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Kursy kwalifikacyjne 

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie 
wyrobów odzieżowych.

AU.42. Organizacja procesów wytwarzania 
wyrobów odzieżowych.

AU.21. Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich.

AU.26. Projektowanie fryzur.





od lewej: p. Przemysław Nowik – przedstawiciel Podlaskiego Klastra Bielizny, p. Mariusz Pęza - dyrektor ZSTiOzOI



Klasa patronacka Podlaskiego Klastra Bielizny
- realizacja wsparcia surowcowego i maszynowego na potrzeby 

pracowni bieliźniarskiej, 









W latach 2009-2017 szkoła była i jest pomysłodawcą i organizatorem
ponad 25 imprez i konkursów o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej
zorganizowanych we współpracy z samorządami miast i gmin oraz
pracodawcami m.in.:

• „Konkurs na projektanta bielizny damskiej”,

• „Wirtualny spacer po szkole”,

• „Integracja pod buławą”,

• „Turniej Gier Sieciowych”,

• „Stencile T-shirtowe graffiti”,

• „Kreator marzeń”,

• „Złoty gryf”,

• „Młodzi Organizatorzy Turystyki”.











Sponsor główny w konkursach w zawodzie technik usług 
fryzjerskich: Gazetka zawodowa, „Kobieta XXI wieku”



Sponsor główny w Wojewódzkim konkursie „Wirtualny spacer po 
szkole” w zawodzie technik informatyk



Turniej Gier Sieciowych







Stypendium pracodawcy przyznane przez firmę 

P.H. „Kosmos” Krzysztof Kosmowski



Spotkania przedstawicieli poszczególnych branż miały na celu 
wypracowanie modelu współpracy oraz opracowanie nowatorskich 

programów



Praktyki i staże zawodowe





Firma „AVA” od dziesięciu 
lat oferuje klientkom 
w Polsce i zagranicą 

atrakcyjną bieliznę damską.



Technik technologii odzieży
JUMITEX, AXAMI





Adampol od ponad dwudziestu lat 
prowadzi działalność w zakresie 

międzynarodowego 
i krajowego transportu 

samochodów osobowych, 
dostawczych i półciężarowych. 

Posiada  do dyspozycji kilka 
tysięcy autotransporterów oraz 

kilkaset specjalistycznych 
wagonów. Własne warsztaty 

naprawcze, place przeładunkowe 
oraz doświadczona kadra 

wszystko to umożliwia nam 
kompleksową realizację 

wszelkich, nawet nietypowych 
usług  transportowych.







Kurs projektowania 
w technologii 3D 

– technik technologii odzieży



Kurs 
„Aleja Projektantów”

- technik technologii odzieży



Kurs strzyżenia 
nowoczesnymi technikami

- technik usług fryzjerskich



Kurs „Techniki artystycznego 
strzyżenia i koloryzacji” 

- technik usług fryzjerskich



Kurs fotografii reklamowej

- technik organizacji reklamy



Ogólnopolska konferencja „Koncepcja z sukcesem 
– kadry dla przemysłu” 



Ogólnopolska konferencja zawodoznawcza pod hasłem:
„Zawód – wyzwanie – sukces”



I Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem:
„Widzieć więcej to wiedzieć więcej”.





WSPÓLNE INICJATYWY



Umowa pomiędzy ZSTiO z OI, Caritas Archidiecezji Białostockiej i Gminą 
Supraśl w sprawie praktycznej nauki zawodu uczniów kształcących się na 

kierunku technik masażysta (dla osób słabowidzących i niewidomych)





„Młodzi i Starzy – wspólnie 
w Europie” 

COMENIUS

„JOB SKILLS”

Leonardo Da Vinci

„COACH - Qualitative approach towards 
practical training 

in dual vocational training system”

Zrealizowane projekty unijne 



POKL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego



Dziękuję za uwagę

Mariusz Pęza
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 
im. St. Staszica w Białymstoku 

(85) 675 00 77, 675 25 33
sekretariat@zstio.net.pl
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