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Oddajemy w Wasze ręce informator 
o szkołach ponadgimnazjalnych prowa-
dzonych przez powiat suski, przygotowany 
przede wszystkim z myślą o tym, aby ułatwić 
Wam podjęcie jednej z bardzo ważnych de-
cyzji, związanych z wyborem dalszej drogi 
kształcenia. 

Proponujemy Wam podjęcie nauki w jed-
nym z sześciu Zespołów Szkół, usytuowanych 
w trzech miastach naszego powiatu: Suchej 
Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim oraz 
Jordanowie. Przygotowana szeroka i różno-
rodna oferta kształcenia pozwoli wszystkim 
chętnym dokonać właściwego wyboru i pod-
jąć naukę w jednym spośród trzech typów 
szkół ponadgimnazjalnych: trzyletnim lice-
um ogólnokształcącym, czteroletnim tech-

nikum lub też trzyletniej zasadniczej szkole 
zawodowej. W stworzonej ofercie liceów 
ogólnokształcących będzie można dokonać 
wyboru w zależności od przedmiotów wio-
dących w danym oddziale, natomiast w za-
kresie techników będzie można wybierać 
spośród 16 kierunków kształcenia w różnych 
branżach. Dla absolwentów chcących podjąć 
pracę zaraz po ukończeniu szkoły oferujemy 
również szeroką gamę zawodów w ramach 
zasadniczej szkoły zawodowej z nauką zawo-
du w szkole lub też u pracodawców.

Zapewne atutem naszej sieci szkół ponad-
gimnazjalnych jest ich geograficzne położe-
nie oraz łatwy dostęp komunikacyjny z wielu 
miejscowości, zarówno z terenu powiatu, 
jak również z większości miejscowości, po-
łożonych poza granicami powiatu suskiego. 
Mocną stroną prowadzonych przez powiat 
suski szkół ponadgimnazjalnych jest wysoko 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, jak 
również ciągle modernizowana i doposaża-
na baza do kształcenia, zarówno ogólnego, 
jak i zawodowego oraz nowoczesne zaplecze 
sportowe. 

Naszym priorytetem jako organu pro-
wadzącego jest zapewnienie uczącej się 
młodzieży przede wszystkim bezpiecznych 
oraz spełniających wymagane standardy 
warunków do kształcenia, wychowania oraz 

opieki. Dbamy także o dostosowywanie ofer-
ty kształcenia, szczególnie zawodowego, do 
aktualnych potrzeb rynku pracy oraz zainte-
resowań kandydatów do naszych szkół.

W przygotowanej specjalnie dla Was, 
Drodzy Uczniowie, publikacji, znajdziecie 
szereg szczegółowych, ciekawych informa-
cji na temat proponowanych typów szkół 
i kierunków kształcenia w powiecie suskim. 
Przekazujemy Wam również informację na 
temat koordynowanego przez Starostwo 
Powiatowe projektu, skierowanego do po-
nadgimnazjalnych szkół zawodowych, pn. 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce”, w ramach którego pozyskali-
śmy kwotę ponad 3 mln 200 tys. zł do reali-
zacji w latach 2010–2015 z przeznaczeniem 
w zasadniczej części na zajęcia pozalekcyjne 
oraz kursy branżowe, pozwalające młodzie-
ży zdobywać dodatkowe kompetencje oraz 
kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy Was do skorzystania z naszej 
oferty i kontynuacji dalszej edukacji w jednej 
ze szkół średnich, prowadzonych przez po-
wiat suski.

Życzymy trafnego wyboru!
 Tadeusz Gancarz

Starosta Suski

Każdy z nas w swoim życiu podejmuje 
wiele bardzo ważnych decyzji, zapewne dla 
Was jedną z nich będzie w tym roku wy-
bór szkoły ponadgimnazjalnej. Zachęcamy 
więc wszystkich Absolwentów gimnazjów 
do skorzystania z przygotowanej wspólnie 
z dyrektorami szkół średnich w powiecie su-
skim oferty kształcenia na nowy rok szkolny 
2014/2015.

System edukacji zawsze był i będzie z całą 
pewnością jednym z najważniejszych zadań 
naszego samorządu, ponieważ od jego funk-
cjonowania w dużej mierze zależy kształt na-
szego przyszłego społeczeństwa.

Z myślą o Waszej przyszłości przygotowa-

liśmy bogatą ofertę edukacyjną szkół ponad-
gimnazjalnych, funkcjonujących na naszym 
terenie. 

Nasze szkoły wychodzą naprzeciw zain-
teresowaniom i potrzebom swoich uczniów, 
ukierunkowane są na wszechstronny rozwój, 
spełniają wymagane standardy oraz stawia-
ją na wysoki poziom nauczania poprzez za-
trudnianie odpowiedniej kadry i zapewnie-
nie odpowiedniego wyposażenia w pomoce 
naukowe oraz właściwych warunków loka-
lowych. Ponadto dają możliwość rozwijania 
własnych pasji i zainteresowań, uczestnictwa 
w wielu ciekawych projektach oraz integracji 
z rówieśnikami.

Ważnym elementem pracy naszych szkół 
jest właśnie udział w wielu projektach edu-
kacyjnych, często finansowanych ze środ-
ków unijnych, skierowanych m.in. na rozwój 
kompetencji kluczowych, poprawę jakości 
kształcenia zawodowego jak również wymia-
nę kulturową młodzieży dzięki współpracy 
z zagranicznymi szkołami m.in. z Niemiec, 
Francji, Słowacji a nawet z Chin.

Liczne osiągnięcia naszych uczniów, za-
równo w dziedzinach przedmiotowych, jak 
również sportowych czy artystycznych, nie-
wątpliwie świadczą o jakości pracy i zaanga-

żowaniu wszystkich podmiotów, dbających 
o sprawne i efektywne funkcjonowanie na-
szych szkół.

Liczymy na to, że przygotowana oferta 
spełni Wasze oczekiwania względem wybo-
ru dalszego kształcenia i życzymy dobrych 
decyzji.

Informujemy także, że wzorem lat po-
przednich rekrutacja będzie prowadzona 
w systemie elektronicznym poprzez zalogo-
wanie na stronie internetowej:
https://malopolska.edu.com.pl 

Tam również wszyscy zainteresowani 
będą mogli zapoznać się ze szczegółową 
ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu suskiego. 

W przygotowanym informatorze znajduje 
się również oferta szkół dla osób dorosłych, 
chcących uzupełnić posiadane wykształce-
nie oraz krótka informacja o prowadzonych 
przez powiat suski placówkach oświatowych.

Jan Woźny 
Wicestarosta Suski 

Drodzy Gimnazjaliści!
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Łączna wartość projektu dla nasze-
go powiatu wynosi 3  231  966,82 zł, w tym 
412  075,78 zł (12,75 %) stanowi nasz wkład 
własny. Realizacją objęte zostały wszystkie 
szkoły ponadgimnazjalne, w których prowa-
dzone jest kształcenie zawodowe:

 Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Su-
chej Beskidzkiej,

 Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej 
Beskidzkiej,

 Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Ma-
kowie Podhalańskim,

 Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jor-
danowie,

 Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskie-
go w Jordanowie.
W pierwszym etapie realizacji projektu 

w roku szkolnym 2010/2011 skoncentrowa-
no się na modernizacji bazy techno–dydak-
tycznej szkół poprzez zakupienie nowoczes-
nego wyposażenia pracowni szkolnych:

 W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidz-
kiej zakupione zostało wyposażenie do 
pracowni gastronomicznej, pracowni re-
klamy, języków obcych, przyrodniczych, 
matematycznych oraz pracowni informa-
tycznej na łączną kwotę 140 019,90 zł.

 W ZS im. św. Jana Kantego w Makowie 
Podhalańskim utworzona została od 
podstaw pracownia fryzjerska dzięki wy-
konaniu adaptacji pomieszczeń kuchen-
nych i zakupieniu wyposażenia pracowni 
fryzjerskiej na kwotę 39 000,00 zł.

 W ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w 
Jordanowie zakupiono całkowite wypo-
sażenie pracowni ekonomicznej na kwotę 
55 238,72 zł.

 W ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordano-
wie zakupione zostało wyposażenie pra-
cowni sprzedaży za 29 236,20 zł.

 W roku szkolnym 2011/2012 zostało zaku-
pione wyposażenie do czterech pracowni: 
budowlanej, samochodowej, informatycz-
nej oraz elektrycznej ZS im. Walerego 
Goetla w Suchej Beskidzkiej na łączną 
kwotę 103 543,70 zł.

Od początku 2011 r. przystąpiono do rea-
lizacji kursów i zajęć pozalekcyjnych dla ucz-
niów techników i zasadniczych szkół zawo-
dowych, w tym kursy prawa jazdy kat. B, kurs 
ECDL, kurs, DTP, kurs operatora wózków jez-
dniowych z napędem silnikowym wraz z bez-
pieczną wymianą butli, kurs spawania, kurs 
pilarza, kurs fryzjerski, kurs przygotowujący 
do egzaminu kwalifikacyjnego na upraw-
nienia energetyczne w zakresie eksploata-
cji instalacji i urządzeń elektrycznych, kurs 
operatora koparki, kurs bukieciarstwa, kurs 
kadrowo–płacowy, kurs księgowości, kurs 
„Programowania sterowników mikroproce-
sorowych i robotów” oraz zajęcia rozwijające 

z języka angielskiego, zajęcia pozalekcyjne 
wyrównawcze z matematyki. Zorganizowa-
ne zostały również wizyty zawodoznawcze: 
staż – wizyta zawodoznawcza w Agencji 
Reklamowej LABCON w Warszawie, Muze-
um Techniki oraz na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie, w Fabryce Opla w 
Gliwicach oraz Fabryce Fiata w Tychach, w 
Hotelu Gołębiewski w Wiśle, w Hotelu Litwor 
i Hotelu Belvedere w Zakopanem, w Firmie 
Delta Trans w Świętochłowicach.

Od 2013 r. w ramach projektu realizujemy 
nową formę wsparcia - płatne staże z możli-
wością wypłaty stypendiów, z której to sko-
rzystało do tej pory 18 uczniów.

Efekty projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce” to blisko 50 ro-
dzajów kursów branżowych, szkoleń i zajęć 
pozalekcyjnych, wzmacniających kompeten-
cje kluczowe, a także doradztwa zawodowe, 
praktyki u przedsiębiorców i innych form 
wsparcia uczestników projektu. Dzięki temu 
uczniowie techników i zasadniczych szkół 
zawodowych kończąc szkołę mają być le-
piej przygotowani do wymagań rynku pracy 
i nabyć dodatkowe kwalifikacje, pozwalające 
szybciej znaleźć zatrudnienie.

