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DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Z bliża się czas podjęcia przez Was decyzji związanej z wyborem 
kolejnego etapu kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjal-
nej. Aby ułatwić Wam dokonanie tego trudnego wyboru, przygo-

towaliśmy po raz kolejny informator zawierający bogatą i ciekawą ofer-
tę szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat suski. Mając 
świadomość, że konkurencyjność szkół na rynku edukacyjnym wzrasta 
z roku na rok , jako organ prowadzący dokładamy wszelkich starań, aby 
dostosowywać ofertę kształcenia zarówno do aktualnych potrzeb rynku 
pracy, jak i Waszych zainteresowań oraz jednocześnie w należyty sposób 
dbać o bezpieczeństwo i ciągłą modernizację bazy szkolnej i dydaktycz-
nej podległych szkół. Jest to warunek dobrego przygotowania uczniów 
do kontynuacji dalszego kształcenia na poziomie średnim lub wyższym 
albo też zatrudnienia na rynku pracy. W bieżącym roku kalendarzowym 
w budżecie powiatu zaplanowano kwotę  w wysokości niespełna 900 tys. 
zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne poprawiające bazę szkolną 
podległych placówek. O jakości pracy naszych szkół świadczą dobre wy-
niki egzaminów zewnętrznych, wysokie lokaty w rankingach wojewódz-
kich oraz liczne osiągnięcia uczniów zajmujących często czołowe miej-
sca w konkursach i olimpiadach wojewódzkich i ogólnopolskich, a także 
zdobywających niejednokrotnie indeksy na wyższe uczelnie.

Przygotowana w bieżącym roku oferta na rok szkolny 2017/2018 
obejmuje dotychczasowe typy szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się egzaminem maturalnym czyli trzyletnie licea ogólnokształcące 
i czteroletnie technika  oraz powstałe w wyniku przekształcenia obec-
nych zasadniczych szkół zawodowych – trzyletnie szkoły branżowe 
I stopnia.  

W zakresie kształcenia ogólnego oferta obejmuje klasy liceum ogól-
nokształcącego, w których oprócz wiodących przedmiotów rozszerzo-
nych uczniowie od klasy II będą mogli dokonywać wyboru jednego lub 
dwóch przedmiotów rozszerzonych w zależności od preferencji i moż-
liwości organizacyjnych szkół. W zakresie kształcenia zawodowego na 
poziomie średnim, w typie szkoły technikum proponujemy podjęcie 
kształcenia w zakresie 18 kierunków kształcenia m.in. w branżach: usłu-
gowej, gastronomicznej, turystycznej, elektryczno – elektronicznej, 
budowlanej, mechanicznej i mechatronicznej. Natomiast absolwenci 
zainteresowani podjęciem kształcenia zawodowego w trzyletniej szkole 
branżowej I stopnia powstałej w wyniku przekształcenia dotychczaso-
wych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli, w zależności od wy-
branego zawodu, podjąć naukę w tym typie szkoły z praktyczną nauką 
zawodu w szkole lub u pracodawcy. Wzorem lat poprzednich kontynu-
ujemy także prowadzenie naboru do klas integracyjnych na poziomie 
szkoły branżowej I stopnia, w której naukę będą mogli podjąć również 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Zbigniew Hutniczak
Wicestarosta Suski

Józef Bałos
Starosta Suski 

Opracowanie: Wydział Edukacji 
na bazie materiałów zredagowanych przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33/ 8757945, 33/8757947, e-mail: edukacja@powiatsuski.pl 

Oferta zawiera także propozycję kształcenia dla osób dorosłych po-
siadających wykształcenie średnie. W szkołach policealnych funkcjo-
nujących w systemie zaocznym oferujemy naukę w pięciu kierunkach 
zawodowych (technik administracji, technik BHP, asystent osoby niepeł-
nosprawnej, technik usług kosmetycznych oraz nowy kierunek opiekun 
medyczny).

