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Technik pojazdów  samochodowych 1 / 25 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ILOŚĆ ODDZIAŁÓW / ILOŚĆ OSÓB 

Mechanik pojazdów samochodowych 1 / 25 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 
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Sprzedawca 1 /25 



Liczba oddziałów klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ILOŚĆ ODDZIAŁÓW / ILOŚĆ OSÓB 

Mechanik pojazdów samochodowych 1 /25 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 
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Kryteria kwalifikowania kandydatów 

Kwalifikacja kandydatów do wybranych  

typów szkół zgodnie z obowiązującym  

Rozporządzeniem MEN, 

 brak limitu punktów 

REKRUTACJA 2019/2020 MEN   

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja


Możliwości lokalowe szkoły 

•Bardzo dobra baza lokalowa szkoły  

•Praca jednozmianowa w godzinach 8.00 – 15.00 

•Wysoki standard wyposażenia pracowni 

dydaktycznych i praktycznej nauki zawodów 

•Nowoczesne pełnowymiarowe boiska sportowe  

  i korty tenisowe 



Budynki szkolne 



Budynki szkolne 



Budynki szkolne 



Cztery nowoczesne pracownie informatyczne 
  

Wyposażenie  pracowni 
informatycznych 

spełnia wymagania 
ośrodków 

egzaminacyjnych 

Dwie pracownie 
modernizowane w 

ostatnim czasie 



Pracownie hotelarskie i gastronomiczne 
 

Bardzo dobrze i nowocześnie wyposażone 



Pracownie mechaniczne 
 

Zmodernizowane pracownie mechaniczne wyposażone  
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny 



Pracownia chemiczna 
 

Z tablicą multimedialną i dygestorium laboratoryjnym 



Pracownia geograficzna 
 

Wyposażona w jedną z sześciu tablic multimedialnych 



Pracownie matematyczne 
 

Wyposażone w zestawy 
multimedialne: 
- Rzutnik, 
- Laptop, 
- Ekran, 
- i inne pomoce naukowe 



Inne pracownie… 
 

Przestronne, wyposażone w nowe stoliki i krzesła uczniowskie, rzutniki           
i ekrany multimedialne  



Biblioteka 
 

Czytelnia 
 



Świetlica szkolna 
 



Barek szkolny 
 



Obiekty sportowe 
  



Korty tenisowe 
 



Przestronne zapewniające wypoczynek 
korytarze szkolne 
 

 



Strefa chillout’u  

Zapewniająca 
możliwość 

wypoczynku 
podczas przerw.  



Dostępność informacji o zasadach i warunkach 
rekrutacji  

Od lutego 2019 r. 

•Strona internetowa szkoły www.zsgabin.pl 

•Plakaty, ulotki o kierunkach kształcenia 
(dystrybucja do gimnazjów i szkół podstawowych) 

•Drzwi otwarte dla kandydatów 

•Lokalne media 

•Wyjazdy promocyjne szkoły 

•Spotkania z rodzicami szkół podstawowych i 
gimnazjów 



Nasze sukcesy… 



Wysokie wyniki z egzaminów z kwalifikacji  
 

•Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre 
wyniki z egzaminów z kwalifikacji zawodowych;  

•W ostatniej sesji uczniowie technikum 
informatycznego i pojazdów samochodowych 
osiągnęli wyniki 90%,  a poprzedniej sesji 
egzaminacyjnej w obydwu kierunkach wyniki były 
100%, są to wyniki dużo wyższe niż zdawalność w 
powiecie, województwie czy kraju; 

•Wyniki egzaminów z technikum hotelarskim i 
ekonomicznym są na poziomie zbliżonym do 
wyników w powiecie, województwie czy kraju; 

 



Egzamin maturalny 
 

Od wielu lat zdawalność 

 

• języka polskiego jest niemal 100%, 

• języków obcych na poziomie 90 kliku procent, 

• oraz coraz lepsza zdawalność egzaminu z matematyki.  



Stypendium Starosty Płockiego 
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania stypendium 
Starosty Płockiego za wyniki szkolne i inne osiągnięcia:  

W roku szkolnym 2017/2018 stypendia otrzymało 

 

Średnia Ilość osób I SEM Ilość Osób II SEM 

3,50 – 3,99 35 38 

4,00 – 4,49 13 17 

4,50 – i wyższa 5 8 

SUMA 53 63 



Uczennica technikum stypendystką 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 



Jubileusz 70-lecia szkolnictwa zawodowego w 
Gąbinie, III Zjazd Absolwentów 



Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 
,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci” 



MOTOGRAWITACJA – BEZPIECZNA DROGA 2018 
 



CYKLICZNA POWIATOWA OLIMPIADA 
INTEGRACYJNA 
 



CYKLICZNY SZKOLNY TYDZIEŃ PROMOCJI 
ZDROWIA 



CYKLICZNY SZKOLNY TYDZIEŃ TURYSTYKI 
LOKALNEJ 
 



VIII Szkolne Targi edukacji i pracy 
 



Porozumienie o partnerstwie BUDMAT Auto 
 
W dniu 26 stycznia 2018 roku,  w siedzibie firmy Budmat Auto Sp. z o.o. 
w Płocku przy ul.  Bielskiej 67 doszło do podpisania porozumienia           
o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół im. Stanisława 
Staszica w Gąbinie a firmą Budmat Auto.  