Stan realizacji projektu na koniec 2013 r.:
 w okresie od 2011 r. do końca 2013 r. w 
przeprowadzonych kursach i szkoleniach 
uczestniczyło łącznie 1824 uczniów z po-

szczególnych zespołów szkół zawodo-
wych powiatu suskiego,

 w latach 2011–2013 w stażach – wizytach 
zawodoznawczych uczestniczyło łącznie 
922 uczniów,
 ogółem z zaplanowanych środków na re-
alizację kursów, zajęć pozalekcyjnych od 
początku realizacji projektu wydano kwo-
tę 1 129 947,40 zł.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Powiat suski, wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami pro-
wadzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce, przystąpił w 2010 r. do udziału w re-
alizacji projektu systemowego Województwa Małopolskiego pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, którego głównym celem jest moderni-
zacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. 

Kurs barmana.Wizyta zawodoznawcza w firmie Motorola.

Kurs diagnostyki pojazdowej.Wizyta Zawodoznawcza w firmie Fakro.

M o d e r n i z a c j a   k s z t a ł c e n i a   z a w o d o w e g o   w   M a ł o p o l s c e

P r o j e k t  w s p ó ł f i n a n s o w a n y  z e  ś r o d k ó w  U n i i  E u r o p e j s k i e j  w  r a m a c h  E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  S p o ł e c z n e g o

Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: bkz.sekretariat@umwm.pl, www.zawodowamalopolska.pl

Partner projektu:
Powiat suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, 

tel.33/ 875 79 46, fax.33/ 874 15 52 
e-mail: edukacja@powiatsuski.pl, www.edukacja.powiatsuski.pl
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Od wielu lat kierujemy się misją: 
„Wychować człowieka dobrego i mądrego”.
Oferta edukacyjna na rok szkolny 
2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzony 
będzie nabór do 7 klas pierwszych.
 Proponowane klasy pierwsze:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. płk. T. Semika nr 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
tel.: 33 874-22-32, 33 874-23-55, fax: 33 874-23-55
e-mail: zso.sucha@interia.pl, zsosucha@iap.pl, www.zsosucha.pl 

klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty wybrane do rekrutacji Dwa języki obce do wyboru spośród 
języków

A matematyka, fizyka i astronomia j. polski, matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki, francuski

B matematyka, geografia j. polski, matematyka, geografia, wos angielski, niemiecki, francuski

C biologia, chemia j. polski, matematyka, biologia, chemia angielski, niemiecki, francuski

D język polski, historia
j. polski, matematyka,  
historia, język obcy

angielski, niemiecki, francuski

E
matematyka, język angielski lub 
język niemiecki

j. polski, matematyka, język obcy, historia angielski, niemiecki, francuski

F
historia, język angielski lub język 
niemiecki

j. polski, matematyka, historia, język obcy angielski, niemiecki, francuski

G
język polski, biologia, zwiększona 
ilość godzin wf

j. polski, matematyka, biologia, wf angielski, niemiecki, francuski

W klasie oznaczonej jako G przewiduje się 
zwiększoną ilość zajęć z wychowania fizycz-
nego - w trakcie nauki uczeń nie może być 
zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

Pierwszy język nauczania kandydaci wy-
bierają spośród języka angielskiego i języka 
niemieckiego, natomiast drugi język spośród 
języka angielskiego, języka niemieckiego 
i języka francuskiego.

Grupy językowe będą tworzone według 
wskazań kandydatów na arkuszu ankiety 
przy potwierdzeniu woli podjęcia nauki.

W styczniu uczniowie klas pierwszych 
mogą deklarować wybór dodatkowo jedne-
go lub dwóch przedmiotów realizowanych 
w zakresie rozszerzonym, zgodnie ze stosow-
nymi przepisami prawa oświatowego. Szko-
ła będzie umożliwiała realizację wybranych 
przedmiotów w miarę posiadania możliwo-
ści organizacyjnych.

Baza Liceum jest systematycznie modernizo-
wana i wzbogacana. Posiadamy między innymi:

 dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny (w tym tablice interaktywne) 
sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne, 
pozwalające na naukę na „jedną zmianę”,

 nowoczesne zaplecze sportowe (dwie sale 

gimnastyczne, sala fitness, nowoczesna 
strzelnica sportowa, w realizacji siłownia),
 winda dla uczniów z ograniczeniami w za-
kresie narządu ruchu,

 systematycznie wzbogacany księgozbiór 
biblioteki szkolnej,
 nowoczesną szatnię dla uczniów, wyposa-
żoną w duże szafki ubraniowe, 

 szkolną stołówkę serwującą smaczne 
i urozmaicone posiłki (śniadania i obiady), 
a na korytarzach automaty, serwujące na-
poje i przekąski,

 WIFI na terenie całej szkoły,
 SZCZURA – Klub Szkolny, pozwalający 

przede wszystkim na młodzieżową aktyw-
ność artystyczną i nie tylko.

Szkoła w 2015 roku będzie obchodzić 
swoje 70-lecie istnienia. Pierwszą siedzibą 
liceum był Zamek Suski, od roku szkolnego 
1968/1969 siedzibą liceum jest obecny bu-
dynek przy ul. płk. T. Semika 1. 

Posiadamy certyfikaty:
 Szkoła z klasą
 Szkoła ucząca się
 Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
 Bezpieczna Szkoła

W roku szkolnym 2012/2013 zostaliśmy 
uznani za najbardziej usportowioną szko-
łę w Małopolsce wśród szkół ponadgimna-
zjalnych.

Zapewniamy zdobycie uczniom szerokiej 
wiedzy, umożliwiamy rozwijanie indywidu-
alnych zainteresowań dzięki działającym na 
terenie szkoły organizacjom i kołom zainte-
resowań: Szkolne Koło PCK, Grupa Teatralna 
MOJRA, Szkolne Koło Turystyczne, Szkolne 
Koło Sportowe, Szkolne Koło LOK, Gazetka 
Szkolna „Tak Trzymaj”, Spółdzielnia Uczniow-
ska, Samorząd Uczniowski.

W szkole prowadzone są liczne zajęcia 
pozalekcyjne przedmiotowe. Uczniowie 
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uczą się języków: angielskiego, niemieckie-
go, francuskiego, jest możliwość uczenia się 
dodatkowo języka łacińskiego.
Organizowane są:

 obozy integracyjne,
 obozy zimowe z nauką i doskonaleniem 
umiejętności narciarskich,

 obozy letnie typu survivalowego z ele-
mentami terenoznawstwa, sztuk walki, 
strzelectwa sportowego z broni kulowej 
i pneumatycznej, zajęcia z paint ball,

 obozy naukowe,
 liczne wycieczki programowe, wyjazdy do 
teatrów i opery, na spektakle filmowe,

 zajęcia z wf na lodowisku, na basenie - do-
skonalenie lub nauka umiejętności pływa-
nia z elementami ratownictwa wodnego.
Młodzież ma możliwość uczestniczenia 

w licznie organizowanych konkursach szkol-
nych i międzyszkolnych, których są również 
inicjatorami i organizatorami dla kolegów 
i koleżanek ze szkół ponadgimnazjalnych 
i gimnazjalnych nie tylko z powiatu suskiego. 
Należą do nich m.in:

 Maraton Matematyczny,
 Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Niena-
zwane uczucia”,

 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglo-
języcznej „Śpiewać (po angielsku) każdy 
może…”,

 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej,
 Powiatowy Konkurs Geograficzny,
 Konkurs języka polskiego „Spotkania 
z poetą…”

Tradycją szkoły stały się już cykliczne im-
prezy:

 Zaduszki artystyczne,
 Mam talent,
 Kiermasz świąteczny,
 Walentynkowy Turniej Par w Piłce Siatkowej.

Posiadamy liczne kontakty zagraniczne 
i prowadzimy tzw. wymianę międzynaro-
dową miedzy innymi ze szkołami w:

 Francji (szkołą w Abeville),
 Niemcami (szkoła w Tuttlingen),
 Ukrainą (szkoła w Stryju), 
 Chinami (szkoła w Shozu),
 Chorwacją (szkoła w Čakovec).

Za naszą pracą idą nasze osiągnięcia: 
Nasi uczniowie są Laureatami i Finalista-
mi licznych olimpiad i konkursów o zasię-
gu ogólnopolskim, m. in. 

 Laureatka Konkursu Wiedzy o Parlamencie 
Europejskim i prawach obywateli w Unii 
Europejskiej (2012/2013),

 Finalistka etapu centralnego Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej (2011/2012),
 Laureatka Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy Chemicznej (2011/2012),

 VII miejsce w Polsce i I miejsce w Małopol-
sce w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej 
„Rekiny Przedsiębiorczości” (2011/2012),

 III miejsce w finale centralnym Ogólnopol-
skiego Konkursu – IV Forum Kreatywni dla 
Europy (2010/2011),

 Laureatka finału centralnego I Olimpiady 
Wiedzy o Prawie (2009/2010),

 Finalistka etapu centralnego XXII Olimpia-
dy Filozoficznej (2009/2010),

 Finalistka etapu centralnego Olimpiady 
Wiedzy o UE (2009/2010),
 Uczestnik finału centralnego Olimpiady 
Geograficznej (2009/2010),

 Finalistka etapu centralnego Konkursu 
Wiedzy o UJ (2009/2010),

 Laureatka – II miejsce w finale centralnym 
V Europejskiej Olimpiady Społeczno-Praw-
nej (2009/2010),

 Finalistka etapu centralnego Olimpiady 
Wiedzy o Prawie (2009/2010),

 Uczestnik finału centralnego III Ogól-
nopolskiej Olimpiady „O Diamentowy 
Indeks AGH” z przedmiotu matematyka 
(2009/2010),

 Laureat Międzypowiatowego Konkursu 
Wiedzy o Konstytucji (2012/2013),

 Finalistka etapu wojewódzkiego XXVIII 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (2012/2013).

