
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
 z Oddzia³ami Integracyjnymi

(3 letnie) o nachyleniu:
?matematyczno-informatycznym
?policyjno-prawnym
?humanistyczno-lingwistycznym
?ekonomiczno-biznesowym
?promocji zdrowia z elementami 
fizjoterapii
?sportowo militarnym
?ogólnym

Technikum Nr 2
 z Oddzia³ami Integracyjnymi

Bran¿owa Szko³a

I Stopnia
 

(3-letnia) kszta³c¹ca w zawodzie:
?mechanik pojazdów samochodowych
?œlusarz
?stolarz
?cukiernik
?piekarz
?przetwórca miêsa
?blacharz samochodowy
?fryzjer
?elektryk
?operator obrabiarek skrawaj¹cych
?kucharz
?sprzedawca
?betoniarz-zbrojarz
?monter stolarki budowlanej
?monter sieci i instalacji sanitarnych
?magazynier logistyk

 UBIEGAJ¥CY SIÊ O PRZYJÊCIE
 DO SZKO£Y POWINNI Z£O¯YÆ:

(4 - letnie) kszta³c¹ce w zawodzie:
?technik ekonomista
?technik informatyk
?technik mechanik
?technik elektryk
?technik logistyk 
?technik ¿ywienia i us³ug 

gastronomicznych
?technik budownictwa
?technik hotelarstwa
?technik handlowiec
?technik technologii ¿ywnoœci
?technik przetwórstwa mleczarskiego 

/klasa patronacka OSM W³oszczowa/

ZAPRASZAMY!

?Wniosek  o przyjêcie do szko³y wraz
    z dokumentami potwierdzaj¹cymi spe³nienie 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagê
    w postêpowaniu rekrutacyjnym /od  15 

czerwca do 10 lipca 2020r./

?Uzupe³nienie wniosku o przyjêcie do szko³y 
    o œwiadectwo ukoñczenia szko³y oraz  

zaœwiadczenie o wynikach egzaminu 
zewnêtrznego

   /od 31 lipca  do 4 sierpnia 2020r./

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rekrutacji 
mo¿na uzyskaæ
w sekretariacie szko³y

30 30od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7  - 15  
oraz pod nr tel. (041)39-42-777 
lub na stronie internetowej: www.zsp3.pl



Zespó³ Szkó³ 
Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Stanis³awa Staszica  

tel./fax (041)

39-42-777

sekretariat@zsp3.pl

www.zsp3.pl

Informator

ul.Wiœniowa 23 
29-100 W³oszczowa “STASZIC”

Jesteœmy szko³¹ z tradycjami w kszta³ceniu 
zawodowym. Nasza oferta edukacyjna opiera 
siê na analizach rynku pracy oraz trendach 
kszta³towanych przez nowe technologie.  
Wspó³pracujemy  z najwiêkszymi zak³adami 
przemys³owymi w regionie. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli 
osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki z egzaminów 
zawodowych - wed³ug Rankingu Najlepszych 
Polskich Szkó³ “Perspektywy”  Technikum Nr 
2  zajmuje czo³owe miejsca wœród techników 
woj. œwiêtokrzyskiego.   

Oferujemy bogaty program zajêæ 
pozalekcyjnych umo¿liwiaj¹cych 
wszechstronny rozwój. Efektem 
zaanga¿owania naszej kadry i m³odzie¿y s¹ 
wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach.

Uczestniczymy w projektach edukacyjnych 
wspó³finansowanych z EFS.

Dajemy mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji 
zawodowych o standardach europejskich 
(Suplement EUROPASS).

Nawi¹zujemy wspó³pracê  z wy¿szymi 
uczelniami - m.in. Politechnik¹ 
Œwiêtokrzysk¹.

Staszic to du¿y kompleks obejmuj¹cy:
lbudynek szko³y z nowoczesnymi 

pracowniami 
lboisko “Orlik” (jedyne w powiecie) 
lstrzelnicê sportow¹
lbudynek internatu z 120 miejscami 

noclegowymi.

WIEDZA - ZAWÓD - PRACA
na rok szkolny

2020/2021

trzymaj z trójk¹ !

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

TECHNIKUMTECHNIKUM

BRAN¯OWA SZKO£A
PIERWSZEGO STOPNIA


