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Szanowni Rodzice!!! 

 

Jako jedyna szkoła kształcąca zawodowo w powiecie grodziskim, pozwalamy sobie podzielić się z 

Państwem naszymi przemyśleniami związanymi z dalszą edukacją Waszych dzieci, by ich wybór był 

właściwą inwestycją na przyszłość.  

W ostatnim czasie  ranga szkolnictwa zawodowego bardzo wzrosła! 

Stało się tak, gdyż pracodawcy podnieśli alarm – brakuje elektryków, mechatroników, mechaników, 

informatyków, monterów i innych zawodowców. Poważni rynkowi gracze jak np.– Bosch, Siemens, 

Whirlpool, LG Electronics – narzekają na brak kadry z dobrym zawodowym wykształceniem. 

Zapotrzebowanie na zawodowców jest coraz większe, a etos technika wraca do łask. 

Równolegle z alarmem pracodawców pojawiła się  tendencja do wybierania przez zdolnych uczniów  

konkretnego zawodu- ta decyzja nie zamyka im drogi do dalszej nauki, daje natomiast wyobrażenie 

o przyszłej profesji, wyposaża w umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy  

i lepszy start na uczelni wyższej. 

Szkoła typu zawodowego (technikum, branżowa szkoła I stopnia) poprzez kontakt z nowoczesnym 

przemysłem, z nauczycielami-praktykami, którzy znają realia zakładów pracy i potrzeby przyszłych 

pracodawców, jest najdoskonalszym sposobem poznania zawodowej przyszłości.  

Misją naszej szkoły jest łączenie teorii z praktyką, czyli pokazywanie, jak nabytą wiedzę wykorzystuje 

się w realnym życiu zawodowym. W trosce o wykształcenie dobrych fachowców nasza szkoła 

realizuje wiele projektów w ramach których nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w 

cennych darmowych praktykach zawodowych w kraju i zagranicą, należą do nich:  

- Projekt „Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie” realizowany w ramach 

programu Erasmus+ - praktyki w Hiszpanii. 

- Projekt „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu” realizowany w ramach 

programu Erasmus+ -  praktyki w Hiszpanii i Włoszech. 

- Projekt „Europejskie praktyki - pewny start w przyszłość” realizowany w ramach programu 

Erasmus+ - praktyki w Hiszpanii i Portugalii.  

- Projekt „Czas Zawodowców- bis”- uczestnictwo uczniów w darmowych tygodniowych 

praktykach w specjalistycznych laboratoriach na Politechnice Poznańskiej oraz możliwość 

uczestniczenia wszystkich uczniów trzecich i czwartych klas technikum w stażach zawodowych, 

gdzie pracując weekendowo lub podczas ferii zimowych  czy letnich za przepracowane 150 godzin 

otrzymują 2192 złotych netto. W sumie ponad 300 uczniów ZST odbyło już płatne staże.  

- Pilotażowy program wspierania szkół prowadzących Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas 

Mundurowych.  

-  Wymiany młodzieży i wyjazdy zagraniczne (Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina, Białoruś).   

 

 

 



Zdajemy sobie sprawę w jak trudnym czasie przyszło nam teraz żyć i uczyć. Obecnie granice są 

zamknięte, a podróżowanie zbyt niebezpieczne. Żywimy jednak nadzieję, że ta sytuacja jest tylko 

przejściowa i wszystko w końcu wróci do normy. Myśląc tymi kategoriami nie rezygnujemy z wyżej 

wymienionych możliwości, jedynie przesuwamy je w czasie.  

Na ten moment mamy do zaoferowania takie działania jak: udział w bezpłatnych kursach np. 

obsługi wózka widłowego, obsługi drukarek 3D, kurs carvingu, kurs kelnerski i wiele innych.  

Szanowni Państwo Wasze dzieci w zamian za solidnie przepracowane lata w technikum, 

koncentrację nie tylko na przygotowaniu do matury, ale także do egzaminu zawodowego i wiele 

godzin praktyk  oprócz świadectwa dojrzałości, otrzymają komplet prawdziwych kompetencji 

zawodowych!!! Drodzy Rodzice stereotyp: zdolni do liceów, mniej ambitni do szkolnictwa 

zawodowego, nigdy jeszcze nie był tak krzywdzący jak dziś!!! 

Istnieje więc potrzeba by Wasze dziecko już teraz rozpoczęło proces rozpoznawania własnych 

predyspozycji i zainteresowań zawodowych.  My jako szkoła oferujemy pomoc Państwa dzieciom  

w wyborze zawodu, między innymi poprzez : 

- możliwość kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym Panią Barbarą Jokś tel. kom. 606288240,  

- możliwość skorzystania z wyszukiwarki zawodów zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, 

gdzie podane są adresy firm przyjmujących uczniów do praktycznej nauki zawodu,  

- zapoznanie się z ofertą szkoły oglądając film promocyjny pt. “ZST - szkoła wielu możliwości”, 

zamieszczony w aktualnościach na stronie internetowej zst-grodzisk.pl. 

W dogodnym i bezpiecznym czasie planujemy również zorganizować dla uczniów ostatnich klas 

Szkoły Podstawowej „VIII Festiwal Zawodów”, podczas którego będzie możliwość bezpośredniego 

kontaktu z pracodawcami jak również możliwość uzyskania  „PASZPORTU” do ZST na rok szkolny 

2021/2022 oraz zapoznania się z pełną ofertą naszej szkoły.  

Rzetelnie przygotowujemy ofertę kształcenia zawodowego, by przede wszystkim kształcić 

młodzież w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.  

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych w  Grodzisku Wlkp. będziemy kształcić 

w zawodach:  

Technik Ekonomista,   

Technik Logistyk,  

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej,   

Technik Informatyk,   

Technik Budownictwa,  

Technik Mechanik,   

Technik Mechatronik,  

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,  

Technik Rolnik.   

Po raz kolejny będzie możliwość wybrania klasy mundurowej w zawodzie Technik Logistyk.  

W Szkole Branżowej I Stopnia wykształcimy ucznia w każdym wybranym zawodzie!!! 

Jako szkoła skupiająca młodzież z całego powiatu i powiatów ościennych, staramy się pomagać w 

organizacji dowozów do szkoły. Wystarczy, że z danego kierunku zbierze się odpowiednia liczba 

uczniów i we wrześniu zgłosi Dyrektorowi Szkoły potrzebę uruchomienia dowozu.  

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną znajdującą się na naszej stronie 

internetowej www.zst-grodzisk.pl .  Niech Wasze dzieci przyłączą się do grona zawodowców!!! 
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