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Kierunki kształceniaKierunki kształcenia

    KLASA POLICYJNA

    ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA
    WOJSKOWEGO (klasa wojskowa)

    KLASA STRAŻY GRANICZNEJ 
    (innowacja pedagogiczna)

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM NR 12

   TECHNIK LOGISTYK

   TECHNIK TRANSPORTU
    KOLEJOWEGO

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10

   MAGAZYNIER LOGISTYK

   MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH

www.zstu.tg.edu.pl



Klasa policyjna

Klasa policyjna:

- zajęcia z funkcjonariuszami policji
- zajęcia na strzelnicy
- zajęcia w terenie
- zajęcia z samoobrony
- certyfikaty na zakończenie nauki

www.zstu.tg.edu.pl



Certyfikaty Ministra Obrony Narodowej

www.zstu.tg.edu.pl

VI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach znajduje się w gronie elitarnych szkół  w Polsce. 
To tutaj młodzież klasy wojskowej uczestniczy w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Od 2017 roku szkoła prowadzi pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.



Oddział przygotowania wojskowego
(klasa wojskowa)

Klasa wojskowa:

- zajęcia z musztry
- zajęcia w patronackiej
 jednostce wojskowej
- wojskowe dni
 szkoleniowe
- zajęcia poligonowe
- zajęcia na strzelnicy
- wyjazdy na obozy 
- certyfikaty na
 zakończenie nauki 

www.zstu.tg.edu.pl



Klasa straży granicznej
(innowacja pedagogiczna)

Klasa straży granicznej :

- zajęcia ze strażnikami granicznymi
- zajęcia na strzelnicy
- zajęcia z samoobrony
- certyfikaty na zakończenie nauki
- wizyty studyjne w placówkach straży
 granicznej, w tym na lotnisku 

www.zstu.tg.edu.pl



Klasa straży granicznej
(innowacja pedagogiczna)
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Technik logistyk

Technik logistyk:

- planuje i organizuje dostawy towaru
- zarządza zapasami
- organizuje prace związane z gospodarką
 magazynową

- zarządza gospodarką odpadami

www.zstu.tg.edu.pl



Technik transportu kolejowego
 

Technik transportu kolejowego:

- wykonuje i czyta nieskomplikowane schematy, rysunki techniczne
  urządzeń sterowania ruchem oraz urządzeń kolejowych
- opracowuje procesy technologiczne
- odprawia osoby i przesyłki
- dokonuje akwizycji przewozów osób i towarów
- obsługuje kasy fiskalne i elektroniczne systemy rozkładów jazdy pociągów
- obsługuje odcinki zdalnego prowadzenia ruchu (zpr)
- obsługuje systemy komputerowe wykorzystywane w transporcie

www.zstu.tg.edu.pl



Magazynier logistyk

Magazynier logistyk:

- przyjmuje, wydaje i przechowuje towary 
 w magazynie
- jest odpowiedzialny za towar
 zgromadzony w magazynie

- prowadzi dokumentację magazynową

www.zstu.tg.edu.pl



Mechanik pojazdów kolejowych

Mechanik pojazdów kolejowych:

- naprawia maszyny, urządzenia taboru
 kolejowego 
- montuje maszyny i urządzenia
- instaluje, uruchamia, obsługuje maszyny
 i urządzenia

- diagnozuje elementy części maszyn
  i urządzeń taboru kolejowego

www.zstu.tg.edu.pl



Podpisane porozumienia 
• 16.10.2012r. -  Podpisano porozumienie pomiędzy 

Komendantem Powiatowej Policji w Tarnowskich 
Górach a Starostą Tarnogórskim w zakresie szeroko 
pojętej profilaktyki.

• 03.03.2014r. Zawarto porozumienie pomiędzy  
PKP PLK S.A. a ZST-U w Tarnowskich Górach, 
dotyczące między innymi programów 
stypendialnych oraz zatrudnienia.

• 17.04.2018r. Zawarto porozumienie z Zakładami 
Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. w Tarnowskich 
Górach, dotyczące programów stypendialnych oraz 
zatrudnienia.

• 27.04.2018r. Zawarto porozumienie o współpracy 
pomiędzy WKU Gliwice, a ZST-U polegające na 
aktywnej edukacji obronnej, patriotycznej i 
obywatelskiej młodzieży szkolnej.

• 28.11.2019r. Podpisano porozumienie pomiędzy 
PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki a ZST-U w 
sprawie współpracy na rzecz kształcenia 
zawodowego w obszarze transportu kolejowego.

• 24.02.2020r. Zawarto porozumienie pomiędzy 
Śląskim Oddziałem Straży Granicznej im. nadkom. 
Józefa Bocheńskiego w Raciborzu a Dyrekcją ZST-U. 
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Szkoła dzisiajSzkoła dzisiaj
                Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. 

Jana Pawła II jest szkołą, która wrosła w 
tradycję miasta Tarnowskie Góry. Kształci w 
nowoczesnych zawodach poszukiwanych na 
rynku krajowym i europejskim. Absolwenci są 
dobrze przygotowani do podjęcia dalszego 
kształcenia i funkcjonowania w dynamicznie 
rozwijającym się świecie. Szkoła wspiera 
wszechstronny rozwój osobowości ucznia, dba 
o właściwe wychowanie młodzieży oparte na 
zasadach przyjaźni, wzajemnej pomocy, 
tolerancji, szacunku do drugiego człowieka.
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Szkoła dzisiajSzkoła dzisiaj
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Uroczystości szkolne
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Wycieczki szkolne
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Współpraca szkoły z 
zakładami przemysłowymi

Port lotniczy w Pyrzowicach
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Współpraca szkoły z 
zakładami przemysłowymi

Zakład FCA (Fiat Chrysler Automobiles) w Tychach

www.zstu.tg.edu.pl



Współpraca szkoły z 
zakładami przemysłowymi

Zakład „Chemet”

www.zstu.tg.edu.pl



DOŁĄCZ DO NAS !
CZEKAMY NA CIEBIE !
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