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Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną Naszej Szkoły  

zapraszamy na indywidualny spacer po szkole. 
 

W dniach 27- 29 kwietnia 2021 roku, 

w godzinach 12.00-17.00. 
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NASZE ATUTY 

• Szkoła ma 70 – letnią tradycję – ukończyło ją ponad 6000 absolwentów, 

• posiadamy certyfikaty: „Inspirator Kariery 2020”, „Szkoła z Klasa˛”, ”Szkoła 

Przedsiębiorczości”, „Szkoła Łowców Talentów”, „Szkoła młodych patriotów”, „Szkoła  

dla Niepodległej”, „Szkoła promująca zdrowie”, 

• należymy do „Salonu Kreatywnych Szkół” w woj. świętokrzyskim, 

• realizujemy projekty z programu UE Erasmus+, PO WER, ze środków EFS z RPO woj. 

świętokrzyskiego,  

Aktualnie uczestniczymy w projekcie mobilnościowym z partnerem  z  Grecji:  

„W kierunku zawodowego sukcesu”. 

• uczniowie technikum realizują praktyki zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców 

(dotychczas młodzież była w Lipsku w Niemczech, w Bolonii i w Parmie we Włoszech,  

w Rethymno Kreta/Grecja), 

• uczniowie technikum odbywają płatne staże u lokalnych przedsiębiorców,  

• jesteśmy jedną z najlepszych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego według 

rankingu „Perspektyw” – 8 miejsce wśród techników, posiadamy brązową tarczę – znak 

jakości szkoły, 

• uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe, 

• Szkoła szczyci się stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz laureatami                   

i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym, 

•  działamy we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem im. 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  

w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,  

Posiadamy: 

• nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne 

oraz tablice interaktywne, 

• cztery profesjonalne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,  

• pracownie językowe,  

• bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym, 

• salę gimnastyczną z dobrze wyposażoną siłownią, 

• aulę wykładową, 

• nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe. 

 

 

 



 
2 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie 

 

Nasza kadra to: 

• Wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów: egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, egzaminatorów akademii CISCO. 

 

Dla uczniów organizujemy między innymi: 

• zajęcia teatralne, 

• zajęcia taneczne, 

• bezpłatny kurs narciarski realizowany w ramach projektu, 

• kurs pomocy przedmedycznej, 

• zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych, 

• wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe, 

• bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych  

(matura, egzamin zawodowy). 

Zapewniamy:  

• zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych,  

• realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi, 

• stypendium „Na Dobry Start” dla najlepszych uczniów rozpoczynających naukę w szkole.  
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                                                     Stąporków, dn. 7.04.2021 

 

 

SZANOWNI RODZICE!  
 

Wybór szkoły ponadpodstawowej to ważna decyzja  

dla każdego ósmoklasisty. 

 Już niebawem Państwa dzieci staną przed takim właśnie wyborem, dlatego kieruję do Was ten 

list, aby przybliżyć ofertę, jaką przygotowaliśmy na zbliżający się nowy rok szkolny. 

Mam nadzieję, że ułatwi ona Państwu i Państwa dzieciom podjęcie ostatecznej decyzji.  

              Wybierając naszą szkołę, można podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym 

lub technikum w jednym z zawodów: technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk. 

W liceum ogólnokształcącym proponujemy naukę przedmiotów rozszerzonych w grupach: 

✓ ekonomiczno – techniczna,  

✓ humanistyczno – prawna, 

✓ psychologiczno – medyczna, 

Naszym uczniom z technikum oferujemy płatne staże w kraju oraz wyjazdy   na zagraniczne 

praktyki z programu „ERASMUS”,  potwierdzone certyfikatem Europass. Zaznaczę, że w ramach 

realizowanych projektów unijnych uczniowie naszej szkoły uczestniczą w specjalistycznych 

kursach (m.in. AUTO CAD, Grafika Komputerowa, SubiectGT, SPEDTRANS) oraz odbywają 

płatne staże zawodowe u pracodawców. Nauka odbywa się w specjalistycznie wyposażonych 

pracowniach zawodowych: ekonomiczno-logistycznej, handlowej  i informatycznej. 

