
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Radomsku

znany jako MECHANIK!



Mechanik 
Srebrną Szkołą

W tym roku nasze Technikum 

Mechaniczno-Budowlane znalazło się 

na 7 miejscu

w województwie łódzkim

w prestiżowym rankingu magazynu 

„Perspektywy”.

Żadna inna szkoła

z naszego powiatu

nie znalazła się wyżej!



Mamy już 
ponad 70 lat!

Mechanik to tradycja i nowoczesność.

Na początku byliśmy małą szkołą 
przyzakładową, teraz uczymy
w technikum, branżowej szkole I stopnia 
oraz liceum ogólnokształcącym.

Mamy obecnie ponad 750 uczniów
i dziesiątki tysięcy absolwentów
– znanych i cenionych w Radomsku,
w Polsce i na świecie.



Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Radomsku, 
zwany także po prostu MECHANIKIEM 
to szkoła oferująca szeroki wybór 
kierunków kształcenia dla absolwentów 
klas ósmych szkół 
ponadpodstawowych.

W swojej ofercie edukacyjnej mamy 
technikum, branżową szkołę I stopnia 
oraz liceum ogólnokształcące. Nasze 
propozycje są różnorodne, 
dostosowane do potrzeb rynku pracy
i zainteresowania młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się
z ofertą edukacyjną!



Oferujemy pięć kierunków kształcenia:

- technik mechanik

- technik budownictwa

- technik pojazdów 
samochodowych

- technik geodeta

- technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej



Technik mechanik

Dla kogo?

Jeśli lubisz majsterkować przy różnego rodzaju maszynach, 
interesuje Cię jak działają silniki, napędy i inne urządzenia, 
lubisz precyzję wykonania – to kierunek dla Ciebie.

Aktualnie na lokalnym rynku pracy istnieje zapotrzebowanie 
na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, która potrafi 
obsługiwać maszyny i urządzenia przemysłowe, takie jak 
obrabiarki czy frezarki.

Przygotujemy Cię do wykonywania cenionej pracy.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 14

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka



Obsługa maszyn 
przemysłowych jest atutem 
nowoczesnego technika.
To odpowiedzialna,
ale satysfakcjonująca
praca



Technik geodeta

Dla kogo?

Geodeta to prestiżowy zawód, którego wykonywanie wiąże 
się z pomiarami gruntów, mierzeniem działek, tworzeniem 
map. To praca w terenie, ale także biurowa, gdzie 
wykorzystuje się nowoczesne technologie obliczeniowe.

Kierunek ten cieszy się u nas zainteresowaniem zarówno 
dziewczyn, jak i chłopców, a sporo osób decyduje się
na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 16

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka



Instrumentarium 
geodezyjne wyposażone 
jest w wiele sprzętów 
m.in. niwelatory. 
Korzystamy z nich ucząc 
się ciekawego zawodu



Technik budownictwa

Dla kogo?

W przyszłości będziesz budował domy mieszkalne, budynki 
przemysłowe i inne obiekty. To kierunek dla tych, którzy mają 
rozwiniętą wyobraźnie przestrzenną, lubią tworzyć, 
projektować i chcą szybko zobaczyć efekty swojej pracy.

Po takim kierunku znajdziesz pracę w jednej z najszybciej 
rozwijających się branż przemysłowych, możesz też 
kontynuować naukę na studiach z budownictwa
czy architektury.

Nowoczesny budowlaniec jest rozchwytywany na rynku 
pracy!

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, chemia

Ile mamy miejsc: 16

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
chemia



W technikum naukę 
podejmują także 
dziewczyny. Na zajęciach 
praktycznych wykazują się 
niesamowitą dokładnością



Technik pojazdów 
samochodowych
Dla kogo?

Marzeniem wielu młodych chłopców jest posiadanie 
własnego samochodu, o który mogli by sami dbać i przede 
wszystkim jeździć. Jeśli Twoją pasją jest motoryzacja, to jest 
kierunek właśnie dla Ciebie.

Poznasz jak zbudowane są pojazdy silnikowe, będziesz umiał 
je diagnozować oraz naprawiać. Zajęcia odbywają się
m.in. w specjalistycznej pracowni, gdzie w szczegółach 
poznasz budowę samochodu.

W naszej szkole możesz też zdobyć prawo jazdy kat. B.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 18

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka



Uczniowie technikum 
zdobywają praktyczne 
doświadczenie
m.in. w zakładach pracy 
takich jak warsztaty 
samochodowe



Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej
Dla kogo?

To tematyka, która w dzisiejszych czasach leży w centrum 
zainteresowania przemysłu oraz użytkowników domowych.
Niebawem pewnie większość z nas będzie korzystała z takich 
źródeł energii.

Nauka na tym kierunku daje różnorodne perspektywy 
przyszłościowe, bo specjalistów będziemy potrzebować coraz 
więcej.