Niektóre sukcesy w licznych konkursach… 



Drugie miejsce w konkursie ogólnopolskim 
„Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse”, 
który przygotował Goethe-Institut w 
Warszawie 

 



IV miejsce na Mazowszu w Wojewódzkim Finale XXII 
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 
 



 III miejsce w konkursie 
„Mnie ta ziemia od innych droższa…” 



I i II miejsce naszych zespołów uczniowskich w 
konkursie na film pt: „Moje wspomnienia ze 
szkolnej ławki” z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery 



 I MIEJSCE w kategorii potrawa. Dla uczennic klasy II 
technikum hotelarskiego w konkursie  na najlepszy 
produkt żywnościowy „Ze smakiem”. 



Nasz uczeń finalistą konkursu IT 
 i Cyberbezpieczeństwo  



Uczennica klasy drugiej kształcąca się w zawodzie 
technik ekonomista, zajęła trzecie miejsce 
 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
w  Ogólnopolskim Konkursie  „Кто и что мне 
помогает в изучении русского языка? 



III miejsce dla uczniów Technikum 
Hotelarskiego w konkursie 
 „Stół ludowy we współczesnej restauracji” 
 



I miejsce dla Naszej Szkoły w konkursie 
„Najlepszy chleb wypiekany na zakwasie” 
 



 Uczennica z Technikum Informatycznego  
z najlepszym wynikiem w konkursie „Moja wiedza 
o biznesie” otrzymała nagrodę główną konkursu, 
kurs job-coaching,  
 



Uczeń z technikum informatycznego 
zajął I miejsce w konkursie „Autoprezentacja – ja 
jako osoba, którą warto poznać ”  organizowanym 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w 
Płocku w ramach spotkania pn.”Kariera drogą 
profesjonalnego rozwoju”.  
 



II miejsce w konkursie na zbiórkę makulatury 
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 



Działania i sukcesy szkolnych kół zainteresowań 
  
• Koło gastronomiczne 

• Klub odpowiedzialnych kierowców 

• Koło fotograficzne „Pixel” 

• Koło informatyczne 

• Koła języków obcych 

• Szkolny klub wolontariusza „Klub Ośmiu” 

• Szkolny klub sportowy – STASZIC 

• Szkolna grupa wokalna STACHUREK 

• Staszicowa CENTURIA 

• Szkolny klub Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich 

• Zajęcia fakultatywne: matura i egzamin zawodowy 

• Zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 

 

 



Samorząd uczniowski 
 

Daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w życiu szkoły i 
wpływ na jej funkcjonowanie. 

 

Niektóre działania: 
 

• Organizacja wyborów do samorządu uczniowskiego, 

• Odznaka  Szkoły Równego Traktowania, 

• Mikołajki w Zespole Szkół – happening Samorządu Uczniowskiego, 

• „Dobry chleb na każdym stole- bądź świadomym konsumentem’’, 

• Obchody dnia edukacji narodowej, 

• Obchody dnia kobiet, 

• Integracje uczniowskie. 

 

 

 



Szkoła równego traktowania 



Integracje uczniowskie 



Szkolny klub wolontariusza „Klub Ośmiu”: 
 
Wolontariusze naszej szkoły opiekują się pensjonariuszami DPS Koszelew, 
Szkolnego Ośrodka Wychowawczego Mocarzewo  i dziećmi z Domu Dziecka w 
Bratoszewie, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku, 

Nasi uczniowie z okazji Świat Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka 
przeprowadzają w szkole zbiórkę zabawek i przyborów szkolnych i przekazują 
je dzieciom z D.D.,  

Organizują zbiórki i uroczystości.  

 



Koło gastronomiczne 
 
Zajmuje się poszerzaniem pasji młodych ludzi w zakresie kulinarnym, 
organizuje wycieczki i szkolenia branżowe,  

Organizuje oraz przygotowanie uczniów do udziału w licznych 
konkursach.  



Klub odpowiedzialnych kierowców „OK” 
 Uczestnicy koła: 

Mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności bezpiecznego prowadzenia 
pojazdów, 

Mają możliwość brać udział w licznych szkoleniach i wycieczkach branżowych,  

Przygotowują się z sukcesami do licznych konkursów,  

Opiekunowie podejmują współpracę z firmami z branży motoryzacyjnej 
umożliwiając uczniom bycie na bieżąco w nowościach branżowych, 

Organizują imprezy szkolne mające na celu propagowanie bezpieczeństwa na 
drogach. 



