
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. STANISŁAWA STASZICA

ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH 

TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
„SZKOŁA SUKCESU”



W swojej ponad 55-cio letniej historii szkoła zajmuje się

kształceniem i przygotowaniem uczniów do podjęcia

PRACY 

oraz 

STUDIÓW WYŻSZYCH

Czy wiesz, że…



TECHNIKUM – kim możesz zostać?

• ORGANIZUJE I KONTROLUJE ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU BUDOWY, 
ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO I WYKOŃCZENIOWEGO, 

• ZAJMUJE SIĘ UTRZYMANIEM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH PRZEBUDOWĄ I ROZBIÓRKĄ. 

PATRONAT SPRAWUJE: 

TECHNIK BUDOWNICTWA

• OBSŁUGUJE NOWOCZESNE MASZYNY I URZĄDZENIA

• WYKONUJE PRACE PROJEKTOWE, PRODUKCYJNE ORAZ REMONTOWO – INSTALACYJNE 
MASZYN 
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.

TECHNIK MECHANIK
NOWY KIERUNEK



• PRZYGOTOWUJE STANOWISKA KOMPUTEROWE Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI DO PRACY, 
DIAGNOZUJE JE 
I NAPRAWIA. 

• PROJEKTUJE I ADMINISTRUJE  LOKALNYMI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI. 

• TWORZY I ADMINISTRUJE STRONY INTERNETOWE I BAZY DANYCH.

TECHNIK INFORMATYK

• URUCHAMIA ORAZ UTRZYMUJE TERMINALE I PRZYJĄCZA SIECI ABONENCKIEJ, 

• PROJEKTUJE LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE, ADMINISTRUJE SIECIAMI LOKALNYMI, MONTUJE ORAZ 
EKSPLOATUJE SIECI ROZLEGŁE

TECHNIK TELEINFORMATYK

• ORGANIZUJE  I WYKONUJE  MONTAŻ ORAZ URUCHAMIA INSTALACJE Z URZĄDZENIMI  ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ. 

• WYKONUJE ZADANIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ

NOWY KIERUNEK



• PROWADZI W RÓŻNYCH ORGANIZACJACH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPRAWY KADROWO-
PŁACOWE I PODATKOWE ORAZ RACHUNKOWOŚĆ. SPORZĄDZA ELEMENTY PLANÓW, ANALIZY, 
SPRAWOZDANIA I WYKONUJE PRACE BIUROWE.

TECHNIK EKONOMISTA

• DIAGNOZUJE, NAPRAWIA ORAZ ORGANIZUJE  I PROWADZI OBSŁUGĘ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

• CUKIERNIK,

• PIEKARZ,

• FRYZJER,

• LAKIERNIK,

• KUCHARZ,

• ELEKTROMECHANIK,

• SPRZEDAWCA,

• ELEKTRYK,

• MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ,

• MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

• DEKARZ

Proponujemy Ci naukę w KLASACH WIELOZAWODOWYCH 
- możesz kształcić się w zawodach tj.:

Patronat nad zawodami 

okołobudowlanymi: 



WYSZUKIWARKA OPISÓW ZAWODÓW

FILMY O ZAWODACH

Filmy powstały przed najnowszą reformą 

oświaty dlatego znajdują się tam nieaktualne 

terminy nauki w technikum i ilość 

zdobywanych kwalifikacji. 

Obecnie nauka w Technikum trwa 5 lat, 

a w każdym zawodzie realizowane są dwie 

kwalifikacje kończące się egzaminem.

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/litera/A
https://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html


NASZE SUKCESY





EWD MATURA

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) to OGÓLNOPOLSKIE BADANIA, w którym NASZE 

TECHNIKUM znajduje się na pozycji SZKOŁA SUKCESU. 

EWD określana jest jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego np. w 

okresie nauki 

w szkole ponadpodstawowej.

Sprawdź sam NASZE EWD

http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/wykres-szkoly/?id=27197


EWD 
MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZY

EWD 
HUMANISTYCZNY



NASI PARTNERZY





Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Na teranie szkoły znajduje się Ośrodek Kształcenia 

Dekarzy, gdzie nasi uczniowie Szkoły Branżowej 

mogą kształcić się w zakresie 

dekarstwa, blacharstwa i ciesielstwa. 

PST zapewnia naszym uczniom m.in.: 

•odzież roboczą, 

•stypendia za wyniki w nauce, 

•certyfikowane szkolenia specjalistyczne pod okiem 

ekspertów branży budowlanej, 

•wyjazdy do fabryk producentów materiałów 

dachowych,

•możliwość startu w Mistrzostwach Polski Młodych 

Dekarzy.



Najnowsza inwestycja

Trwa budowa hali praktyk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w 

Pruszkowie. 

Finał inwestycji przewidziany jest na koniec lipca 2021 r.

Po zakończeniu prac budowlanych uczniowie zyskają:

✅ nowe pracownie, 

✅ halę warsztatową 

✅ sale zajęć z zapleczem szatniowo-sanitarnym.