Mocne strony naszych szkół średnich to położenie oraz dostępność 
komunikacyjna, dobre warunki gwarantujące bezpieczeństwo uczniom 
i pracownikom, dobrze wyposażona oraz ciągle modernizowana baza 
do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna i zarządzająca. Atutem naszych szkół jest także dobrze 
rozwinięta baza sportowa i możliwość realizacji dodatkowych zajęć 
z wychowania fizycznego dla chętnych uczniów. Ciekawa oferta szkół 
wzbogacana jest również o możliwości wynikające z planowanych do 
realizacji projektów edukacyjnych z udziałem środków zewnętrznych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego. W kolejnej perspektywie rozdania środków unijnych, powiat 
suski wystąpił z wnioskami o dofinansowanie projektów w zakresie mo-
dernizacji kształcenia zawodowego, w ramach których m.in. powstaną 
wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczno – dydaktyczny bran-
żowe Centra Kompetencji Zawodowych wspierające szkoły w zakresie 
podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów. Powiat aplikuje rów-
nież o środki finansowe na realizację zajęć z obszarów ogólnych dla 
uczniów chcących rozwijać kompetencje ogólne oraz poszerzać wiedzę 
z niektórych przedmiotów ogólnokształcących jak np. matematyka, języ-
ki obce, chemia, przedsiębiorczość itp. Szczegółowe informacje dotyczą-
ce planowanych do realizacji projektów edukacyjnych zamieszczamy na 
stronie 3 informatora. 

Zapraszamy do lektury przygotowanego specjalnie dla Was informa-
tora który, mamy nadzieję, będzie pomocny w dokonaniu wyboru dalszej 
drogi kształcenia. 

Rekrutacja, tak jak w latach poprzednich przeprowadzona zostanie 
w systemie elektronicznym poprzez zalogowanie na stronie interneto-
wej: https://malopolska.edu.com.pl 

Czekamy na Was w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat suski!
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PLANOWANE PROJEKTY 
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO

Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzedniej perspektywy finanso-
wej, powiat suski zdecydował o kontynuacji wsparcia szkolnictwa zawo-
dowego w kolejnych latach. 

W odróżnieniu od lat poprzednich, w bieżącej perspektywie, organy 
prowadzące szkoły zawodowe mogą ubiegać się o środki finansowe po-
przez udział w konkursach organizowanych przez Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości w ramach 10 Osi Priorytetowej Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

Decyzją Zarządu Powiatu Suskiego, we wrześniu 2016 roku zostały 
złożone dwa wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 6.383.228,33 zł. 
Dofinansowanie to pozwoli utworzyć dwa branżowe Centra Kompe-
tencji Zawodowych na bazie:
1. ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w branży turystyczno 

– gastronomicznej (branża wiodąca) oraz administracyjno-usługowej 
(branża wspierająca)

2. ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w branży elektryczno-
-elektronicznej (branża wiodąca) oraz mechanicznej i górniczo-hutni-
czej (branża wspierająca)

Z oferty Centrów Kompetencji Zawodowych będą mogli skorzystać 
nie tylko wszyscy uczniowie szkół powiatu suskiego kształcący się od-
powiednio w danej branży ale również uczniowie pozostałych szkół 
w Subregionie Podhalańskim (powiat suski, powiat nowotarski, powiat 
tatrzański) i z obszaru Województwa Małopolskiego.

Dzięki działalności Centrów możliwe będzie rozwijanie umiejętności 
praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego 
bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ra-
mach dofinansowanych projektów możliwe będzie również nabywanie 
dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – kursy zawodowe, szkolenia 
specjalistyczne. Możliwy będzie także zakup nowoczesnego sprzętu 
i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz in-
struktorzy praktycznej nauki zawodu będą mogli skorzystać z możliwości 
rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania 
zawodów deficytowych w regionie. 

W powiecie suskim planuje się włączenie w realizację w/w projektu 
5 szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo:
1. ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
2. ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
3. ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
4. ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
5. ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

Kolejnym planowanym przedsięwzięciem, realizowanym w powiecie 
suskim w nowym okresie programowania (2014-2020) będzie „Małopol-
ska Chmura Edukacyjna”, która realizowana będzie przez kilka komple-
mentarnych projektów.