Osiągnięcia sportowe
 I miejsce w województwie małopolskim 
w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej 
za rok szkolny 2012/2013,

 II miejsce w województwie małopolskim 
w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych 
w ramach Licealiady Młodzieży Szkolnej 
za rok szkolny 2011/2012,

 I miejsce w powiecie suskim w rywalizacji 
sportowej w kategorii dziewcząt i chłop-
ców szkół ponadgimnazjalnych – systema-
tycznie od kilku lat,

 przyznanie Stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej dla uczennicy w roku szkolnym 
2010/2011, 

 VI miejsce uczennicy w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w narciarstwie alpejskim 
(2012/2013), 

 udział uczennic w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w pływaniu (2012/2013),

 liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim 
(2012/2013 ale i również w latach po-
przednich):

 V miejsce w koszykówce chłopców,
 V miejsce drużynowo w kategorii dziew-
cząt w tenisie stołowym,

 I miejsce w biegach przełajowych dziewcząt,
 IV miejsce w kolarstwie górskim,
 I , IV, V miejsce w narciarstwie alpejskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
gimnazjalistów, chętnych do aktywnego 
uczestnictwa w życiu szkolnym, zaintere-
sowanych nauką i jej zgłębianiem do Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Suchej 
Beskidzkiej. To tutaj zaplanujecie swoją 
przyszłość.

Dzień Otwarty Szkoły
22 marca 2014 r.
ZAPRASZAMY!!!
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Technik budownictwa:
To zawód bardzo atrakcyjny z perspek-

tywami wszechstronnego rozwoju w przy-
szłości, realizujący podstawowe potrzeby 
społeczeństwa w zakresie infrastruktury bu-
dowlanej i mieszkaniowej. Technik budow-
nictwa organizuje i kontroluje roboty zwią-
zane z zagospodarowaniem terenu budowy, 
roboty ziemne, roboty budowlane stanu 
surowego i wykończeniowe z utrzymaniem 
obiektów budowlanych oraz ich przebudową 
i rozbiórką. Ponadto sporządza kosztorysy 
i przygotowuje dokumentację przetargową. 
Pracę można znaleźć w przedsiębiorstwach 
budowlanych, pracowniach konserwacji za-
bytków, biurach projektowych, hurtowniach 
materiałów budowlanych albo wyjechać do 
pracy za granicę. Po zdobyciu uprawnień 
budowlanych i uzyskaniu pełnej samodziel-
ności można pracować na stanowiskach kie-
rowniczych lub założyć własną firmę.

Technik elektryk:
To atrakcyjny zawód branży energetycz-

nej zapewniający prawidłowy rozwój wszyst-
kich dziedzin gospodarki. Technik elektryk 
wykonuje instalacje elektryczne, montuje 
i konserwuje, uruchamia i eksploatuje ma-
szyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan 
techniczny instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza 
działanie środków ochrony przeciwporaże-
niowej. Pracę można znaleźć w zakładach 
energetycznych, elektrowniach oraz we 
wszystkich przedsiębiorstwach produkują-
cych i eksploatujących maszyny i urządzenia 
elektryczne. Można pracować w zakładach 
usługowych w zakresie montażu instalacji 
elektrycznych lub założyć własną firmę usłu-
gową.

Technik informatyk:
To współczesny uniwersalny zawód do-

stosowany do wszelkiej działalności gospo-
darczej. Technik informatyk przygotowuje 
stanowiska komputerowe z urządzeniami pe-
ryferyjnymi do pracy, diagnozuje i naprawia. 
Projektuje i administruje lokalnymi sieciami 
komputerowymi. Tworzy i administruje stro-
ny internetowe i bazy danych. Pracę można 
znaleźć w wyspecjalizowanych firmach in-
formatycznych (serwisanci, administratorzy, 
konserwatorzy sprzętu, projektanci, graficy) 
oraz we wszystkich gałęziach gospodarki 
narodowej, w których mają zastosowanie 
komputery. Można także prowadzić własną 

działalność gospodarczą (handel, usługi, 
serwis) w zakresie sprzętu komputerowego, 
sieci internetowych, reklamy itp.

Technik mechanik:
To jeden z podstawowych zawodów bran-

ży mechanicznej. Technik mechanik organi-
zuje, wykonuje i nadzoruje prace związane 
z wytwarzaniem części maszyn oraz obsługą 
i konserwacją maszyn i urządzeń. Dokonuje 
napraw elementów maszyn, urządzeń i na-
rzędzi. Organizuje procesy obróbki i montażu 
części maszyn oraz nadzoruje przebiegi pro-
dukcji. Pracę można znaleźć na wszystkich 
działach przemysłu użytkujących maszyny 
i urządzenia oraz na zapleczu badawczo–
rozwojowym. Po zdobyciu doświadczenia 
można sprawować funkcje kierownicze lub 
założyć własną działalność gospodarczą.

Technik mechatronik:
To jeden z najnowszych kierunków 

kształcenia, łączących wiedzę mechaniczną 
z elektroniką. Technik mechatronik montuje, 
demontuje, eksploatuje, projektuje i progra-
muje urządzenia i systemy mechatroniczne. 
Przeprowadza rozruchy i obsługuje zmon-
towane elementy, podzespoły i zespoły 
hydrauliczne i pneumatyczne. Programuje 
i obsługuje obrabiarki sterowane nume-
rycznie CNC. Programuje sterowniki mikro-
procesorowe i roboty. Pracę można znaleźć 
w każdym przedsiębiorstwie o zautomatyzo-
wanym i zrobotyzowanym procesie produk-

Zespół Szkół im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33/874-21-46, fax. 33/874-21-93 
e-mail: zsg@powiatsuski.pl, www.zsg.powiatsuski.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej jest wiodącą szkołą w zakresie kształcenia zawodowego  
w powiecie suskim i jako placówka oświatowa z 50-letnią tradycją pomaga uczniom w zdobyciu atrakcyjnych zawodów  
i kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej. Kształci młodzież w następujących kierunkach:
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cji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, 
firmach usługowych, zakładach produkcji 
elementów, podzespołów lub wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych.

Zasadnicza szkoła zawodowa:
Przygotowuje do wykonywania różnych 

zawodów w charakterze robotnika wykwa-
lifikowanego lub podjęcia dalszej nauk.  
W całości spełnia oczekiwania związane 
z praktyczną nauką zawodu i daje pewność 
znalezienia dobrej pracy. Uczy nie tylko teo-
rii, ale poprzez zajęcia praktyczne w Warszta-
tach Szkolnych lub u pracodawców, prowa-
dzących branżową działalność gospodarczą, 
pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifi-
kacji w wybranym zawodzie.

W naszej szkole w roku szkolnym 2014/15 
proponujemy uczniom zdobywanie nastę-
pujących zawodów:

Ślusarz – wykonuje, naprawia oraz konser-
wuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi 
metodami obróbki ręcznej i maszynowej. 
Wykonuje połączenia materiałów metoda-
mi spawalniczymi poprzez ukończenie do-
datkowo kursu spawania. Zajęcia praktycz-
ne odbywają się we własnych Warsztatach 
Szkolnych.

Murarz-tynkarz – wykonuje zaprawy bu-
dowlane i mieszanki betonowe. Muruje z ce-
gły, pustaków, bloczków i innych materiałów 
budowlanych konstrukcje budowlane oraz 
wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje 
tynki oraz ich naprawy i konserwacje. Uczeń 
zajęcia teoretyczne odbywa w szkole, nato-
miast praktykę zdobywa w zakładach pracy.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitar-
nych – wykonuje montaż i remonty sieci oraz 
instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 
i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych 
oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. Uczeń zajęcia teoretyczne 
odbywa w szkole, natomiast praktykę zawo-
dową realizuje w zakładach pracy.

Stolarz – wykonuje wyroby z drewna i mate-
riałów drzewnych oraz inne prace stolarskie 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-
-technologiczną, wykonuje naprawy, reno-

wację i konserwację wyrobów stolarskich. 
Uczeń teoretyczną naukę zawodu pobiera 
w szkole, natomiast zajęcia praktyczne od-
bywa w zakładach pracy (stolarniach).

Mechanik pojazdów samochodowych – 
wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę 
pojazdów samochodowych. Uczeń teore-
tyczną naukę zawodu pobiera w szkole, na-
tomiast zajęcia praktyczne odbywa w zakła-
dach pracy (warsztaty samochodowe).

Elektryk – wykonuje instalacje elektryczne, 
montuje, uruchamia i konserwuje maszyny 
oraz urządzenia elektryczne oraz ocenia ich 
stan techniczny. Uczeń teoretyczną naukę 
zawodu może pobierać w szkole, natomiast 
zajęcia praktyczne w rzemieślniczych zakła-
dach pracy.

W roku szkolnym 2013/14 uczy się w na-
szej szkole 760 uczniów. Ogólnopolskie ran-
kingi szkół zawodowych potwierdzają, że ZS 
im. W. Goetla należy do wiodących placówek 
województwa i kraju. Pomimo niżu demo-
graficznego liczba przyjętych uczniów już 
trzeci kolejny rok wzrasta (w 2013 roku przy-
jęliśmy do klas pierwszych 240 uczniów), 
co wskazuje na tendencję rozwojową szko-
ły i zainteresowanie młodzieży zawodami 
technicznymi. Istotną przesłanką wysokiej 
oceny pracy szkoły i kierunków kształcenia 
jest rzetelna realizacja następujących zadań 
projektowych, finansowanych z Europejskie-
go Funduszu Społecznego:

 „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce” jest to standardowy 
projekt dotyczący wszystkich szkół zawodo-
wych. W ramach tego projektu uczniowie 
zdobywają dodatkowe umiejętności i kwa-
lifikacje całkowicie bezpłatnie, np. prawo 
jazdy kat. B, obsługę wózków jezdniowych, 
spawanie elektryczne, diagnostyka samo-
chodowa, techniki wykańczania wnętrz, 
obsługa urządzeń elektrycznych do 1 kV, 
programowanie robotów. Uczniowie pod-
noszą także swoje umiejętności zawodowe 
poprzez udział w kursach komputerowych, 
językowych i matematycznych. Biorą udział 
w wizytach zawodoznawczych w zakładach 
pracy, a najlepsi wyjeżdżają na zagraniczne 

spotkania z młodzieżą europejską. W okresie 
wakacji mogą brać udział w płatnych stażach 
jednomiesięcznych w wybranych zakładach 
pracy. W ciągu roku z tego typu kursów ko-
rzysta co drugi uczeń a wielu z nich bierze 
udział w kilku zajęciach.

„Moves” czyli międzynarodowa współ-
praca młodzieży. Projekt ten jest kontynu-
acją wcześniejszej współpracy z partnerem 
niemieckim z Rodalben, obejmuje lata 
2013-2015 i jest realizowany przez młodzież 
sześciu zaprzyjaźnionych krajów: Czechy, 
Hiszpania, Niemcy, Turcja, Włochy i Polska. 
Jego istotą jest międzynarodowa integracja 
przez sport, szczególnie mało znane konku-
rencje, często już zapomniane. W tym celu 
każda ze szkół partnerskich ma wypracować 
tzw. „strategię marketingową”. Językiem pro-
jektu jest angielski a sposobem porozumie-
wania się jego uczestników jest Internet. 
Ważną częścią tego projektu są cykliczne 
wizyty młodzieży w poszczególnych krajach 
według opracowanego harmonogramu, 
w czasie których będą prezentowane efekty 
pracy poszczególnych szkół partnerskich.

