
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. 

Stanisława Staszica 

w Czechowicach-Dziedzica 

 



Patron szkoły 



Technikum (5-letnie) 

w zawodach: 

technik mechanik 

technik mechatronik 

technik logistyk 

technik ekonomista – NOWOŚĆ 

technik handlowiec 

technik informatyk 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

technik hotelarstwa 

technik usług fryzjerskich 



Szkoła Branżowa I stopnia 

(3 letnia) 

w zawodach: 

sprzedawca 

kucharz 
mechanik – monter maszyn i urządzeń 
ślusarz 
pozostałe zawody w klasach wielozawodowych  

(blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy,  

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,   

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  

murarz-tynkarz, elektryk, stolarz, ślusarz, cukiernik, piekarz, kelner, fryzjer  

i inne..) 

 



Dlaczego nasza szkoła? 

 szkoła z tradycjami blisko domu 

- uczymy zawodu od 1946 roku 

 wysoki poziom nauczania 

 nowoczesne warsztaty na terenie 

szkoły 

 nowoczesna baza dydaktyczna  

 wysoka zdawalność na 

egzaminach zawodowych 

 współpraca z firmami  

z poszczególnych branż 

 

 konkursy, turnieje, wycieczki, 

wymiany międzynarodowe 

 zajęcia umożliwiające zdobywanie 

nowych kwalifikacji oraz 

rozwijające zainteresowania  

 stypendia za wyniki w nauce 

 wysoki poziom bezpieczeństwa 

 przyjazna atmosfera 

 wolontariat szkolny 

 stołówka szkolna 

` 



Zapraszamy do środka! 

Co mamy my, czego nie mają inni? 



Pracownia  

mechatroniczna 

 Jest ona znana tej części braci uczniowskiej, która 

w swym programie ma lekcje o tematyce 

mechatronicznej, bądź elektronicznej.  

Tu sprawdzamy, czy wielcy fizycy tego świata się 

nie pomylili. 

sterowniki PLC 



Pracownia obrabiarek 

CNC 

  

Poznajemy zasady programowania  

i obsługiwania obrabiarek 

numerycznych. 



Pracownie 

komputerowe 



Technik logistyk 

TSL –  

TRANSPORT SPEDYCJA 

LOGISTYKA 



Pracownie 

gastronomiczne 

    Przyrządzamy tu 
różne przysmaki 



Pracownia 

hotelarska 



Pracownia 

fryzjerska 

Pracownia pozwala w sposób praktyczny poznać tajniki 

wykonywania wszelkich technik fryzjerskich. 



Pracownia 

handlowa 



Warsztaty szkolne 

PRAKTYCZNA NAUKA 

ZAWODU DROGĄ DO 

SUKCESU 



Aula szkolna 



Stołówka szkolna 



Biblioteka szkolna 



Dwie sale 

gimnastyczne 



Nasze reprezentacje 

zajmują znaczące 

miejsca  

w różnych zawodach  

i turniejach 

Sport w naszej szkole 

jest priorytetem! 



Orlik 



Izba pamięci 



Szkolne Centrum 

Multimedialne 



Zespół Muzyczny Big Band 

Na terenie naszej szkoły działa 

zespół muzyczny Big Band, 

w którym rozwijają swoje 

talenty uczniowie  

z Czechowickich szkół 

ponadgimnazjalnych. 



Jego członkowie robią wiele, 

aby pomóc innym, 

pokrzywdzonym przez los 

Koło Wolontariatu 



Warsztaty interdyscyplinarne  

MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ 



Warsztaty interdyscyplinarne  

MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ 



Międzynarodowe 
wymiany młodzieży 

Niemcy, 
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY 

 

Irlandia, Wielka Brytania 

EFFICIENT TRAVELS – EFEKTYWNE PODRÓŻE – TWORZENIE 

EUROPEJSKICH  ŚCIEŻEK  KARIERY”   ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 



Wyjazd młodzieży do 

Niemiec 



PROJEKT 
 „EFFICIENT TRAVELS – EFEKTYWNE PODRÓŻE – TWORZENIE 

EUROPEJSKICH ŚCIEŻEK KARIERY" 

     
 



PROJEKT 
 „EFFICIENT TRAVELS – EFEKTYWNE PODRÓŻE – TWORZENIE 

EUROPEJSKICH ŚCIEŻEK KARIERY" 



Adres i kontakt: 

 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

ul. Traugutta 11 
 

tel. (032) 2152928 
 

zstil@zstil.eu 

www.zstil.eu 
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