Pierwszy z nich posiada charakter infrastrukturalny i ma na celu wy-
posażenie szkół w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w trybie on – line. Sprzęt ten umożliwi realizację zajęć w czasie rzeczywistym 
pomiędzy szkołami i uczelniami. W każdej ze szkół ponadgimnazjalnych pro-
wadzonych przez powiat suski zostaną utworzone nowoczesne pracownie 
multimedialne, każda o wartości ok. 250 000 zł. Łączna wartość projektu 
„Małopolska Chmura Edukacyjna” w części infrastrukturalnej wynosić 
będzie ok. 1.500.000,00 zł w tym 150.000,00 zł stanowić będzie wkład 
własny powiatu suskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie 

z Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, która będzie 
Liderem projektu.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury informatycznej – 
nowoczesnych klas multimedialnych w szkołach połączonych siecią 
z częścią centralnej Chmury – niezbędnej do realizacji całego pakie-
tu projektów.

W ramach projektu podjęte zostaną działania związane z wyposa-
żeniem pracowni multimedialnych szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt 
niezbędny do realizacji zajęć planowanych w kolejnych działaniach, 
związanych z realizacją zajęć z przedmiotów ogólnych i zawodowych.

Drugi z projektów będzie dotyczył realizacji zajęć edukacyjnych z wy-
korzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyj-
nych w obszarach zawodowych, na które zapotrzebowanie zgłosiły 
technika z powiatu suskiego: budownictwo, język angielski zawodowy, 
żywność, turystyka oraz elektryczno – elektroniczny. Każdy z obszarów 
będzie koordynowany merytorycznie przez uczelnie, które zostały wyło-
nione w drodze otwartego naboru i konkursu, zgodnie z posiadanym 
przez nie potencjałem, zapleczem kadrowym i techno-dydaktycznym. 
W ramach każdego z zawodowych obszarów tematycznych przewiduje 
się przeprowadzenie następujących zajęć edukacyjnych dla młodzieży:
 zajęcia on-line realizowane w wymiarze 30 godzin lekcyjnych/rok, 

będą prowadzone w formule telekonferencyjnej przez wykwalifiko-
wanych pracowników akademickich przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu dostarczonego w ramach projektu infrastrukturalnego z moż-
liwością aktywnego uczestnictwa uczniów. Dodatkowo, w ramach 
cyklu 30 godzin zajeć on-line, każda z grup uczniów (szkół) wraz 
z  opiekunem co najmniej jeden raz weźmie udział w zajęciach bez-
pośrednio na uczelni;

 warsztaty naukowe prowadzone w poszczególnych obszarach tema-
tycznych bezpośrednio na uczelni przez pracowników akademickich 
w formule warsztatów weekendowych (w wymiarze ok. 10 godzin) 
oraz/lub warsztatów letnich – tygodniowych (w wymiarze ok. 25 go-
dzin); tematyka prowadzonych warsztatów będzie nawiązywała do 
lekcji on-line,  a zajęcia będą miały charakter prakyczny (laboratoria/
warsztaty/ćwiczenia);
Dodatkowo działaniem realizowanym w tym komponencie będzie 

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (TIK) w dydaktyce. Zgodnie z założeniami szkoleniami zosta-
ną objęci nauczyciele, którzy docelowo będą zaangażowani w zajęcia  
on-line dla uczniów. 

Budżet projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało-
polsce II” w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obsza-
rach zawodowych na lata 2017 – 2021 dla powiatu suskiego wynosi 
130.460,00 zł w tym 13.046,02 zł stanowić będzie wkład własny powia-
tu. Projekt ten będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego.

Trzeci z projektów będzie dotyczył realizacji zajęć edukacyjnych 
w technikach i liceach w ramach obszarów ogólnych (np. matematy-
ka, informatyka, biologia, chemia, przedsiębiorczość itd.). Powiat suski 
będzie mógł ubiegać się o środki na działania „miękkie” (realizację w/w 
zajęć) poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach planowanego 
konkursu, który zostanie ogłoszony przez Małopolskie Centrum Przedsię-
biorczości. Szczegóły dotyczące wysokości dofinansowania tego projek-
tu zostaną określone w dokumentacji konkursowej.