W marcu 2014 r. Zespół Szkół im. W. Goet-
la kolejny raz weźmie udział w Targach Edu-
kacyjnych – Festiwalu Zawodów w Krako-
wie. Podobnie jak w ubiegłym roku stoisko 
pokazowe będzie bardzo ciekawe. Prezen-
towane będą między innymi następujące 
urządzenia:

 Sterowniki mikroprocesorowe sterujące 
elementami pneumatycznymi.

 Zestawy Lego Mindstorms – roboty mo-
bilne.

 Bezprzewodowy tester usterek – diagno-
zowanie sterowników w pojazdach.

 Pojazdy mobilne z silnikami spalinowymi, 
wykonane w ramach projektu Moves oraz 
prace konkursowe, wykonane przez ucz-
niów technikum mechanicznego i mecha-
tronicznego: obrabiarka CNC, drukarka 3D 
oraz quadracopter.

Dzień Otwarty Szkoły
5 kwietnia 2014 r.
ZAPRASZAMY!!!
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TECHNIKUM

W zakresie technikum 4-letniego oferujemy 
kształcenie w zawodach: 
- technik ekonomista, 
- technik hotelarstwa, 
- technik obsługi turystycznej, 
- technik organizacji reklamy, 
- technik logistyk, 
- technik informatyk, 
- technik żywienia i usług gastronomicz-

nych oraz 
- kelner.

Technik ekonomista – to perspektywa do-
brej pracy, prestiżu społecznego i aktywności 
w życiu gospodarczym. W naszej szkole uczeń 
w trakcie nauczania zdobywa wiedzę i prak-
tyczne umiejętności (praktyka zawodowa) 
w zakresie: planowania i  prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, obliczania podatków, 
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 
prowadzenia rachunkowości, wykonywania 

analiz i sporządzania sprawozdań z  działal-
ności podmiotów, prowadzących działalność 
gospodarczą. Wybierając ten kierunek absol-
went zdobędzie kwalifikacje w zakresie Pla-
nowanie i prowadzenie działalności w orga-
nizacji, Prowadzenie rachunkowości. 

Technik hotelarstwa – jest sztandarowym 
kierunkiem naszej szkoły, który przygotowu-
je ucznia do fachowej i kompleksowej ob-
sługi gościa hotelowego. To bardzo wysoko 
ceniony kierunek na krajowym i europejskim 
rynku pracy. Uczniowie odbywają praktykę 
zawodową oraz mają możliwość wyjazdu na 
płatne praktyki zagraniczne do Grecji i Nie-
miec. Kształcenie w zawodzie technik hotelar-
stwa odbywa się w ramach dwóch kwalifika-
cji: Planowanie i realizacja usług w recepcji 
oraz Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie. Technikum to otwiera 
szerokie horyzonty pracy nie tylko w sektorze 
hotelarskim, ale także w gastronomicznym 
czy turystycznym na wszystkich stanowi-

skach w hotelach, motelach, pensjonatach 
i innych obiektach noclegowych. 

Technik obsługi turystycznej – przed absol-
wentami tego kierunku istnieją szerokie per-
spektywy zatrudnienia. Kierunek kształcenia 
przygotowuje do organizacji, koordynacji 
i nadzoru obsługi turystycznej. Kwalifikacje 
zawodowe tego kierunku to: Planowanie 
i  realizacja imprez i  usług turystycznych, 
Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
Sprzedaż usług turystycznych. Absolwenci 
tego kierunku mogą być zatrudnieni w fir-
mach zajmujących się organizacją i obsługą 
ruchu turystycznego. Mogą również podej-
mować pracę w urzędach administracji pań-
stwowej na stanowiskach związanych z orga-
nizacją i promocją turystyki danego regionu.

Technik organizacji reklamy – to bardzo 
ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. 
Łączy ze sobą wiedzę ekonomiczną, organi-
zacyjną, plastyczną, fotograficzną, psycholo-
giczną a także lingwistyczną. Szkoła przygo-
towuje do egzaminu zawodowego w dwóch 
kwalifikacjach: Organizowanie oraz prowa-
dzenie sprzedaży produktów i usług rekla-
mowych oraz Organizowanie i prowadze-
nie kampanii reklamowej, projektowanie 
oraz wykonywanie środków reklamowych. 
Technik organizacji reklamy może być zatrud-
niony w agencjach reklamowych, działach 
marketingu, biurach ogłoszeń środków ma-
sowego przekazu, studiach graficznych lub 
studiach fotografii cyfrowej.

Technik informatyk – to zawód z przyszłoś-
cią, będący wciąż atrakcyjnym na rynku pra-
cy. Zawód przygotowuje młodzież do pracy 
przy zastosowaniu technik komputerowych 
w różnych działach gospodarki: bankowości, 
administracji państwowej i samorządowej, 
urzędach skarbowych i w działalności go-

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa 
w Suchej Beskidzkiej
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 874 27 71, e-mail: zsw@powiatsuski.pl
www.zsw.powiatsuski.pl

W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej od siedemdziesięciu lat kontynuuje się najlepsze tradycje 
dydaktyczne i wychowawcze. Nasi wychowankowie z szacunkiem wspominają znaną i cenioną w środowisku lokalnym 
szkołę, zwaną popularnie Witosem. Szkoła znajduje się przy ulicy Spółdzielców 1, tuż obok krytej pływalni oraz Urzędu 
Pracy. Uczniowie mają ułatwiony dojazd do szkoły, ponieważ obok znajduje się przystanek PKS, BUS oraz PKP. Szkoła 
posiada dobrą bazę dydaktyczną, kuchnię ze stołówką, internat oraz salę gimnastyczną. Oferta naszej szkoły skierowa-
na jest do młodzieży o zainteresowaniach turystycznych, ekonomicznych, gastronomicznych, plastycznych, logistycznych, 
informatycznych oraz z zakresu hotelarstwa. Specjalizacje w poszczególnych kierunkach (zawodach) dostosowywane są od-
powiednio do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kształcimy młodzież w ramach 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej 
szkoły zawodowej oraz 1,5– i 2–letnich szkół policealnych. W przyszłości planujemy także uruchomić kursy kwalifikacyjne.
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spodarczej. W tym zawodzie przewidziane 
są trzy kwalifikacje: Montaż i eksploatacja 
komputerów osobistych oraz urządzeń pe-
ryferyjnych, Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie siecia-
mi oraz Tworzenie aplikacji internetowych 
i baz danych oraz administrowanie bazami. 
Absolwent technikum będzie mógł zostać 
pracownikiem firmy komputerowej, usługo-
wej, naprawczej lub produkcyjnej, prowadzić 
samodzielną działalność gospodarczą w za-
kresie usług i systemów komputerowych albo 
kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technik logistyk – jest to najnowsza propo-
zycja kształcenia naszej szkoły i najbardziej 
poszukiwany zawód na obecnym rynku 
pracy, który w ofercie szkoły znajduje się 
od dwóch lat i cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Zadaniem logistyka jest dostar-
czenie właściwego towaru właściwemu 
klientowi, we właściwym czasie i miejscu. 
Technik logistyk zdobywa następujące kwa-
lifikacje: Organizacja i monitorowanie prze-
pływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania, 
Zarządzanie środkami technicznymi pod-
czas realizacji procesów transportowych 
oraz Organizacja i monitorowanie prze-
pływu zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych. Logistyka to przepływ 
materiałów, towarów, informacji i pieniędzy 
w przedsiębiorstwach i między nimi. W Pol-
sce zaistniało ogromne zapotrzebowanie na 
specjalistów z zakresu logistyki.

Technik żywienia i usług gastronomicz-
nych – to bardzo interesujący zawód łączący 
umiejętności kucharza, dietetyka i managera 
zakładów gastronomicznych. Daje bardzo 
duże możliwości zatrudnienia. To w tym za-
wodzie absolwent zdobywa kwalifikacje: 
Sporządzanie potraw i napojów oraz Orga-
nizacja żywienia i usług gastronomicznych. 
Uczniowie nabywają nie tylko umiejętności, 
które potrzebne są w pracy kucharza, ale 
wykonują ponadto zadania zawodowe, zwią-
zane z planowaniem i ocenianiem żywienia, 
organizowaniem i wykonywaniem usług ca-
teringowych. 

Kelner – to zawód dla tych, których kon-
takt z ludźmi jest przyjemnością. Kierunek 
kształcenia przygotowuje  do profesjonalnej 
i eleganckiej  obsługi konsumenta w różnych 
zakładach gastronomicznych, na przyjęciach 
okolicznościowych, kongresach, targach, wy-
stawach, bankietach i konferencjach. Kelner 
pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji: Wy-

konywanie usług kelnerskich i Organizacja 
usług gastronomicznych: planowanie i roz-
liczanie usług gastronomicznych. 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa 
daje uczniom dobre przygotowanie do wy-
konywania zawodu: kucharz oraz sprzedaw-
ca (dla pracujących młodocianych). Pozwala 
zdobyć kwalifikacje ułatwiające podjęcie 
pracy w wybranym zawodzie oraz umożliwia 
dalsze kształcenie w szkołach ponadgimna-
zjalnych. 

Kucharz - to zawód dla osób kreatywnych, 
które chcą pracę zawodową połączyć z pa-
sją gotowania. Kształcenie w tym zawodzie 
ma na celu przygotowanie absolwentów do 
pracy w zakładach gastronomicznych, sto-
łówkach, zakładach przemysłowej produkcji 
potraw, placówkach świadczących usługi ży-
wienia. 

Sprzedawca – jest to kierunek dla młodocia-
nych pracujących. Oznacza to, że kształce-
nie zawodowe odbywa się u pracodawców. 
Szkoła kształci wykwalifikowanych pracow-
ników w tym zawodzie zgodnie z wymogami 
rynku. W procesie edukacji uczniowie zapo-
znają się ze strukturą organizacji handlu oraz 
poznają zasady prowadzenia działalności 
handlowej.

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Szkoła dla dorosłych – oferuje bezpłat-
ne kształcenie w szkołach policealnych, na 
podbudowie szkoły średniej (1,5 lub 2 lata) 
oraz liceum ogólnokształcącym na podbu-
dowie gimnazjum (3 lata). W przyszłości pla-
nujemy także kształcić słuchaczy w ramach 
kursów kwalifikacyjnych. 