Akcja renowacja 

Celem udziału w projekcie jest  przede 
wszystkim zaszczepienie pasji do 

motoryzacji, możliwość zdobycia przez 
młodzież dodatkowych umiejętności i 

doświadczenia oraz aktywizacja uczniów 
do pracy w zespole. To również 

możliwość poznania nowoczesnych 
technologii. 



Szkolne koło informatyczne 
 

Celem koła jest: 

• Rozwijanie pasji młodych ludzi do 
szeroko pojętej informatyki. 

• Przygotowanie uczniów do zdawania 
egzaminów z kwalifikacji zawodowych.  

• Rozwijanie zainteresowań filmowych – 
cyfrowej obróbki filmu i fotografii. 

• Organizacja imprez i uroczystości, 
propagowanie treści związanych z 
bezpieczeństwem w sieci internet. 

• Przygotowanie uczniów do udziału w 
konkursach.  

• Organizacja licznych szkoleń i wycieczek 
branżowych.  

• Organizacja wyjazdów na targi oraz 
turnieje gier.  



Good Game Expo  
 

Wykłady i szkolenia  
branżowe 



Koła języków obcych 
 Celami zajęć dodatkowych z języków obcych jest przygotowanie młodzieży 

do zdawania egzaminów maturalnych. 

Przygotowywanie i przeprowadzanie licznych konkursów szkolnych i 
powiatowych.  

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych, 
organizacja szkoleń i ciekawych przedsięwzięć: wystaw, warsztatów i 
szkoleń.  

Udział uczniów w programach zewnętrznych i wymianach uczniowskich.   



VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, 
Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii 



Połączył nas Bałtyk! - Trzy letni projekt komisji 
języków obcych. 

Pierwsze spotkanie uczniów i nauczycieli niemieckiej szkoły Konrad-
Adenauer-Hauptschule Wipperfürth, dwóch rosyjskich szkół z obwodu 
kaliningradzkiego: MAOU SOSCH Nr 3 Gusev i Szkoły Majakovskoje oraz 
dwóch polskich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i 
Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyło się we wrześniu 
2016 roku w Gdańsku,  

Drugie w październiku 2017 roku w niemieckim Leutesdorf nad Renem. 



W dniach 7-12 października 2018 roku przedstawiciele naszej Szkoły 
brali udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży pt.:  Bogactwo 
przyrodnicze potrzebuje także ochrony” w rosyjskim Swietłogorsku, 
współfinansowanym przez Polsko-Niemiecka Współprace Młodzieży. 

Połączył nas Bałtyk! - Trzy letni projekt 
komisji języków obcych.                                  cd. 



Koło fotograficzne „PIXEL” 
 Koło fotograficzne umożliwia uczniom:  

• rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z profesjonalną fotografią,  

• przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych, 

• Zapewnia obsługę fotograficzna szkolnych uroczystości. 



Na terenie naszej placówki działa zamiejscowy 
punkt Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Płocku  

Dla uczniów naszej szkoły korzystających z pomocy poradni 
wyznaczone są dodatkowe godziny pracy specjalistów. 



Inne atuty naszej szkoły 
 
• opieka pedagogów szkolnych, 

 

• gabinet pielęgniarki szkolnej otwarty w godzinach pracy szkoły,  

 

• dowóz uczniów z terenów o trudnej komunikacji, 

 

• parking dla uczniów na terenie szkoły, 

 

• bliska odległość przystanków autobusowych, 

 

• współpraca z pracodawcami – praktyki zawodowe w zakładach pracy 
o wysokiej renomie, 

 

• realizacja projektów edukacyjnych najbliższy będzie realizowany do 
2023 roku dotyczący technikum i branżowej szkoły zawodowej,  

 

 

 



• realizacja różnych projektów rządowych np. związanych z 
dożywianiem uczniów, 

 

• branżowe wyjazdy dydaktyczne finansowane przez powiat płocki,  

 

• bezprzewodowy internet, 

 

• strefa chillout 'u, 

 

• ośrodek szkolenia kierowców, 

 

• współpraca z instytucjami rynku pracy, organami samorządowymi, 
służbami mundurowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, parafią, 
absolwentami, uczelniami wyższymi oraz lokalnym środowiskiem.  

 

Inne atuty naszej szkoły 
 



Kontakt 

www. zsgabin.pl 

zsgabin@wp.pl 

09-530 Gąbin 

ul. St. Staszica 1 

Tel: 24 2771 049 

 

 

Dyrektor szkoły: Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk 

Tel: 24 2771 049 wew. 22 

 

 

 

    Dziękujemy za uwagę. 