Powiat suski nieprzerwanie od wielu lat prowadzi działania wspierające rozwój kształcenia zawo-
dowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, w po-
przedniej perspektywie finansowej (2007-2013) zrealizowano projekt pn. „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. Było to przedsięwzięcie wdrażane w podejściu systemowym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki projektowi wsparcie otrzymało ponad 2 tys. uczniów 
z 5 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, poprzez udział m.in. w specjalistycznych 
kursach zawodowych, stażach czy zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.
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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 

Liceum Ogólnokształcące nr I 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Suchej Beskidzkiej

Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodow-
skiej-Curie to nowoczesna szkoła z  70-letnią 
tradycją. Zapewnia uczniom wszechstronny 
rozwój i wysoki poziom nauczania. Od 1968 
roku siedziba liceum mieści się budynku 
w centrum miasta przy ulicy T. Semika 1; wcze-
śniej szkoła funkcjonowała w suskim zamku. 
LO nr I to szkoła przyszłości, wspierająca 
ucznia i rodzica. Profesjonalna kadra re-
alizuje ciekawe projekty edukacyjne m.in. 
z programem Erasmus+, dba o innowacyjne 
metody nauczania we współpracy z uczel-
niami wyższymi oraz placówkami specjali-
stycznymi w Polsce i za granicą. 

MISJA SZKOŁY: 
,,Wychować człowieka dobrego i mądrego” .
Wysokie wyniki egzaminu maturalnego.

Klasy:

A Przedmioty wiodące:  
matematyka i język angielskilasa B 

B Przedmiot wiodący: matematyka

Klasy przygotowują m.in. do podjęcia studiów na 
kierunkach ścisłych np.: matematyka, ekonomia, 
informatyka, inżynieria środowiska, zarządzanie.
Proponujemy m. in.:
 udział w konkursach, olimpiadach przed-

miotowych i tematycznych, np. Diamento-
wy Indeks AGH,

 możliwość korzystania z testów on-line, 
dzięki którym utrwalisz i sprawdzisz swoją 
wiedzę z matematyki.

Klasa C

Przedmiot wiodący: biologia
Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów 
m.in. na kierunkach: medycyna, biochemia, 
biologia, chemia, psychologia , ratownictwo 
medyczne, dietetyka, pielęgniarstwo, fizjote-
rapia, farmacja, kosmetologia, biotechnologia. 
Proponujemy m.in.:
 udział w licznych projektach m.in.: innowa-

cyjnego nauczania przyrody, prelekcjach, 
programach profilaktycznych, happenin-
gach, rajdach itp.;

 wycieczki przedmiotowe np. do Muzeum 
Anatomii,

 różne metody pracy np.: warsztatową, tre-
ningową, laboratoryjną; zajęcia terenowe 
z botaniki i zoologii,

 udział w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej, Krajowym Konkursie 
Młodych Naukowców EXPLORY i wielu innych.

Klasa D 

Przedmiot wiodący: język polski
Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów 
m. in. na kierunkach humanistycznych np.: filologia 
polska, prawo, politologia, historia, polityka spo-
łeczna, administracja, dziennikarstwo, socjologia.
Proponujemy m.in.:
 udział w konkursach: recytatorskich, poetyc-

kich, literackich, filmowych, krasomówczym, 
ortograficznych; Olimpiadzie Literatury i Ję-
zyka Polskiego,

 udział w kółkach teatralnych; współredago-
wanie gazetki szkolnej i blogu,

 nauczanie kompetentnej, wnikliwej lektu-
ry tekstu oraz umożliwienie refleksyjnego 
z nim obcowania i przetwarzania,

 udział w wykładach i warsztatach, m.in. na 
Uniwersytecie Śląskim.

Klasa E

Przedmiot wiodący: język angielski 
Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia stu-
diów na kierunkach: filologia angielska, filologia 
niemiecka oraz innych.
Proponujemy m.in.:
 rozwijanie kompetencji lingwistycznych,
 warsztaty językowe w Londynie,
 odbiór sztuk teatralnych w języku angielskim,
 udział i organizację Tygodnia Języka An-

gielskiego.