Oczywiście po technikum można kontynuować naukę
na studiach wyższych.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 32

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka



Posiadamy trzy pracownie 
komputerowe
ze specjalistycznym sprzętem 
oraz oprogramowaniem. 
Nowoczesny technik jest 
obeznany z takimi 
technologiami i sprawnie się 
nimi posługuje



III Liceum 
Ogólnokształcące

Oferujemy dwa profile 
kształcenia:

- klasa mundurowa

- klasa rehabilitacyjno-
zdrowotna



Klasa mundurowa
Dla kogo?

Warto wiedzieć, że jest to klasa liceum ogólnokształcącego, 
w której poznaje się elementy pracy policjanta, takie jak 
musztra, przepisy prawa i ruchu drogowego. Zagadnień 
związanych z tym zawodem uczy policjant.

Uczniowie w określony dzień tygodnia przychodzą do szkoły 
w specjalnym umundurowaniu. Wyjeżdżają też na biwaki 
szkoleniowe, uczą się samoobrony i radzenia sobie
w ekstremalnych warunkach.

Po zdanej maturze można kontynuować naukę w szkole 
policyjnej lub dowolnej innej uczelni wyższej.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, geografia

Ile mamy miejsc: 32

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język 
angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia



Uczniowie klasy mundurowej 
uczestniczą w manewrach, 
rajdach i zawodach 
sprawnościowych



Klasa
rehabilitacyjno-zdrowotna
Dla kogo?

W tej klasie stawia się na ruch, sport, zdrowie i rekreację.

Uczniowie tej klasy uwielbiają zajęcia na siłowni, zdrowo się 
odżywają, ćwiczą różne dyscypliny sportowe, a ich pasją jest 
biologia.

Zajęcia specjalistyczne odbywają się w gabinecie fizjoterapii, 
z którym współpracuje nasza szkoła.

To dobry pierwszy krok, żeby kiedyś te zainteresowania stały 
się Twoim zawodem!

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Ile mamy miejsc: 32

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język 
angielski, biologia, matematyka



Uczniowie klasy 
rehabilitacyjno-
zdrowotnej mają zajęcia
w profesjonalnym 
zakładzie fizjoterapii



W szkole mamy 
wielofunkcyjną siłownię 
wykorzystywaną chętnie 
przez uczniów wszystkich 
klas



Oferujemy cztery kierunki kształcenia:

- mechanik pojazdów 
samochodowych

- elektromechanik pojazdów 
samochodowych

- mechanik-monter maszyn 
i urządzeń

- operator obrabiarek 
skrawających



Mechanik pojazdów 
samochodowych
Dla kogo?

To najlepsze rozwiązanie dla tych uczniów, którzy chcą szybko 
zdobyć zawód, usamodzielnić się i realizować swoje pasje 
związane z motoryzacją.

Już od pierwszej klasy część zajęć jest realizowana
u pracodawców, poza szkołą.

Jeśli więc interesują Cię samochody oraz ich naprawa, 
działanie, eksploatacja – to zapraszamy!

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 20

Gdzie odbywają się zajęcia praktyczne: u pracodawcy



Nasi uczniowie podczas nauki 
mają okazję diagnozować 
różne pojazdy. Umożliwiają
to zajęcia praktyczne
u pracodawców



Elektromechanik pojazdów 
samochodowych
Dla kogo?

Nowoczesny, specjalistyczny zawód, który jest coraz bardziej 
doceniany, bo współczesne samochody to nie tylko 
mechanika, ale też elektryka i elektronika.

Już od pierwszej klasy część zajęć jest realizowana
u pracodawców, poza szkołą.

Wykwalifikowany elektromechanik znajdzie szybko pracę, 
może też podjąć własną działalność gospodarczą.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 12

Gdzie odbywają się zajęcia praktyczne: u pracodawcy



W naszej szkole można odbyć 
kurs przygotowawczy
dla kandydatów
na kierowców. Mamy dwa 
samochody
z charakterystyczną literą
„L” na dachu



Mechanik-monter
maszyn i urządzeń
Dla kogo?

Radomszczańska strefa przemysłowa to miejsce pracy dla 
tysięcy ludzi. Spora część działających tam firm potrzebuje 
specjalistów, którzy są fachowcami w zakresie mechaniki i 
montażu.

Ten kierunek polecamy osobom lubiącym czynności 
manualne, majsterkowiczów, uczniów ciekawych dlaczego i 
jak działają różnego rodzaju maszyny.

Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód, dzięki któremu łatwo 
znajdziesz pracę, to jest kierunek dla Ciebie.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 20

Gdzie odbywają się zajęcia praktyczne: w specjalistycznych 
pracowniach i warsztatach w naszej szkole



Organizujemy kursy 
spawalnicze. Zdobyte 
umiejętności i kwalifikacje
są cenione w Polsce
oraz w całej Unii Europejskiej



Operator obrabiarek 
skrawających
Dla kogo?

To kierunek dla osób, które będą obsługiwały specjalistyczne 
maszyny do mechanicznej obróbki przedmiotów w celu 
nadania im odpowiednich wymiarów oraz kształtów.

W szkolnych warsztatach będziesz mógł nauczyć się 
obsługiwać taką maszynę. Dzięki temu łatwo znajdziesz 
pracę, bo na takich specjalistów jest ciągłe zapotrzebowanie.

