367 – 68 – 30 

e-mail sekretariatzgoda@zsz1.kielce.pl 

www.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  

mailto:sekretariatzgoda@zsz1.kielce.pl
http://www.zsz1.kielce.pl/


(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), 

 

 

Technikum Nr 1  NOWE KIERUNKI: 

- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

- technik transportu kolejowego                                                                                                                                       

(klasy patronackie PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., stypendia dla 

najlepszych,                                                         programy komputerowe 

sterowania ruchem kolejowym, 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. 
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Zakład Doskonalenia Zawodowego 

 
 

ul. Paderewskiego 55 

25-950 Kielce 

tel. 41 366 47 91 

e-mail: zdz@zdz.kielce.pl  

 

 

 
 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją 

edukacyjną w regionie działającą nieprzerwanie od 70 lat. Stowarzyszenie 

posiada rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych na terenie 20 miast w 

województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i małopolskim. Tak rozbudowa 

baza szkoleniowa umożliwia dostęp do edukacji na wysokim poziomie nie tylko 

w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach. 

Celem działania ZDZ jest podwyższanie kompetencji zawodowych osób 

dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. 

Zakład jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na 

rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły 

i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. 

ZDZ posiada najszerszą w województwie ofertę edukacyjną, na którą składają 

się kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Umożliwia też 

uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych 

uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy 

i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku 

pracy. Tylko w ostatnich latach z tej formy podnoszenia kwalifikacji korzysta 

kilkanaście tysięcy Klientów. 

Priorytetem dla ZDZ w Kielcach jest wysoki poziom usług i orientacja na 

Klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia w szkołach na kursach 

potwierdzone zostały przyznaniem Zakładowi certyfikatu ISO i IQNet oraz 

mailto:zdz@zdz.kielce.pl


licznych nagród i wyróżnień, które umocniły pozycję firmy jako lidera wśród 

placówek oświatowych w regionie. 

 

 

 