Klasa F

Przedmiot wiodący: historia 
Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia stu-
diów na kierunkach humanistycznych np. hi-
storia, politologia, socjologia, prawo.
Proponujemy m.in.:
 realizację ciekawych projektów edukacyj-

nych w tym wycieczek Szlakami kultury: śre-
dniowiecza, renesansu, baroku,

 udział w olimpiadach i konkursach m.in.: 
Olimpiada Historyczna, Filozoficzna, Arty-
styczna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-
snym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy 
o Unii Europejskiej, Wiedzy o Państwie i Pra-
wie, Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza 
i oręża polskiego”,

 lekcje w instytucjach kulturalnych i histo-
rycznych – Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego,

 możliwość rozwijania umiejętności dzien-
nikarskich poprzez redagowanie artykułów 
w ,,Zeszytach Licealnych”. 

Klasa G 

Przedmiot wiodący: geografia
Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia stu-
diów m.in. na kierunkach: ekonomicznych, 
przyrodniczych, zarządzania i marketingu, po-
litechnicznych.
Proponujemy m.in.:
 zajęcia terenowe z wykorzystaniem wiedzy 

matematycznej i geograficznej; wycieczki 
przedmiotowe,

 udział w konkursach, olimpiadach przed-
miotowych i tematycznych takich jak: Dia-
mentowy Indeks AGH, Olimpiada Geogra-
ficzna, Konkurs WSTiE ,,Znaczenie turystyki 
w rozwoju regionalnym”,

 możliwość korzystania z testów on-line, 
dzięki którym utrwalisz i sprawdzisz swoją 
wiedzę.

Klasa S

Przedmiot wiodący: wychowanie fizyczne
Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia stu-
diów m.in. na kierunkach: wychowanie fizycz-
ne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, tury-
styka, służby mundurowe.
Proponujemy m.in.:
 zwiększoną ilość zajęć z wychowania fizycz-

nego,
 udział w licznych zawodach sportowych, 

rozgrywkach,
 udział w letnim i zimowym obozie sportowym,
 nauczanie i doskonalenie umiejętności pły-

wania i jazdy na nartach,
 korzystanie z bazy sportowej szkoły oraz ba-

senu, lodowiska, ,,Orlika”, boisk.

ELASTYCZNA OFERTA EDUKACYJNA 
TO PIERWSZY POWÓD, 

DLA KTÓREGO WARTO WYBRAĆ 
LO NR I IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE. 

A OTO POZOSTAŁE POWODY:

Drugi z rzędu tytuł Brązowej Szkoły w rankin-
gach portalu edukacyjnego ,,Perspektywy”. 

Planowane oddziały klas pierwszych:   

klasa Przedmiot wiodący Jeden przedmiot do wyboru 
realizowany w zakresie 

rozszerzonym

Jeden przedmiot do wyboru 
realizowany w zakresie 

rozszerzonym

A matematyka język angielski

biologia
lub chemia,

lub geografia,
lub fizyka,

lub historia,.

B matematyka

matematyka,
lub język angielski,
lub język niemiecki,

lub język polski,
lub wiedza o społeczeństwie,  

lub informatyka

C biologia

D język polski

E język angielski

F historia

G geografia

S wychowanie fizyczne
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Certyfikaty: 
Szkoła z klasą, Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, 
Bezpieczna Szkoła, Szkoła Ucząca Się, W-F z klasą, 
Bezpieczne wakacje, Szkoła Współpracy, Dobrze 
Zaprojektowana Szkoła.
Współpraca z uczelniami wyższymi, np.:
 nauczanie chemii w zakresie rozszerzonym 

pod patronatem Wydziału Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Krakowskiej,

 nauczanie podstaw przedsiębiorczości oraz 
elementów ekonomii i prawa we współpra-
cy z Wydziałem Gospodarki i Administracji 
Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie,

 udział uczniów w wydarzeniach i impre-
zach organizowanych na Wydziale GAP 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
(konferencje, seminaria, spotkania VIP-GAP, 
wieczory kulturalne, koncerty, spektakle 
i wystawy organizowane przez Agencję Ar-
tystyczną GAP),

 warsztaty i wykłady na Wydziale Filologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego,

 nieodpłatne korzystanie z zasobów Bibliote-
ki Politechniki Krakowskiej.