W szkołach policealnych od lat w naszej 
ofercie znajdują się następujące kierunki 
kształcenia: technik administracji, technik 
BHP, technik informatyk, technik ekonomi-
sta, technik prac biurowych, technik organi-
zacji reklamy, technik obsługi turystycznej, 
technik ochrony fizycznej osób i mienia. 
Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym 
podczas zjazdów sobotnio–niedzielnych, 
średnio dwa razy w miesiącu. 

Zespół Szkół im W. Witosa stwarza moż-
liwość integracji z młodzieżą europejską 
poprzez organizację zagranicznych praktyk 
zawodowych, organizowanie wycieczek za-

wodowych oraz wymianę młodzieży (z ucz-
niami z Niemiec oraz Szwecji).

Dużym atutem szkoły są praktyki zawo-
dowe, które odbywają się zarówno w kraju 
jak i za granicą: w Grecji i Niemczech. Prak-
tyki te zapewniają:
- doskonalenie umiejętności zawodowych 
i językowych, 
- doskonalenie umiejętności i zasad ko-
munikacji interpersonalnych, 
- wyrównanie szans poszukiwania pracy 
na rynku państw Unii Europejskiej, 
- poznanie kultury, tradycji i zwyczajów 
innych narodów, 
- zapoznanie się z wymaganiami praco-
dawców,
- możliwość zarobku.

 Szkoła współpracuje z wyższymi uczelnia-
mi, partnerami z zakresu sektora turystycz-
nego, usługowego, dzięki czemu zapewnia 
optymalne warunki kształcenia zawodowe-
go. Szkoła aktywnie włącza się w realizację 
projektów unijnych. Obecnie jest to Moderni-
zacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

 Placówka ma wykwalifikowaną kadrę na-
uczycieli, którzy pracują nad tym, aby absol-
went był otwarty, uczciwy, odpowiedzialny 
i  przygotowany do świadomej aktywności 
w  dorosłym życiu. Nauczyciele doskonalą 
swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, 
dostosowując się do potrzeb zreformowanej 
szkoły i zmieniających się wymagań współ-
czesnego rynku pracy.

 Szkoła prezentuje wysoki poziom w sferze 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz ciągle doskonali efekty swojej działalno-
ści. Główny nacisk kładzie się na podniesienie 
jakości pracy w szkole. Pracownie do nauki 
zawodu i wyposażenie spełniają wymagane 
standardy, dzięki czemu nasi absolwenci są 
doskonale przygotowani do pracy po ukoń-
czeniu nauki. Na terenie szkoły każdy uczeń 
ma możliwość skorzystania z bezprzewodo-
wego dostępu do internetu. 

W szkole można zauważyć dużą aktyw-
ność nauczycieli i młodzieży w zakresie or-
ganizacji imprez kulturalnych, turystycznych, 
akcji charytatywnych. Oprócz standardowych 
lekcji w szkole są organizowane integracyjne 
wyjazdy, okazjonalne dyskoteki.

 Uczniowie Witosa od wielu lat uczestni-
czą w olimpiadach i konkursach przedmio-
towych, osiągają tytuły laureatów i finalistów 
oraz, co szczególnie cieszy, wygrywają indek-
sy na wyższe uczelnie.

 Uczniom zapewnia się fachową opiekę 
nie tylko dydaktyczną, ale również peda-
gogiczną, psychologiczną oraz medyczną. 
Ponadto uczniowie są objęci pomocą mate-
rialną w postaci stypendiów socjalnych, na-
ukowych, unijnych oraz stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.

 Zespół Szkół im. W. Witosa jest placówką 
bezpieczną. Posiada certyfikat Szkoła promu-
jąca bezpieczeństwo.

Dzień Otwarty Szkoły
22 marca 2014 r.
ZAPRASZAMY!!!
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Oferta kształcenia na rok szkolny 
2014/2015

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty rozszerzone: biologia, che-
mia, język obcy (angielski lub niemiecki 
do wyboru przez ucznia)
W szeregach licealistów pragniemy gościć 
aktywnych, kreatywnych i ambitnych ucz-
niów!

Gwarantujemy, że każdy z Was będzie 
mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania, 
uczestnicząc bezpłatnie w wybranych zaję-
ciach dodatkowych:

Oferta zajęć dodatkowych dających 
możliwość odnalezienia się na rynku pracy:

Oferta dodatkowych, indywidualnych 
zajęć przygotowujących do matury w za-
kresie rozszerzonym z przedmiotów:

matematyka, język polski, fizyka, historia, 
WOS, historia sztuki.

Oferta zajęć dodatkowych o charakte-
rze hobbystycznym:

chórek szkolny Kantylena, kółko teatralne, 
warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastycz-
ne, wyjazdy do kina i teatru, kółko informa-
tyczne, koło Caritas, SKS oraz inne zapropo-
nowane przez młodzież.

TECHNIKUM GEODEZYJNE – NOWOŚĆ!!!

Przedmioty rozszerzone: matematyka, 
informatyka

Geodeta - to zawód o wielkich tradycjach, 
cieszący się dużym uznaniem społecznym!

Nowoczesne technologie pomiarowe, nu-
meryczna obróbka danych oraz znajomość 
wielu przepisów obowiązującego prawa, 
czynią wykształcenie geodezyjne zawodem 
niezwykle atrakcyjnym, o ogromnym po-
tencjale rozwojowym, poszukiwanym przez 
pracodawców. 

Ten kierunek da Ci podstawy wiedzy do 
dalszego rozwoju i zdobywania profesjonal-

nych uprawnień oraz niezbędnego doświad-
czenia. 

W Technikum Geodezyjnym nauczysz się:
 wykonywać czynności związane z fachową 
i kompleksową obsługą w zakresie geode-
zji, np. pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
mapy do celów projektowych zarówno 
tradycyjnymi metodami jak i za pomocą 
nowoczesnych urządzeń pomiarowych, 

 realizować prace związane z prowadze-
niem ewidencji gruntów i budynków, wy-
znaczaniem granic, podziałami nierucho-
mości,

 prowadzić prace związane z geodezyjną 
obsługą budownictwa takich jak tyczenie 
budynków i innych obiektów (np. drogi, 
mosty), obsługa inwestycji (budowy hal 
produkcyjnych), 

 stosować obowiązujące przepisy prawa,
 wykonywać mapy i inne opracowania za 
pomocą specjalistycznych programów 
komputerowych,

 używać i administrować systemami infor-
macji przestrzennej.

Możesz pracować w:
- przedsiębiorstwie geodezyjnym,
- jednostce administracji publicznej,
- firmie informatycznej,
- prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, 
biologia lub geografia

Kategoria Treści

Witalność i uroda kosmetologia, dietetyka, modelowanie sylwetki, 
fitness

Stylizacja wizerunku kształtowanie wizerunku, elementy stylizacji ubioru; 
zagadnienia związane z modą, odpowiednim 
doborem ubioru, fryzury i makijażu

„Projekt niania” czyli 
opiekunka dziecka 

psychologia rozwojowa, pedagogika, opieka 
medyczna, wczesne wspieranie rozwoju, 
bezpieczeństwo i prawo

Bezpieczeństwo publiczne elementy prawa, zajęcia we współpracy z policją  
i strażą pożarną; techniki samoobrony i przygotowanie 
do testów sprawnościowych na uczelnie

Mój biznes lokalny rynek pracy, autoprezentacja, planowanie  
w biznesie, prawo i ekonomia, symulacje działalności

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego  
w Makowie Podhalańskim
ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański 
tel. 33 877 16 30, e-mail: zsmp@isg.pl, 
www.zsmp.isg.pl, www.facebook.com/szkolakantego

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim zajmuje wyjątkowe miejsce wśród szkół ponadgimna-
zjalnych w naszym powiecie, ponieważ szczyci się najstarszą tradycją. Placówka powstała w 1896 roku w odpowiedzi na 
potrzeby kształcenia w zawodach hafciarstwa i krawiectwa. Dzięki prestiżowi przetrwała ponad wiek, zmieniając się 
i rozwijając stosownie do potrzeb rynku pracy i środowiska lokalnego. Dziś, łącząc tradycję i nowoczesność, szkoła spe-
cjalizuje się w kształceniu zawodowym oraz ogólnym, przygotowując z powodzeniem uczniów do wykonywania zawodu 
oraz kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.
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Styliści XXI wieku – z fantazją do dzieła! 

Jest  to kierunek dla tych, którzy chcą 
poznać tajniki fryzjerstwa, stylistyki i wiza-
żu. Nasza szkoła zapewnia szkolenie prak-
tyczne w dwóch własnych, nowocześnie 
wyposażonych pracowniach. Klasy fryzjer-
skie istnieją w naszej placówce od 3 lat i już 
możemy pochwalić się znacznymi osiągnię-
ciami uczniów: I miejsce w Międzynarodo-
wym Konkursie Fryzjerskim: „Wieczorowy 
Zawrót Głowy” w kategorii „Rock and roll”; 
II miejsce w konkursie wojewódzkim „Mam 
zawód, mam fantazję”; III miejsce w Turnieju 
Fryzjersko-Kosmetycznym „Gothic Paradise”. 
Stylista XXI wieku w konkurencji: „Makijaż 
rock & gothic”.

W Technikum Usług Fryzjerskich nauczysz 
się: 

 wykonywać w pełnym zakresie usługi fry-
zjerskie (strzyżenie, koloryzacja, trwałe 
prostowanie włosów, zabiegi pielęgna-
cyjne włosów, wykonywanie wszystkich 
typów trwałych oraz oryginalnych fryzur 
okolicznościowych, makijaż), 

 korzystać z technik komputerowych w pra-
cy zawodowej, 

 wdrażać nowości w technikach fryzjer-
skich zgodnie z najnowszymi osiągnięcia-
mi fryzjerstwa i stylizacji, 

 zorganizować pracę w zakładzie fryzjer-
skim oraz prowadzić salon,
 posługiwać się nabytymi kompetencjami 
personalnymi i społecznymi.

W przyszłości możesz: 
 podjąć pracę w najbardziej ekskluzywnych 
salonach fryzjerskich, 

 pracować na stanowisku menadżera salo-
nów fryzjerskich,

 założyć własną działalność gospodarczą,
 zostać stylistą znanych osobistości.

TECHNIKUM TECHNOLOGII DREWNA

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, 
biologia lub geografia
Rynek branży przemysłu drzewnego i rze-
miosła stolarskiego 
wciąż potrzebuje fachowców!