Ważne info dla Ciebie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Ile mamy miejsc: 12

Gdzie odbywają się zajęcia praktyczne: w specjalistycznych 
pracowniach i warsztatach w naszej szkole



Warsztaty szkolne 
wyposażone w różnorodne 
maszyny i urządzenia, dzięki 
czemu uczniowie mogą 
nauczyć się ich obsługi



Zalety nauki w Mechaniku cz. I

Różnorodność Komputeryzacja Baza dydaktyczna

Wyjazdy zagraniczne Baza sportowa Jasne cele kształcenia

U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Jako 
jedyna szkoła w Radomsku oferujemy 
naukę w liceum, technikum i branżowej 
szkole I stopnia

Stawiamy na to, aby komputer i internet
stał się jednym z narzędzi Twojej przyszłej 
pracy

Posiadamy specjalistyczne pracownie przedmiotowe, 
warsztaty z maszynami do praktycznej nauki zawodu, 
samochody do nauki jazdy, przyrządy geodezyjne…

Organizujemy wymiany międzynarodowe
do państw Unii Europejskiej. Nasi uczniowie 
poznają kolegów z innych kultur

Sala gimnastyczna, boiska, bieżnia, 
siłownia – wszystko do Twojej dyspozycji.
Z sukcesami bierzemy udział w zawodach!

Na naszych absolwentów jest zapotrzebowanie. 
Wiemy, że dzięki Mechanikowi zdobędziesz pracę



Sport to 
zdrowie

A jeśli sprawia także radość, 
to już prosta droga
do sukcesu. Uczniowie 
Mechanika mogą pochwalić 
się wieloma osiągnięciami
w rywalizacji międzyszkolnej



Zalety nauki w Mechaniku cz. II

Prawo jazdy Nauczyciele Wolontariat

Przyjaźnie na lata Współpraca z firmami Dodatkowe zajęcia

W Mechaniku możesz zdobyć prawo jazdy 
kat. B. Kurs jest znacznie tańszy
niż w prywatnych szkołach jazdy.

Wyrozumiali, ale też wymagający. 
Wspólnie z Tobą rozwiążą każdy problem, 
możesz na nas liczyć

Uczniowie mają możliwość realizowania swoich 
potrzeb empatii – działamy na rzecz tych,
którzy są w potrzebie

Nasze mury opuściło tysiące absolwentów. 
To wielka społeczność, znamy się, szanujemy 
i pomagamy wzajemnie. Atmosfera to nasz 
wielki atut!

W ramach kierunków technicznych
i zawodowych współpracujemy z firmami, 
które mogą zaoferować praktyki

Nie każdemu idzie jak z płatka. Oferujemy 
dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
dzięki którym możesz nadrobić to,
czego nie rozumiesz



W ostatnich latach w ramach 
wyjazdów na wymiany 
międzynarodowe
oraz praktyki zagraniczne 
odwiedziliśmy takie państwa 
jak Wielka Brytania, Niemcy, 
Turcja, Rumunia i Grecja. 
Oczywiście podczas takich 
wyjazdów nie samą nauką
i pracą uczeń żyje, bo udało 
nam się też sporo zwiedzić!



Zalety nauki w Mechaniku cz. III

Dziewczyny w technikum Wysokie wyniki Języki obce

Pierwsza pomoc Zajęcia specjalistyczne Dostęp do platformy Office

W klasach technicznych mamy coraz 
więcej dziewczyn, zwłaszcza w technikum 
geodezyjnym, budowlanym i energii 
odnawialnej

Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki 
egzaminów zawodowych, uzyskując dzięki 
temu cenne kwalifikacje

Umożliwiamy naukę dwóch najpopularniejszych 
języków obcych – angielskiego i niemieckiego

Uczymy jak udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Takie umiejętności mogą 
się przydać każdemu

Dla uczniów klas licealnych mamy: fitness, 
samoobronę, musztrę, manewry, spotkania 
z fizjoterapeutą, biwaki, techniki 
interwencyjne

Na czas nauki każdy uczeń otrzymuje dostęp
do platformy Office ze specjalistycznym 
oprogramowaniem do nauki oraz komunikacji



Stawiamy na wizerunek.
Nie mamy typowych 
szkolnych mundurków,
ale każda klasa posiada 
jednolite stroje: w liceum 
koszulki sportowe
lub mundury wojskowe,
a w technikum
i branżowej szkole I stopnia 
stroje robocze do zajęć 
praktycznych



Tu nas znajdziesz:

Dane kontaktowe:

Adres e-mail, gdzie czekamy na wszystkie 
Twoje pytanie dotyczące rekrutacji oraz nauki 
w Mechaniku

rekrutacja2021@radomsko.edu.pl

Nasz numer telefonu:

44 682 21 56

Nasz adres:

ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko

instagram.com/mechanik.radomsko

fb.com/zsp1radomsko

www.radomsko.edu.pl

http://www.instagram.com/mechanik.radomsko
http://www.facebook.com/zsp1radomsko
http://www.radomsko.edu.pl/


Zobaczmy się we wrześniu

w Mechaniku!
Dziękujemy za uwagę!