Nowoczesna baza dydaktyczna:
 tablice interaktywne, rzutniki multimedialne 

w większości sal,
 dwie sale gimnastyczne, sala fitness, strzelni-

ca sportowa,
 biblioteka wyposażona w bogaty księgo-

zbiór i komputery,
 winda dla osób z ograniczonymi możliwo-

ściami poruszania się,
 szatnia wyposażona w duże szafki,
 stołówka (urozmaicone śniadania i obiady), 

automaty serwujące napoje i przekąski,
 Curie Cafe z widokiem na halę sportową,
 WIFI na terenie całej szkoły,
 klub SZCZUR pozwalający młodzieży na ak-

tywność artystyczną,
 nowoczesna strona internetowa, dziennik 

elektroniczny.
Organizacje i koła zainteresowań:
 zespół muzyczny „Zwolnieni”,
 szkolne koło turystyczne i sportowe,
 grupy teatralne: ,,Mojra”; ,,D-Best!”,
 gazetka szkolna ,,Tak trzymaj!”,
 Spółdzielnia Uczniowska,
 Samorząd Uczniowski,
 Koło Przyjaciół Biblioteki,
 Liga Obrony Kraju,
 Szkolne Koło PCK,
 Caritas,
 SKS i SKT.

Konkursy organizowane w szkole:
 Maraton Matematyczny i Kangur Matema-

tyczny,
 Dyktando Powiatowe, Powiatowy Konkurs 

Poetycki ,,Nienazwane uczucia”, Powiatowy 
Konkurs Literacki ,,Po co pisać do szuflady”, 
Powiatowe Czytanie Poezji,

 Tygodnie Języków Obcych (angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego),

 Powiatowy Konkurs Geograficzny,
 Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 Konkurs piosenki angielskiej
 mistrzostwa szkoły w grach zespołowych, 

zawody indywidualne w różnych dyscypli-
nach sportowych,

 Walentynkowy turniej par w piłce siatkowej.
 Turnieje Szachowe.

Projekty realizowane w szkole:
 Program innowacyjnego nauczania przyrody,
 Projekty w ramach Programu ERASMUS +,
 Projekt UPPScience realizowany z 22 instytu-

cjami z różnych państw (Norwegia, Hiszpa-
nia, Palestyna, Turcja, Włochy, Malta, Rumu-
nia, Grecja)

 Szkoła promująca bezpieczeństwo,
 Wf z klasą,
 Bezpieczne wakacje,
 Szkolna internetowa gra giełdowa ,,Rekiny 

przedsiębiorczości”,
 Klucz do kariery ,,Świadomie wybieram 

przyszłość”.
Wycieczki, obozy i akcje:
 akcje charytatywne: współorganizowane 

przez Caritas np.: ,,Tak! Pomagam”, „Świątecz-
na paczka”, inicjatywy dobroczynne np. ma-
ratony pływackie, zawody narciarskie, mecze, 
koncerty na rzecz chorych i potrzebujących, 
WOŚP, akcje krwiodawstwa, „Komórkomania”,

 obozy integracyjne dla uczniów klas pierw-
szych,

 zimowe obozy narciarskie i letnie obozy że-
glarskie, 

 zajęcia na lodowisku, basenie,
 wycieczki programowe, wyjazdy do teatru, 

opery, kina, muzeum,
 Zaduszki Artystyczne,
 kiermasze świąteczne,
 Święto Patronki Szkoły,
 Dzień Maturzysty.

Wymiany międzynarodowe ze szkołami: 
z Francji, Niemiec, Hiszpanii.
Obozy i wycieczki językowe
na Malcie i w Londynie.

Komfort i bezpieczeństwo:
 monitoring,
 akcje profilaktyczne we współpracy z poli-

cją, pielęgniarką szkolną i ZOZ,
 gabinet pedagoga szkolnego i punkt kon-

sultacyjny.
Sukcesy i osiągnięcia m.in. :
 w konkursach artystycznych:
•• Finaliści II Krakowskiego Przeglądu Inter-

pretacji Piosenki Aktorskiej
•• III miejsce w Małopolskim Konkursie Plastycz-

nym „Moja Ojczyzna Polska. Mój Patriotyzm”.
•• Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Kra-

somówczego
•• I miejsce w Małopolskim Konkursie „Pra-

sówka”
•• Laureatka XI Ogólnopolskiego Przeglądu 

Twórczości Poetyckiej im.J.Kaczmarskiego
 w konkursach przedmiotowych:
•• Laureat i dwóch finalistów Konkursu Ma-

tematycznego PANGEA,
•• Finaliści Konkursu dla Młodych Naukow-

ców RXPLORY 2016
•• Laureaci Konkursu Wiedzy Chemicznej
•• Uczestnik finału centralnego Konkursu 

