
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie  



ZSP im. St. Staszica, ul. 
Poniatowskiego 21, 72-200 

Nowogard, tel.( 091) 3921162 

Skład zespołu kierowniczego naszej szkoły 

dyrektor szkoły - mgr inż. Stefan Sitkowski 

zastępca dyrektora - mgr Alicja Jaklińska 

zastępca dyrektora - mgr inż. Piotr Łąpieś 

 (szkolenie praktyczne Technikum nr 1) 

kierownik warsztatów - mgr inż. Zdzisław Kostrzewski 
(szkolenie praktyczne ZSZ) 

kierownik internatu - mgr Elżbieta Mucha 

kierownik administracji - Wiesława Kisłowska 
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Baza dydaktyczna szkoły sale lekcyjne, pracownie 
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Szkolne warsztaty zajęć praktycznych oraz 

pracownie 

Pracownia pomiarów warsztatowych 

Pracownia pomiarów elektrycznych 

Pracownia pomiarów diagnostyki samochodowej 

Pracownia rysunku technicznego 

Pracownia obróbki ręcznej 

Pracownia obróbki mechanicznej 
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Komputerowa pracownia rysunku technicznego 
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Pracownia obróbki mechanicznej 
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Baza szkoły wspomagająca kształcenie 

Internat 

Stołówka szkolna 

Czytelnia  

Biblioteka szkolna 

Pedagog szkolny 

Redakcja gazetki szkolnej 
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Kierunki kształcenia sylwetka absolwenta 

TECHNIKUM NR 1:  
 technik żywienia i usług gastronomicznych, 
 technik pojazdów samochodowych, 
 technik handlowiec, 
 technik ekonomista, 
 technik informatyk, 
 technik hotelarstwa, 
 technik logistyk. 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 
 mechanik pojazdów samochodowych, 
 wielozawodowa, 
 kucharz.  
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TECHNIKUM 

 Kształcenie w zawodzie "technik ekonomista" rozwija 
umiejętności, które po ukończeniu szkoły umożliwiają założenie i 
prowadzenie działalności gospodarczej, ale daje również 
kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z 
prowadzeniem rachunkowości, obsługą komputera, kalkulacjami 
ekonomicznymi oraz analizą działalności gospodarczych. 
Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadał wiedzę i 
umiejętności z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu, 
psychologii społecznej, podstaw prawa, rachunkowości i 
zarządzania firmą. 
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TECHNIKUM 

 Kształcenie w zawodzie "technik handlowiec" ma na celu 
przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego 
wykonywania zadań rynkowych w warunkach gospodarki 
rynkowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy na 
średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych 
formach własności, realizowania podstawowych funkcji 
handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej                
i magazynach oraz uruchamiania i prowadzenia działalności 
własnej firmy handlowej. Absolwent zdobędzie wiedzę                          
i umiejętności z zakresu marketingu, potrzeb konsumentów, 
towaroznawstwa, technik informatycznych, metod negocjacji oraz 
kontaktów z kontrahentami w języku polskim i obcym. 
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TECHNIKUM 

 Kształcenie w zawodzie "technik pojazdów samochodowych" 
(specjalność naprawa i obsługa pojazdów samochodowych) 
umożliwia podjęcie pracy w sferze produkcyjnej i usługowej w 
niemal wszystkich działaniach gospodarki przemysłowej, na 
stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Absolwent 
zdobędzie umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji 
maszyn oraz urządzeń mechanicznych, ale będzie też potrafił 
prowadzić samodzielnie własną firmę, posługiwać się sprawnie 
urządzeniami komputerowymi i metodami marketingowymi. 
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TECHNIKUM 

 Kształcenie w zawodzie "technik żywienia i usług 
gastronomicznych" prowadzone jest w celu przygotowania 
absolwenta do pracy w zakładach gastronomicznych (restauracje, 
kawiarnie, stołówki np. wczasy, sanatoria) oraz samodzielnej 
działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Absolwent 
będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu technologii 
żywienia, mikrobiologii, podstaw ekonomii oraz urządzania 
zakładów gastronomicznych.  
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TECHNIKUM 

 Kształcenie w zawodzie „technik informatyk” ma na celu 
przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego 
wykonywania zadań: obsługiwać komputer w stopniu 
zaawansowanym, obsługiwać systemy operacyjne oraz pracować 
w wybranych rodzajach sieci komputerowych, umiejętnie 
wykorzystywać wiedzę o budowie i działaniu systemów 
operacyjnych oraz pracować z innymi systemami, posługiwać się 
typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, 
posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym 
korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania 
i sprzętu, komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje, 
samodzielnie doskonalić kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez 
zdobywanie specjalizacji: grafika komputerowa , administracja 
sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu 
komputerowego, organizować działalność własnej, małej firmy.  
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TECHNIKUM 

 Kształcenie w zawodzie „technik hotelarstwa” ma na celu 
przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego 
wykonywania zadań: planowania, oferowania, koordynowania 
oraz wykonywania usług hotelarskich, ustalania zestawu 
oferowanych usług hotelarskich, sposobu ich świadczenia oraz 
opracowywania polityki handlowej. Technik hotelarstwa 
współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie 
oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty 
konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Praca dla technika 
hotelarstwa: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, 
administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, 
schroniska itp., na stanowiskach wymagających wiedzy w 
zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego 
doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również 
prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.  
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TECHNIKUM 

 Absolwent w zawodzie „technik logistyk” będzie posiadał umiejętności i 
wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego 
Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwia mu nie tylko 
pewne wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego 
zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy 
własności, miejsca i kraju. 

 Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw 
przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-
spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na 
stanowiskach specjalisty do spraw:  
 sprzedaży i prognozowania popytu,  
 planowania zakupów,  
 handlu elektronicznego,  
 logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,  
 systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,  
 gospodarki odpadami,  
 planowania produkcji i zapasów,  
 gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,  
 transportu wewnętrznego.  
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 „mechanik samochodowy” 

 Ukończenie szkoły daje tytuł pracownika wykwalifikowanego              
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Dodatkowo 
nabywa umiejętności spawania, obróbki skrawaniem oraz 
ślusarskie i blacharskie. Praktyki odbywają się w dobrze 
wyposażonych warsztatach szkolnych. Nie ma więc problemu             
ze znalezieniem miejsca odbywania praktyki. 

 

 „wielozawodowa” 

 Wybór zawodu należy do ucznia. Nauka zawodu odbywa się                    
w zakładach pracy, które zatrudnią ucznia jako pracownika 
młodocianego. Kształcenie odbywa się wg programów nauczania 
dopuszczonych do użytku szkolnego w publicznych szkołach 
zawodowych. 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 „kucharz” 

 absolwent posiada wiadomości oraz umiejętności w zakresie: 
przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów 
oraz  wykonywania czynności związanych ich ekspedycją zgodnie 
z zasadami prawidłowego odżywiania. Będzie przygotowany do 
podjęcia pracy w różnorodnych zakładach zbiorowego żywienia 
(restauracje, bary, stołówki pracownicze i inne). Praktyki 
odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Nie 
ma więc problemu ze znalezieniem miejsca odbywania praktyki. 
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Wydarzenia z życia szkoły 
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