            Jesteśmy szkołą z wieloletnim doświadczeniem  w nauczaniu i wychowaniu młodzieży, 

dbającą o warunki lokalowe, doszkalanie kadry nauczycielskiej, profesjonalne wyposażenie 

pracowni, ale przede wszystkim wysokie wyniki nauczania, o czym może świadczyć 100% 

zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w obu zawodach w technikum 

tegorocznych absolwentów oraz wysoka zdawalność matur. Nasze technikum zajęło 8. miejsce 

w województwie świętokrzyskim w rankingu PERSPEKTYW 2021 i zdobyło brązową tarczę – 

znak jakości szkoły, pokonując tym samym inne koneckie technika. Ponadto w tym trudnym 

czasie pandemii szczególnie troszczymy się o bezpieczeństwo naszych uczniów. Pragnę 

nadmienić, że zajęcia odbywać się będą w obszernych, wyremontowanych pracowniach,  
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a dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa, z możliwością zachowania dystansu społecznego,  

zapewnią przestronne korytarze.  

          

Zapewniam, że jesteśmy również dobrze przygotowani do pracy zdalnej z uczniami, 

co jest szczególnie istotne  w obecnej sytuacji. Od początku pandemii zajęcia zdalne w naszej 

szkole odbywają się online na platformie Microsoft Teams. 

         W trakcie kilkuletniej edukacji w naszej szkole przygotujemy państwa dziecko do matury, 

studiów wyższych i pracy w określonych zawodach. Będziemy starać się także - jak do tej pory 

- rozwijać jego pasje i zdolności. 

 

 Zapraszam do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica 

w Stąporkowie przy ulicy Staszica 4. 

 

  Z wyrazami szacunku 

                                                                                                  mgr Hanna Rzepka 

                                                                                                    Dyrektor Szkoły 
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TERMINARZ REKRUTACJI 
 

Lp. Obowiązujące terminy Zadania i czynności 

1. 

 

 

 

od 17 maja 

do 21 czerwca 

2021 r. 

do godz. 15.00 
 

 

 
 

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły. 

2. 

   od 25 czerwca 

   do 14 lipca 2021 r. 

   do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

3. 

    od 25 czerwca 

    do 14 lipca 2021 r.  

    do godz. 15.00  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

poprzez doręczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz możliwa zmiana przez kandydata wniosku 

o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje. 

 

4. 
do 14 lipca 2021 r. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej według 

obowiązującego regulaminu rekrutacji na 2021/2022r. 

5. 
   22 lipca 2021 r.  

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum 

Ogólnokształcącego i Technikum. 

6. 

  

od 23 lipca  

do 30 lipca 2021 r.          

do godz. 15.00  

 

  
 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydata, 

przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty jeśli nie zostały złożone wcześniej.         

7. 

  

2 sierpnia 2021 

r. do godz. 14.00  

 

 

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych                                        

i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.  

8. 

 

2 sierpnia 

2021 r.  

 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole. 
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Stąporków, dnia ……………………………………………………                                                                 Nr ew. ………………………………………… 

 

 

Wniosek absolwenta Szkoły Podstawowej  

o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 

do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Stąporkowie 

 

1. Dane 

osobowe:    

 Imiona …………………………………………………………………… Nazwisko …………………………………………………………………… 

 Data urodzenia …………………………………………………… Miejsce urodzenia …………………………………………………… 

 Telefon ucznia …………………………………………………… E-mail ucznia …………………………………………………………… 

 Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Województwo / Powiat / Gmina …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Rodzice / prawni opiekunowie: (odpowiednie podkreśl) 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ……………………………………………………………… telefon ………………………………… 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  ……………………………………………………………… telefon ………………………………… 

 

3. Wybór typu szkoły: 

a) Szkoła i klasa pierwszego wyboru: 