O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej
 w olimpiadach przedmiotowych:
•• Laureat i finalista Ogólnopolskiej Olimpia-

dy o Diamentowy Indeks AGH z przed-
miotu matematyka
•• Finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
•• Uczestnicy etapu okręgowego olimpiad 

:biologicznych, historycznych, języka nie-
mieckiego, teologii katolickiej

 w  zawodach sportowych:
•• II miejsce w sztafecie pływackiej w woje-

wództwie małopolskim
•• II miejsce w finale wojewódzkim indywi-

dualnych  biegów przełajowych
•• II  i V miejsce w województwie małopol-

skim we współzawodnictwie sportowym 
szkół ponadgimnazjalnych
•• Udział we wszystkich zawodach organi-

zowanych w ramach Licealiady Młodzieży 
Szkolnej

Więcej informacji o osiągnięciach, sukce-
sach, imprezach kulturalno-sportowych 
oraz o życiu  szkolnym na stronie interneto-
wej liceum www.zsosucha.pl 

Gimnazjalisto! Przedstawiliśmy Ci ważne 
powody, dla których powinieneś wybrać LO 
nr I. Z nami zaprojektujesz swoją przyszłość! 
Tu otrzymasz podstawy do dalszej nauki na 
wyższych uczelniach i do dalszego rozwoju!
Codziennie w godzinach pracy sekretariatu 
(7.00–15.00) otrzymasz pomoc. Dodatkowo 
w każdą środę kwietnia i maja w godzinach 
14.00–15.00 dyrekcja szkoły prowadzi dyżury 
dla gimnazjalistów. Do zobaczenia!

Dzień Otwarty Szkoły 22 kwietnia 2017 r. (sobota)
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ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax: 33 874 21 46
e-mail: zsg@powiatsuski.pl 
www.zsgsucha.pl

Zespół Szkół 
im. Walerego Goetla 
w Suchej Beskidzkiej

Drogi Gimnazjalisto! 
…jeśli chcesz realizować swoje marzenia 
i   poważnie myślisz o zdobyciu wykształ-
cenia zawodowego, które da Ci możliwość 
dalszego kształcenia na uczelniach wyż-
szych, technicznych lub podjęcia pracy 
zgodnej z  Twoimi kwalifikacjami, czekamy 
na Ciebie! Dołącz do nas!

Wybierz ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM. WALEREGO GOETLA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ!

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej 
Beskidzkiej jest wiodącą placówką kształce-
nia zawodowego w powiecie. Cieszy się od 
lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i 
rodziców, ponieważ zapewnia wysoki poziom 
nauczania oraz rozbudza pasje i różnorodne 
uzdolnienia uczniów.

Celem nadrzędnym szkoły jest wykształcenie 
i wychowanie absolwenta, który samodzielnie 
funkcjonuje w otaczającym świecie, jest przygo-
towany do pracy w wybranym zawodzie lub do 
świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. 

Atutem Zespołu Szkół jest wykwalifikowana 
kadra, nowocześnie wyposażone pracownie, 
efektywna praca z uczniem zdolnym, nauka 
w miłej i bezpiecznej atmosferze, profesjonalna 
obsługa administracyjna, wysoka zdawalność na 
egzaminach zewnętrznych, współpraca z wyż-
szymi uczelniami, pracodawcami, zagraniczna 
wymiana uczniów ze szkołami partnerskimi oraz 
dogodna lokalizacja w centrum miasta.

