
     Mam przyjemność zaprosić Was w progi Zespołu Szkół Technicznych 

w Turku - szkoły z ponad 70-letnią tradycją. Stoicie przed pierwszym 

ważnym wyborem życiowym, który zadecyduje o Waszej przyszłości. 

Aby pomóc Wam dokonać właściwej dezycji, prezentuję Wam

i Waszym rodzicom bogatą ofertę dydaktyczną naszej szkoły, która 

w ostatnich latach stała się najnowocześniejszym, spełniającym 

wszelkie europejskie standardy, ośrodkiem edukacyjnym w regionie. 

Współpracujemy z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią 

Techniczną w Warszawie i Politechniką Łódzką. Dzięki temu nasi 

uczniowie mają możliwość uczestnictwa w życiu uczelni, udziału 

w interesujących zajęciach akademickich i korzystania z wiedzy 

pracowników naukowych. Współpracujemy również ze szkołami 

zagranicznymi umożliwiając naszym uczniom udział w wymianie 

międzykulturowej oraz praktykach zagranicznych. Wyniki egzaminów 

maturalnych i zawodowych świadczą o wysokim poziomie kształcenia 

w naszej szkole. Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra 

pedagogiczna, przyjazna atmosfera i najnowocześniejsza baza 

edukacyjna dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych uczniów.

W naszej szkole każdy z Was znajdzie miejsce dla siebie.
Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Turku!

PRACOWNIA TELEINFORMATYCZNA 
- LOKALNA AKADEMIA CISCO

PRACOWNIA
EKONOMICZNO - LOGISTYCZNA

STUDIO DŹWIĘKOWE - „ART TECHNICA STUDIO” WARSZTATY GASTRONOMICZNE

STUDIO FOTOGRAFICZNO - FILMOWEZAJĘCIA JUDO I OBOZY SPORTOWE 

PRACOWNIA FRYZJERSKA

NOWOCZESNE PRACOWNIE
KOMPUTEROWE

CERTYFIKOWANA PRACOWNIA 
OBRÓBKI CIEPLNEJ

POŁĄCZONE Z PIKNIKIEM NAUKOWYM

„WIOSNA Z TECHNIKĄ” - 25.04.2018 r.

Drodzy Uczniowie !

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZST w Turku
Wioletta Adamiak



* na wybranych kierunkach
* Kryteria przydzielania stypendium określa regulamin zakładu pracy
** Możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w szkole Nowoczesna sala sportowa

PRACOWNIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC PRACOWNIA MECHATRONIKI PRZEMYSŁOWEJ TECHNIK PRZEMYSŁU MODY - POKAZ „ZST FASTION SHOW 2018"

Technikum - 4 letnie
technik ekonomista
technik elektronik
technik elektryk
technik handlowiec - manager handlu
technik informatyk
technik teleinformatyk - klasa mundurowa

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik logistyk
technik mechanik       - stypendium*

technik mechatronik - stypendium*

technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii
technik przemysłu mody
technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia - 3 letnia
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 - kierunek zamawiany/stypendium*

- kierunek zamawiany/stypendium*ślusarz ** 
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających **
fryzjer
kucharz **
sprzedawca
stolarz
tapicer - kierunek zamawiany/stypendium*

pozostałe zawody w ramach klasy wielozawodowej

Kierunki i specjalizacje
w roku szkolnym 2018/2019

Bezpłatny kurs prawa jazdy *

Politechnika Łódzka
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Pärnumaa Kutsehariduskeskus PVEC (Estonia)
Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau
Städtische Schule w Duisburgu (Niemcy) i inne

Praktyki zawodowe 
i współpraca zagraniczna

POLSKANIEMCY

HISZPANIA

IRLANDIA

ESTONIA

CZECHY

INSTYTUT SPAWALNICTWA

Certyfikaty
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