Od kilkudziesięciu lat kształcimy uczniów 
dla potrzeb przemysłu drzewnego i rzemio-
sła stolarskiego. Wielu naszych absolwen-
tów prowadzi swoje zakłady stolarskie. Aby 
zapewnić odpowiedni poziom kształcenia, 
szkoła kładzie nacisk na współpracę z wiodą-
cymi firmami w branży meblarskiej z okolic 
Makowa Podhalańskiego oraz z całej Polski. 

W czasie nauki nasi uczniowie odbywają 
praktyki, a także biorą udział w wycieczkach 
przedmiotowych do nowoczesnych zakła-
dów produkcyjnych oraz uczestniczą w im-
prezach branżowych, jak np. Międzynarodo-
we Targi Poznańskie.

W Technikum Technologii Drewna nauczysz się: 
 rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość 
drewna, tworzyw drzewnych i innych ma-
teriałów stosowanych w procesie wytwór-
czym, 

 stosować wiedzę z zakresu mechaniki 
technicznej, elektroniki, automatyki  i in-
formatyki w procesie produkcyjnym, 

 projektować wyroby z drewna i tworzyw 
drzewnych w oparciu o system CAD/CAM 
i oprogramowanie TopSolid Wood, 

 dobierać materiały pomocnicze do kon-
strukcji wyrobów, materiałów tapicerskich 
i wykończeniowych,
 sporządzać kosztorysy.

Technik technologii drewna może praco-
wać w: 

 zakładach przemysłu drzewnego - tartaki, 
fabryki mebli, fabryki stolarki meblowej, 
budowlanej czy sprzętu sportowego,
 firmach usługowych oraz handlowych.
 firmach prywatnych (stolarnie, parkieciarnie),
 może założyć własną działalność gospo-
darczą.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia 
nauki w technikum technologii drewna 
nie tylko chłopców zainteresowanych 
stolarstwem, ale także dziewczęta, które 
na wielu stanowiskach związanych z pro-
jektowaniem, estetyką i wykończeniem 
mebli są niezastąpione w nowoczesnych 
zakładach produkcyjnych!

Oferta dodatkowa dla wszystkich ucz-
niów technikum:

Uczniowie technikum mają możliwość 
nabywania dodatkowych kwalifikacji zawo-
dowych (prawo jazdy, kurs operatora wóz-
ka widłowego, koparki, pilarza, kurs wizażu, 
manicure, stylizacji fryzur itp.), a także dosko-
nalenia umiejętności matematycznych i języ-
kowych w ramach realizowanego w szkole 
projektu „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce”.

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 
- NOWOŚĆ!!!

Doskonała oferta dla wszystkich absol-
wentów pragnących zdobyć nowy zawód i 
zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy!

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej
Atuty szkoły: 

 Nauka trwa 1 rok (2 semestry),
 jest bezpłatna,
 słuchaczem może zostać każdy, kto ukoń-
czył szkołę ponadgimnazjalną (bez matury),

 zajęcia odbywają się w systemie zaocznym,
 realizujemy program MEN,
 kształcimy według Europejskich Standar-
dów Edukacyjnych,

 wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS,
 wystawiamy legitymacje szkolne,
 w czasie   kształcenia słuchacze zdobywa-
ją wiedzę teoretyczną z psychologii, so-
cjologii i pedagogiki, anatomii i fizjologii 
człowieka, polityki społecznej oraz umie-
jętności udzielania pierwszej pomocy oraz 
rehabilitacji  ruchowej.

Asystenci osoby niepełnosprawnej 
znajdują zatrudnienie w:   ośrodkach i do-
mach   pomocy społecznej, środowiskowych 
domach   samopomocy, klubach samopo-
mocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach tera-
peutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach 
działających na rzecz osób niepełnospraw-
nych, prywatnej   praktyce   pracy socjalnej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepub-
licznych zespołach opieki zdrowotnej ma-
jących kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, szpitalach specjalistycznych, pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych, pla-
cówkach  poradnictwa rodzinnego.

Gimnazjalisto! 
Nasze Liceum, to dobre liceum!
Nasze Technika wyrastają z tradycji lokal-

nego środowiska, a jednocześnie są oryginalną 
i nowoczesną propozycją dla niego!

Nasza oferta odpowiada na potrzeby ryn-
ku pracy!

Nasza szkoła to bezpieczna szkoła, w której 
żaden uczeń nie jest anonimowy! 

Nasza placówka znajduje się w sercu Ma-
kowa Podhalańskiego – Rynek 8. Bardzo do-
bra baza lokalowa umożliwia naukę na 
jedną zmianę, rozpoczynającą się od 8.00! 
Dla uczniów z odległych terenów proponujemy 
możliwość zamieszkania w internacie w Su-
chej Beskidzkiej

Dni Otwarte Szkoły
4 i 5  kwietnia 2014 r.
ZAPRASZAMY!!!

Serdecznie zapraszamy 
w nasze szeregi! 
Wejdź z „Kantym” z tradycją 
w nowoczesność!
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Zapraszamy Cię do nauki w szkole, która ist-
nieje od 1926 roku. Wykształciliśmy wiele po-
koleń wspaniałych ludzi. Dziś jesteśmy szkołą 
nowoczesną, w której panuje przyjacielska, 
wręcz rodzinna atmosfera. Proponujemy Ci 
rozwijanie swoich zainteresowań i umiejęt-
ności poprzez: 
* udział w olimpiadach przedmiotowych,
* reprezentowanie szkoły w zawodach spor-

towych, * koncertowanie z chórem Bel Canto
* występy w programach artystycznych Koła 

Teatralnego
* pracę w Samorządzie Uczniowskim
* wyjazdy na wycieczki i rajdy turystyczne
A najlepsze jest to, że wszystkie szkolne wy-
darzenia możesz obserwować i komentować 
na facebook.com/zs.jordanow
POLUB NAS!

Jesteś ambitny, chcesz wiedzieć więcej i roz-
wijać swoje naukowe talenty? Musisz skoń-

czyć studia wyższe. Ale żeby to osiągnąć 
potrzebne są dobre wyniki matury. Żadna 
szkoła nie przygotuje Cię lepiej niż Liceum 
Ogólnokształcące. A jeśli liceum to tylko 
w Kołłątaju.
Matura 2013 - 100% zdawalności !!!
Liceum Ogólnokształcące (propozycje klas)
Tylko w naszej szkole w klasie drugiej wy-
bierasz przedmioty na poziomie rozszerzo-
nym wg swoich zainteresowań i planów na 
przyszłość. A to nasze propozycje klas pierw-
szych:

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów
tel. 18 26 75 514, fax 18 26 74 957
e-mail: zskjordanow@iap.pl 
www. zskjordanow.iap.pl

Klasa
PRZEDMIOT

ROZSZERZONY
w klasie I

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

tylko proponowane
od klasy II

PRZEDMIOTY
UZUPEŁNIAJĄCE

(do wyboru)

Klasa przygotowuje
do studiów

1a
medialno-
językowa

j. obcy
j. polski
(do wyboru)

j. angielski/j. polski
historia/WOS
j. niemiecki

- j. obcy w mediach
- edukacja teatralno-
-wokalna
- zajęcia artystyczne

kierunki humanistyczne; prawo, filologie obce, 
psychologia, archeologia, socjologia i politologia, 
dziennikarstwo, kierunki artystyczne, aktorstwo, 
historia sztuki, europeistyka

1b
techniczna

matematyka

matematyka
fizyka
informatyka
geografia

- laboratoria chemiczne
- analiza matematyczna
- ekonomia w praktyce
angielski w biznesie

kierunki techniczne; budownictwo, architektura, 
inżynieria środowiska, geodezja oraz kierunki 
ekonomiczne; stosunki międzynarodowe, gospo-
darka przestrzenna, administracja, informatyka, 
inżynieria biochemiczna, fizyka, fizyka jądrowa, 
turystyka, matematyka, odnawialne źródła energii

1c
medyczna

j. angielski
biologia
chemia

- elementy fizyki 
w medycynie
- j. łaciński medyczny

kierunki medyczne; farmaceutyczne, pokrewne 
z medycyną, biologia, ochrona środowiska, 
biofizyka, biochemia, fizjoterapia, wychowanie 
fizyczne, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, 
biotechnologia, chemia

Gimnazjalisto! Kończysz szkołę. Za-
stanawiasz się co dalej? Przestań się 
tym zamartwiać! Przyjdź do Zespołu 
Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordano-
wie. Nasza szkoła wspiera indywidu-
alny rozwój każdego ucznia i dobrze 
przygotowuje do życia w szybko zmie-
niającej się rzeczywistości, jednocześ-
nie szanując wartości i tradycje. 
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Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód, stać się 
prawdziwym fachowcem równocześnie za-
rabiając w czasie praktyk, musisz wybrać 
szkołę zawodową w Kołłątaju.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje:
* 3 letni system nauki
* praktykę zawodową u prywatnych przed-

siębiorców
* comiesięczne wynagrodzenie za wykona-

ną pracę
* wybór każdego zawodu
* wyjazdy zawodoznawcze m.in. do fabryki 

Fiata 

ZSZ proponuje następujące specjalizacje: 
stolarz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojaz-
dów samochodowych, blacharz samochodo-
wy, elektryk, elektromechanik, monter sieci 
i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, cu-
kiernik, kucharz, piekarz, lakiernik, blacharz.
Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe w 
języku polskim i angielskim oraz certyfi-
katów z kursów, które są uznawane w ca-
łej Unii Europejskiej.
W ramach programu unijnego „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” or-
ganizowane są darmowe kursy:
- kurs prawa jazdy
- kurs obsługi koparek
- kurs aranżacji wnętrz
- kurs obsługi wózków jezdniowych
- kurs obsługi kas fiskalnych
- kurs obsługi programu Symfonia Handel
- kurs obsługi AutoCad (projektowanie mebli)

Chciałbyś zagrać w kosza, a tu znowu 
noga?
U nas możesz wybrać dyscyplinę sportową, 
którą chciałbyś uprawiać na zajęciach wy-
chowania fizycznego:
siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihoc, 
inter-crosse, siłownia, aerobik, pływanie, nar-
ciarstwo, turystyka, tenis stołowy.

Język obcy otwiera przed Tobą światowe 
możliwości !!!
Tylko w naszej szkole masz możliwość indy-
widualnego wyboru nauki języka obcego 
bez względu na klasę, do której będziesz 
uczęszczał. Możesz wybrać spośród:
- angielskiego
- niemieckiego
- rosyjskiego

Szkoła to nie tylko nauka i solidnie przekazy-
wana wiedza. Tu uczymy się życia i poszano-
wania tradycji. Wybierając Kołłątaja będziesz 
uczestniczył w wielu szkolnych imprezach. 
Będą to m.in. ”Otrzęsiny klas pierwszych”, 
szkolne dyskoteki, Mikołajkowy Turniej Spor-
towy, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Walentynki, 
Święto liczby Pi, Festiwal Piosenki i Anegdoty 
Szkolnej, Szkolne Dni Sportu. Prawdziwym 
przeżyciem będzie dla Ciebie pielgrzymka 
klas pierwszych do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
nocne czuwanie maturzystów na Jasnej Górze 
i wspaniały Bal Studniówkowy.