WOLONTARIAT – my też pomagamy



SPORT



Polsko-Niemiecka współpraca 

młodzieży
„Piknik w Budowlance”Międzynarodowe Targi Energii 

Odnawialnej RE-Energy

Automotive Parts Expo oraz Motor 

Show 2018

Targi Budowlane - Building

Solutions

Kongres Młodych 2019

Wycieczka integracyjna do 

Centrum Rekreacyjno-

Sportowego w Hangarze 646
Międzynarodowy Dzień Mediacji

NIE TYLKO 
NAUKA



Nasze pracownie



DLACZEGO TECHNIKUM?

nauka trwa 5 lat

uczysz się przedmiotów ogólnokształcących (jak w LO)

uczysz się przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu 

możesz przystąpić do egzaminu dojrzałości (podobnie jak po LO)

zdobywasz dwie kwalifikacje zawodowe i tytuł technika

po ukończeniu szkoły masz wykształcenie średnie techniczne

odbywasz praktyki zawodowe 

możesz kontynuować naukę:

 na studiach wyższych

 w szkole policealnej

 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

możesz podjąć pracę zawodową jako wykwalifikowany pracownik

Technikum to dobry wybór dla osób, które wiedzą co chcą w życiu robić, 

ale nie chcą zamykać sobie drogi na studia. 

Co prawda nauka w nim trwa rok dłużej niż w przypadku liceum, jednak  

kończymy szkołę z wyuczonym zawodem.

https://rynekpracy.org/wiadomosci/czego-nie-warto-sie-uczyc-czyli-zawody-umiarkowanie-potrzebne/


DLACZEGO BRANŻOWA SZKOŁA?
nauka trwa 3 lata

 uczysz się przedmiotów ogólnokształcących 

uczysz się wykonywania zawodu podczas płatnej praktycznej nauki zawodu w 

zakładach pracy

zrealizowana płatna praktyczna nauka zawodu wliczana jest do stażu pracy 

zdobywasz kwalifikację zawodową - przystępujesz do egzaminu

po ukończeniu szkoły masz wykształcenie zasadnicze branżowe

możesz kontynuować naukę:

 w Branżowej Szkole II stopnia (umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na 

poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości a następnie kontynuację nauki 

na studiach)

 w Liceum dla dorosłych

 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

możesz podjąć pracę zawodową jako wykwalifikowany pracownik

Branżowa Szkoła I stopnia jest dla osób, które chcą szybko zdobyć zawód 

i rozpocząć karierę zawodową.  Szkoła odpowiada na potrzeby rynku pracy 

i oczekiwania pracodawców. 

Absolwenci szkół branżowych nie mają trudności ze znalezieniem pracy, często dobrze 

płatnej.

https://rynekpracy.org/wiadomosci/czego-nie-warto-sie-uczyc-czyli-zawody-umiarkowanie-potrzebne/


NIE WIESZ CO WYBRAĆ?

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało listę 
profesji, w których powinny kształcić szkoły 
branżowe.

Te zawody są poszukiwane na rynku pracy. 
To ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. 

Kliknij w obraz, by dowiedzieć się więcej 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021


W celu odwiedzenia strony kliknij na obraz

BAROMETR ZAWODÓW

https://barometrzawodow.pl/


Ośrodek Rozwoju Edukacji – kształcenie zawodowe

DROGI RODZICU

Z pomocą specjalistów wesprzyj aspiracje swojego dziecka!

Zobaczcie filmy m.in. o:

 zawodach

 wyborze szkoły

 rynku pracy

Kliknij w obraz, by dowiedzieć się więcej 

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/


REKRUTACJA

UWAGA - Wnioski o przyjęcie – wkrótce będą dostępne jako formularz on-line, bez 
potrzeby drukowania

Podstawa prawna – rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych (pdf)
Harmonogram naboru (pdf)
Zasady rekrutacji do Technikum w roku szkolnym 2021/2022(pdf)
Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2021/2022(pdf)
Wniosek absolwenta szkoły podstawowej o przyjęcie (pdf)
Wniosek absolwenta szkoły podstawowej o przyjęcie (docx)

W przypadku, gdy we wniosku o przyjęcie do szkoły na str. 4 w punkcie „do wniosku o przyjęcie zostało 
załączone” kandydat zaznaczył opcję

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz dokumenty potwierdzające samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie (pdf)

Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny (pdf)

Konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia na druku zamieszczonym powyżej.
W przypadku niepełnosprawności – okazanie w szkole pierwszego wyboru lub złożenie kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność kandydata lub rodzica.

http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/Rekrutacja_uczniow_do_szkol_ponadpodstawowych_podstawa_prawna.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/Harmonogram%20naboru%202021_22.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/Postepowanie_rekrutacyjne_T_2021-2022.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/Postepowanie_rekrutacyjne_BS_2021-2022.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/wniosek_absolwenta_szkoly_podstawowej_o_przyjecie_rekrutacja_2021_F.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/wniosek_absolwenta_szkoly_podstawowej_o_przyjecie_rekrutacja_2021_F.docx
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/oswiadczenie_samotne_wychowywanie_dziecka.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/dokumenty/rekrutacja/2122/oswiadczenie_wielodzietnosc_rodziny.pdf
http://zsnr1-pruszkow.com/wzory-dokumentow/


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

im. STANISŁAWA STASZICA w PRUSZKOWIE

ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków

tel. 22 728-86-54 lub 22 728-27-58

fax: 22 758-66-75

e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

www.zsnr1-pruszkow.com

https://www.facebook.com/@budowlankazs1

ZAPRASZAMY

mailto:sekretariat@zsnr1-pruszkow.com
http://www.zsnr1-pruszkow.com/