 Liceum Ogólnokształcące Technikum  

 Wybierz interesującą Cię grupę i zaznacz Wybierz interesujący 

 w niej rozszerzenie Cię zawód dla Technikum: 

 grupa humanistyczno-prawna  technik informatyk 

 język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski  technik logistyk 

 geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski            technik handlowiec 

grupa psychologiczno-medyczna                 

 biologia, język polski, język angielski   Zaznacz wybrane rozszerzenie: 

        biologia, chemia, język angielski           matematyka 

grupa ekonomiczno-techniczna      geografia 

     matematyka, geografia, język angielski    język angielski 

matematyka, chemia, język angielski             

   

PESEL  
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b) Szkoła i klasa drugiego wyboru (podpunkt b wypełnia kandydat, który nie jest do końca 

zdecydowany o swoich preferencjach): 

  Liceum Ogólnokształcące Technikum  

 Wybierz interesującą Cię grupę i zaznacz Wybierz interesujący 

 w niej rozszerzenie Cię zawód dla Technikum: 

 grupa humanistyczno-prawna  technik informatyk 

 język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski  technik logistyk 

 geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski            technik handlowiec 

grupa psychologiczno-medyczna                 

 biologia, język polski, język angielski   Zaznacz wybrane rozszerzenie: 

        biologia, chemia, język angielski           matematyka 

grupa ekonomiczno-techniczna      geografia 

     matematyka, geografia, język angielski    język angielski 

matematyka, chemia, język angielski         

   

3. Wybór drugiego języka obcego: 

1.  język rosyjski 

2.  język włoski 

3.  język niemiecki  

 

5. Załączniki do wniosku: 

1. Oryginał /kopia świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej. 

2. Oryginał /kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

3. Karta zdrowia. 

4. 2 zdjęcia. 

5. Opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada). 

6. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych                          

(jeśli kandydat posiada). 

 
 

 .................................... dnia ........................... .................................................................... 

                                                                                                                               podpis kandydata 

 

 

 .................................................................... 

                                                                                            podpis rodzica / opiekuna 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły 

oraz o prawach z tym związanych. 
 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku. 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do szkoły, którzy podejmą naukę w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych   

w Stąporkowie jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 220 

Stąporków reprezentowany przez Dyrektora szkoły. Można się z kontaktować poprzez numer telefonu 41 37 41 144 

lub adres 

email: kontakt@zspstaporkow.pl 

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod numerem telefonu: 22 35 00 140 bądź adresem 

e-mail: iode@zspstaporkow.pl 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor szkoły – przetwarza dane osobowe kandydata do szkoły  na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane osobowe kandydatów do szkoły będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  i przyjęcia 

kandydata do szkoły. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do 

realizacji zadań nałożonych na Administratora. 

6. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania zapisów do Szkoły, w tym w szczególności informacje o fakcie 

zakwalifikowania i przyjęcia do szkoły będą ogłoszone (poprzez podanie nazwiska)  na liście zamieszczonej na 

tablicy informacyjnej znajdującej się obok sekretariatu szkoły. 

7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez szkołę w ramach 

realizacji prawa oświatowego.  

8. Dane osobowe kandydatów do szkoły nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

9. Dane osobowe kandydata do szkoły oraz dokumentacja postępowania zapisów do Szkoły będą przechowywane przez 

okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym odbywała się rekrutacja do Szkoły, a w przypadku 

przyjęcia kandydata do Szkoły przez okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia, w którym dziecko zakończy naukę w 

Szkole.   

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych prawnym opiekunom kandydata do szkoły, przysługują następujące 

uprawnienia: 

a. żądania dostępu do danych osobowych kandydata do szkoły, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych kandydata do szkoły; 

c. przenoszenia danych osobowych kandydata do szkoły; 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do szkoły w dowolnym momencie; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych osobowych kandydata do szkoły w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły. 

12. Dane osobowe kandydata do szkoły nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 

                                                              .......................................................... 
(data i podpis rodzica/ opiekuna) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”): 

− Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora, czyli 

przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 4, 26 – 

220 Stąporków reprezentowany przez Dyrektora szkoły (numer telefonu 41 37 41 144 adres email: 

kontakt@zspstaporkow.pl) w celu i zakresie przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. 

− Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

− Znam treść klauzuli informacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i sposobu 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

 

 

 

............................................................ 

 (data i podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 