Gimnazjalisto!!!
Nie przegap swojej szansy. 
Wybierz KOŁŁĄTAJA!
Czekamy na Ciebie.

Dzień Otwarty Szkoły
21 maja 2014 r.
ZAPRASZAMY!!!

POLUB NAS facebook.com/zs.jordanow
www.zskjordanow.iap.pl
34-240 Jordanów
ul. Kolejowa 9
tel. 18 26 75 514, fax 18 26 74 957
e-mail: zskjordanow@iap.pl
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Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego 
w Jordanowie 
ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów
tel. 18 26 75 658, e-mail: zsd@powiatsuski.pl, 
www.zsdjordanow.iap.pl

SKUTECZNIE
Najlepsza zdawalność egzaminu matural-

nego wśród techników powiatu suskiego.
Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatko-
we, które doskonalą wiedzę i umiejętności, 
sprawdzane na egzaminach zewnętrznych.

PRAKTYCZNIE
Ważną cechą szkoły jest praktyczne ucze-

nie zawodu – z wykorzystaniem programów 
komputerowych, ale przede wszystkim przez 
udział w zajęciach praktycznych i praktykach 
zawodowych (w urzędach, banku, firmach 
budowlanych, firmach produkcyjnych i usłu-
gowych, biurach podróży, biurach projekto-
wych, szkółkach roślin ozdobnych). Podczas 
praktyk uczniowie nawiązują znajomości 
z potencjalnymi pracodawcami. Wiemy rów-
nież, że w lokalnej społeczności są cenionymi 
pracownikami.

PRZYJAŹNIE
Uczeń może wybrać przedmioty, których 

będzie się uczył od drugiej klasy na poziomie 
rozszerzonym, mogą to być: język angielski, 
język niemiecki, geografia, matematyka, fizy-
ka, biologia.
Decyduje również, jakie dyscypliny sportowe 
będzie uprawiał na zajęciach WF. 

BEZPIECZNIE
Atutem naszej szkoły jest to, że jest 

mała, co czyni ją bezpieczną. Jest szkołą 
bez przemocy. Znamy wszystkich uczniów, 
staramy się im zapewnić jak najlepsze wa-
runki: każda klasa ma swoją salę lekcyjną, 
mamy dobrze wyposażone pracownie, 
transport dostosowany jest do godzin lek-
cyjnych, busy odjeżdżają z parkingu szkol-
nego.

ATRAKCYJNIE
Uczniowie mają okazję brać udział w zaję-

ciach artystycznych, kółkach zainteresowań, 
wycieczkach przedmiotowych, zielonej szko-
le, zagranicznych wymianach, konkursach 
i szkolnych uroczystościach.

Nasze technikum da Ci więcej niż liceum 
i więcej niż szkoła zawodowa - zdobędziesz 
średnie wykształcenie, maturę i zawód.

Kształcimy w zawodach:

Technik Ekonomista
Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł 

technika ekonomisty po zaliczeniu dwóch 
kwalifikacji: 
Planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji, którą zdobywają po II klasie 
oraz
Prowadzenie rachunkowości (w IV klasie). 
Są oni przygotowani do założenia i prowa-
dzenia własnej firmy, pracy w podmiotach 
gospodarczych i w urzędach administracji 
publicznej. Uczniowie nabywają praktyczne 
umiejętności prowadzenia księgowości i kon-
troli finansowej podczas atrakcyjnych praktyk 
w różnych podmiotach gospodarczych.

 

Po ukończeniu tego kierunku można 
pracować na następujących stanowiskach: 
księgowy, kasjer, sekretarka, recepcjonista, 
magazynier, sprzedawca, referent, banko-
wiec, kierownik marketingu, kadrowy, agent 
ubezpieczeniowy, handlowiec.

Szarotka - najlepsza Spółdzielnia Ucz-
niowska w kraju

Po raz 13. zdobyliśmy puchar Krajowej 
Rady Spółdzielczości w konkursie na najlepiej 
prosperującą spółdzielnię uczniowską w kraju.

W Szarotce pracują głównie uczniowie 
technikum ekonomicznego, mając możliwość 
zdobywania cennych doświadczeń zawodo-
wych – samodzielnie decydują o wyborze 
dostawców, składają zamówienia, wypełniają 
dokumenty związane z działalnością gospo-
darczą, ustalają marże, rejestrują utargi.

 Oprócz kształtowania postaw przed-
siębiorczych SU Szarotka zachęca również 
młodzież do udziału w akcjach proekolo-
gicznych, charytatywnych, kulturalnych. 
Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, 

podejmuje działania propagujące zdrowy 
styl życia.

Za zarobione pieniądze uczniowie wy-
jeżdżają na wielodniowe wycieczki zagra-
niczne, młodzi spółdzielcy zwiedzili wiele 
pięknych zakątków Europy, m.in. Turcję, 
Chorwację, Grecję, Hiszpanię, Sycylię.

Technik Budownictwa 
Marzysz o dobrej pracy? 

Absolwent przygotowywany jest do: 
Wykonywania robót murarskich i tynkar-
skich (po 1 sem. w klasie III), Organizacji 
i kontrolowania robót budowlanych (po 
III klasie), Sporządzania kosztorysów oraz 
przygotowywania dokumentacji przetar-
gowej (po 1 sem. IV klasy). Absolwent przy-
gotowywany jest do: 
- wykonywania: zapraw murarskich i tynkar-
skich, mieszanek betonowych, murowanych 
konstrukcji budowlanych, tynków, remon-
tów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji 
budowlanych;
- organizowania i kontrolowania robót zwią-
zanych z zagospodarowaniem terenu bu-
dowy i wykonaniem robót ziemnych, robót 
budowlanych stanu surowego i robót wy-
kończeniowych;
- sporządzania kosztorysów i dokumentacji 
przetargowej.

Absolwent może być zatrudniony m.in. 
w przedsiębiorstwach budowlanych, zakła-
dach remontowo-budowlanych i zakładach 
prefabrykatów.

Tylko u nas zdobędziesz te umiejętności!
Sytuacja na rynku budowlanym w na-

szym kraju jest dobra i w miarę stabilna, tak 
więc pracy dla techników budownictwa nie 
powinno zabraknąć. Można również podjąć 
własną działalność gospodarczą. Ponadto 
technicy budownictwa mogą znaleźć legal-

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie istnieje od 57 lat, obecnie prowadzi nabór do technikum, 
kształcącego w cyklu 4-letnim. UCZYMY:

Jedyny zawód, który daje kwalifikacje do pracy  
na wielu stanowiskach



15

ne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach 
Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi 
pracownikami.

Współpraca z Politechniką Krakowską
Technikum Budowlane w Jordanowie 

w bieżącym roku szkolnym nawiązało współ-
pracę z Politechniką Krakowską. Umożliwi ona 
uczniom udział w wykładach organizowanych 
przez uczelnię, w pokazach badania wytrzy-
małości materiałów budowlanych, a także 
zapewni uczestnictwo w zajęciach warsztato-
wych. Wyjazdy na politechnikę będą cyklicz-
ne, co w połączeniu z zajęciami praktycznymi i 
praktykami zawodowymi da uczniom pełniej-
sze wykształcenie zawodowe i z pewnością 
zachęci do wybrania kierunku studiów zwią-
zanego z budownictwem.

Technik Obsługi Turystycznej
Absolwenci tego kierunku otrzymają świa-

dectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:
Planowanie i realizacja imprez i usług tury-
stycznych (po II klasie); 

Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych (w IV klasie). 
Poznają zasady funkcjonowania biura podró-
ży, organizacji targów, imprez, obozów, ko-
lonii, wyjazdów urlopowych i zagranicznych, 
geografię turystyczną Polski i świata, podsta-
wy prawa i ekonomii, konieczne do założenia 
działalności gospodarczej.
 Absolwenci są przygotowani do prowadzenia 
własnej działalności turystycznej i agrotury-
stycznej, pracy w urzędach administracji pań-
stwowej i samorządowej, w punktach infor-
macji turystycznej, biurach podróży, hotelach 
o wysokim standardzie, zarówno w Polsce, jak 
i na terenie Unii Europejskiej.

Nie chcesz być bezrobotnym?
U nas zdobędziesz zawód, który Ci to ułatwi!

Współpraca z Małopolską Organizacją 
Turystyczną

Młodzież naszej szkoły została zaproszo-
na do udziału w Targach Turystycznych ITB 
BERLIN w dniach 5-9 marca 2014 (wyjazd 

jest bezpłatny) jako członkowie reprezentacji 
Małopolski. Uczniowie zostaną przeszkoleni 
w zakresie promocji Małopolski i organiza-
cji ruchu turystycznego oraz będą pracować 
jako wolontariusze podczas promocji regionu 
na największej imprezie handlowej przemysłu 
podróżniczego w świecie. Targi są również 
atrakcją dla tysięcy zwiedzających turystów.

Uczestnictwo w Międzynarodowej Gieł-
dzie Turystycznej z pewnością będzie bardzo 
pomocne w przygotowaniu młodzieży do 
pracy w branży turystycznej oraz okazją do 
nabycia doświadczenia, które będzie połączo-
ne z niepowtarzalną przygodą.

Technik Architektury Krajobrazu
Umożliwia uzyskanie dwóch kwalifikacji:
Urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu (zdoby-
wa się ją po II klasie)

Organizacja prac związanych z budową 
oraz konserwacją obiektów małej architek-
tury krajobrazu (w IV klasie).

Przygotowuje absolwentów do projek-
towania, urządzania i pielęgnacji ogrodów 
przydomowych z zachowaniem wymogów 
estetycznych i ekologicznych, urządzania 
i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, tworze-
nia kompozycji i dekoracji z roślin, sporządza-
nia kosztorysów i stosowania zasad marketin-
gu, egzaminu na prawo jazdy kategorii T.

Wizyta - staż zawodoznawczy

Uczniowie klas technikum architektury 
krajobrazu (dzięki udziałowi szkoły w pro-
jekcie unijnym „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”, co oznacza, 
że uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów 
związanych z wyjazdem) uczestniczyli w wizy-
cie zawodoznawczej w obiektach położonych 
w okolicach Wrocławia. Wizyta objęła zajęcia 
na zamku w Książu, specjalistyczny wykład o 
rozmnażaniu roślin metodą „in vitro” i zwie-
dzanie kolekcji w Ogrodzie Botanicznym, po-
znanie tajników sztuki ogrodowej Dalekiego 
Wschodu w ogrodzie japońskim Parku Szczyt-
nickiego, rozpoznawanie gatunków drzew i 

krzewów w arboretum w Pawłowicach.
Kolejna wizyta planowana jest na wiosnę, 

a jej tematyka wydaje się równie ciekawa. Pla-
nujemy między innymi zwiedzanie Ogrodów 
Łazienkowskich, ogrodu na dachu Biblioteki 
Głównej w Warszawie, ćwiczenia w szkółce 
roślin ozdobnych w Kórniku koło Poznania 
oraz zajęcia w innych inspirujących miejscach 
i obiektach. 

Nasza szkoła gwarantuje:
- dodatkowe kwalifikacje na bezpłatnych kur-

sach (operatora wózka widłowego, koparko-
-ładowarki, barmana, bukieciarstwa, księgo-
wości, kadrowo-płacowy, prawa jazdy kat. B.), 

- uzyskanie certyfikatu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w języku angiel-
skim oraz certyfikatów z kursów uznawa-
nych w całej Europie, 

- możliwość uczestnictwa w wycieczkach za-
wodoznawczych, 

- wybór dyscypliny sportowej na lekcjach WF, 
- dobry dojazd (szczegółowe informacje na 

stronie szkoły),
- egzamin zawodowy podzielony na dwie (ła-

twiejsze) części, 
- wysoką zdawalność egzaminu matural-

nego i zawodowego (nawet jeśli ucznio-
wie z przedmiotów otrzymują oceny do-
puszczające i dostateczne), 

- naukę w miłej i bezpiecznej atmosferze, 
- udział w zagranicznej wymianie (w 2013 
roku z Niemcami),

- wyjazd na zieloną szkołę (w 2013 roku do 
Darłówka),

- nauczanie dwóch języków obcych: angiel-
skiego i niemieckiego,

- możliwość uczestnictwa w konkursach 
i olimpiadach, w których co roku mamy lau-
reatów i finalistów, 

- zajęcia w pracowniach komputerowych 
z dostępem do Internetu,

- możliwość korzystania z multimedialnego 
centrum informacji w bibliotece szkolnej, 

- możliwość pracy w najlepszej Spółdzielni 
Uczniowskiej w kraju; zysk przeznaczany 
jest na zagraniczne wycieczki.

Dzień Otwarty Szkoły
15 maja 2014
ZAPRASZAMY!!!
Odwiedź nas i wygraj tablet!

 To interesujący i przyszłościowy kierunek, 
zgodny z potrzebami rynku.
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHO-
WAWCZY w MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

ul. Moniuszki 1, 34-220 Maków Podhalański 
tel./fax 33 877 15 27, www.soswmakow.iap.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Makowie Podhalańskim jest publiczną 
placówką dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podsta-
wowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy.

Zarówno w szkole podstawowej jak i w gim-
nazjum, zgodnie z potrzebami uczniów, two-
rzone są oddziały dla uczniów z lekką niepełno-
sprawnością oraz z umiarkowaną lub znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną (zespoły 
edukacyjno– terapeutyczne).

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest trzy-
letnią szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. Zapewnia ona 
kontynuację procesu edukacyjno–terapeutycz-
nego oraz przygotowanie uczniów do podjęcia 
aktywności społecznej, dzięki której zdobędą 
szereg umiejętności wchodzących w zakres 
różnych zawodów lub umiejętności wykony-
wania pojedynczych czynności, przydatnych 
w życiu na miarę swoich potrzeb i możliwości. 
Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła zapewnia 
uczniom na każdym poziomie zajęcia rewalida-
cyjne, których podstawowym celem jest kory-
gowanie wad, kompensowanie i usprawnianie 
niezaburzonych funkcji.

Ośrodek prowadzi także zajęcia z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
które są zajęciami wielospecjalistycznymi, kom-
pleksowymi. Celem ich jest pobudzanie psy-
choruchowego i społecznego rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nie-
prawidłowego funkcjonowania do momentu 
podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGO-
GICZNA w SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka,  
tel. 33 874 26 06 

ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów,  
tel. 18 267 47 85  

e-mail: pppsuchab@poczta.fm,  
www.ppp.powiatsuski.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Suchej Beskidzkiej udziela pomocy psy-
chologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 
dzieciom i młodzieży z terenu powiatu suskie-
go, zapewnia również wsparcie dla ich rodzi-
ców oraz nauczycieli szkół i placówek oświa-
towych, zlokalizowanych w powiecie suskim. 
Placówka zatrudnia specjalistów –psycholo-
gów, pedagogów, logopedów, a także rehabi-
litanta. W Poradni organizuje się także zajęcia 

wczesnego wspomagania rozwoju, mające na 
celu pobudzanie psychoruchowego i społecz-
nego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nie-
pełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
W roku 2010 powstał gabinet terapii EEG - Bio-
feedback dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
w rozwoju (metoda pozwalająca pozytywnie 
zmieniać wzorzec fal mózgowych, co przekła-
da się na zmiany w funkcjonowaniu).

Z myślą o zwiększaniu dostępności pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej dla klientów 
uruchomiono dyżury pracowników w ramach 
„Dni Otwartych”. W każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00 
zapraszamy rodziców, nauczycieli i wszystkie 
osoby zainteresowane skorzystaniem z po-
mocy do naszej placówki przy ul. Kościelnej 
5b w Suchej Beskidzkiej, a w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w tych samych godzinach 
do placówki zamiejscowej w Jordanowie, ul. 
Banacha 1. Można wówczas bez skierowania 
i bez konieczności wcześniejszego uzgadnia-
nia terminu skonsultować się z psychologiem, 
pedagogiem i logopedą.

Terminy badań i konsultacji ustalane są 
po złożeniu wniosku w sekretariacie poradni 
w godzinach od 7.30 do 18.00. W pilnych spra-
wach można zgłaszać się osobiście do dyrekcji. 

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W SIDZINIE 
34-236 Sidzina 602  

tel./fax (18) 26-73-190 - sekretariat  
(18) 26-99-046 - telefon kontaktowy  

dla rodziców  
(18) 26-73-726 lub kom. 602658369  

- dyrektor placówki  
e-mail: sekretariatdwd2sidzina.pl

Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie jest 
całoroczną placówką zapewniającą opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 
Położony jest na wysokości 620 m n.p.m. w Be-
skidzie Żywieckim w Paśmie Policy. Na organi-
zowane w Domu Wczasów Dziecięcych turnu-
sy przyjeżdżają dzieci i młodzież z całej Polski, 
placówka dysponuje 65 miejscami, w poko-
jach 4-, 5 i 6-osobowych, z własną jadalnią 
i kuchnią. Ośrodek zatrudnia odpowiednią do 
potrzeb wykwalifikowaną kadrę pedagogicz-
ną, jest dobrze wyposażony w pomoce dydak-
tyczne, sprzęt sportowy oraz audiowizualny. 
Bogata infrastruktura placówki umożliwia 
organizację turnusów czasowo i tematycznie 
odpowiadających oczekiwaniom przyjeżdża-
jących. Organizowane są m.in. turnusy spor-
towe, ekologiczne, turystyczne, integracyjne 
oraz w okresie zimowym turnusy z nauką jaz-
dy na nartach. W zależności od zainteresowań 
przyjeżdżających grup Dom Wczasów Dziecię-
cych proponuje również:
- wyjazdy do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, 

w Pieniny, do Suchej Beskidzkiej oraz na Wy-
soką z propozycją zwiedzania dworku oraz 
wysłuchania koncertu muzyki barokowej,

- wyjazdy na Słowację – baseny geotermalne 
i inne atrakcje,

- zwiedzanie Orawskiego Parku Etnograficzne-
go – lekcja pieczenia chleba,

- zorganizowanie warsztatów ekologicznych – 
zabawki z siana,

- wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej, 
Spytkowic,

- spotkanie z garncarzem,
- wizyta w pasiece pszczelarskiej,
- wycieczkę do Lipowca – zwiedzanie zamku 

i skansenu.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
w SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka 
tel. 600 341 564, 535 393 933, e-mail: ssm@

powiatsuski.pl, www.ssm.powiatsuski.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Suchej 
Beskidzkiej zlokalizowane jest w budynku Sta-
rostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b 
(II piętro). Jest placówką całoroczną, dysponu-
jącą 60 miejscami noclegowymi w pokojach 
2-, 4-, 5- i 8-osobowych. Wszystkie pokoje po-
siadają wysoki standard wyposażenia (w czę-
ści pokoi znajdują się odbiorniki TV SAT). Do 
dyspozycji gości udostępniona jest kuchnia 
samoobsługowa z pełnym wyposażeniem nie-
zbędnym do przyrządzania i konsumowania 
posiłków. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, pomagamy także w organizacji 
całodziennego wyżywienia dla grup powyżej 
20 osób w tutejszej jadłodajni. 

W schronisku znajdują się eleganckie sani-
tariaty z bieżącą, ciepłą wodą, natryski, pralnia 
i suszarnia. Jest także świetlica wyposażona 
w TV, sprzęt audio–video, projektor multime-
dialny, ekran, komputer z dostępem do in-
ternetu. Świetlica może służyć także jako sala 
konferencyjna. Istnieje również możliwość 
korzystania z internetu za pomocą sieci bez-
przewodowej (WiFi) na terenie placówki. Do-
datkowo turyści mogą skorzystać ze stołu do 
ping-ponga, gier świetlicowych, mini siłowni 
(rower eliptyczny i atlas). Oprócz tego każda 
grupa może skorzystać z miejsca do organiza-
cji ognisk. 

Istnieje możliwość zorganizowania dla go-
ści schroniska szeregu imprez towarzyszących, 
w tym wycieczek krajoznawczych z przewod-
nikiem, kuligów oraz wycieczek wg potrzeb 
i zainteresowań turystów, a także warsztatów 
twórczości ludowej.

Celem placówki jest upowszechnianie kra-
joznawstwa i turystyki jako aktywnej formy 
wypoczynku, a także zapoznanie turystów 
z walorami turystycznymi okolic oraz z historią 
i zabytkami regionu. Ceny noclegów wahają 
się od 15 zł do 60 zł w zależności od pokoju. 
Ponadto udzielane są dodatkowe zniżki dla 
posiadaczy legitymacji PTSM i międzynarodo-
wych legitymacji.

Placówki oświatowe