Kształcimy młodzież w czteroletnim techni-
kum oraz trzyletniej zasadniczej szkole zawo-
dowej (od 1 września 2017r. przekształconej 
w trzyletnią szkołę branżową I stopnia) w na-
stępujących zawodach:

TECHNIKUM

  Technik budownictwa   – uczestniczy w ro-
botach budowlanych, prowadzi dokumentację 
budowy, przygotowuje i kontroluje produk-
cję budowlaną w różnych działach przedsię-

biorstw, sprawuje nadzór budowlany w imieniu 
inwestora, sporządza kosztorysy i mniej skom-
plikowane prace projektowe oraz wykonuje in-
wentaryzacje budowlane. Pracę można znaleźć 
w przedsiębiorstwach budowlanych, pracow-
niach konserwacji zabytków, biurach projekto-
wych, hurtowniach materiałów budowlanych 
lub założyć własną firmę.
Kwalifikacje:
B.18 wykonywanie robót murarskich i tyn-

karskich
B.33 organizacja i kontrolowanie robót bu-

dowlanych
B.30 sporządzanie kosztorysów oraz przy-

gotowanie dokumentacji przetargo-
wej

  Technik elektronik   – spełnia zapotrzebowa-
nie lokalnego rynku pracy, a w szczególności 
prężnie rozwijającej się branży elektronicz-
nej. Absolwent może podjąć studia lub pracę 
w firmach z branży elektronicznej wykonując 
prace związane z konstruowaniem, obsługą 
i naprawą układów elektronicznych, urządzeń 
telekomunikacyjnych, przyrządów pomiaro-
wych i elektronicznego sprzętu powszechnego 
użytku. Uczeń zdobędzie wiedzę teoretyczną 
zawodową w dobrze wyposażonych pracow-
niach szkolnych, a zajęcia praktyczne i praktyka 
zawodowa będzie się odbywać w firmie FIDEL-
TRONIK w Suchej Beskidzkiej. 
Kwalifikacje:
E.06 wykonywanie instalacji urządzeń 

elektronicznych
E.20 eksploatacja urządzeń elektronicz-

nych

  Technik elektryk  – wykonuje instalacje 
elektryczne, montuje i konserwuje, uruchamia 
i  eksploatuje maszyny i urządzenia elektrycz-
ne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn 
i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje 
i  sprawdza działanie środków ochrony prze-
ciwporażeniowej. Pracę można znaleźć w za-
kładach energetycznych, elektrowniach oraz 
we wszystkich przedsiębiorstwach, produku-
jących i eksploatujących maszyny i urządze-
nia elektryczne. Można także pracować w za-
kładach usługowo–serwisowych w zakresie 

montażu instalacji elektrycznych, założyć wła-
sną firmę lub podjąć studia techniczne w bran-
żach elektronicznych. 
Kwalifikacje:
E.07 montaż i konserwacja maszyn i urzą-

dzeń elektrycznych
E.08 montaż i konserwacja instalacji elek-

trycznych
E.24 eksploatacja maszyn, urządzeń i in-

stalacji elektrycznych

 Technik informatyk  – przygotowuje stano-
wiska komputerowe z urządzeniami peryferyj-
nymi, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i ad-
ministruje lokalnymi sieciami komputerowymi. 
Tworzy i administruje strony internetowe i bazy 
danych. Pracę można znaleźć w wyspecjali-
zowanych firmach informatycznych oraz we 
wszystkich gałęziach gospodarki, w których 
mają zastosowanie komputery. Można także 
prowadzić własną działalność gospodarczą 
(handel, usługi, serwis) w zakresie sprzętu kom-
puterowego, sieci internetowych, reklamy itp.
Kwalifikacje:
E.12 montaż i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń peryferyj-
nych

E.13 projektowanie lokalnych sieci kompu-
terowych i administrowanie sieciami

E.14 – tworzenie aplikacji internetowych 
i  baz danych oraz administrowanie 
bazami

  Technik mechatronik   – montuje, demon-
tuje, eksploatuje, projektuje i programuje 
urządzenia i systemy mechatroniczne. Prze-
prowadza rozruchy i obsługuje zmontowane 
elementy, podzespoły i zespoły hydrauliczne 
i pneumatyczne. Programuje i obsługuje ob-
rabiarki sterowane numerycznie CNC, sterow-
niki mikroprocesorowe i roboty. Pracę można 
znaleźć w każdej firmie, stosującej zautoma-
tyzowane procesy produkcji, warsztatach na-
prawczych sprzętu AGD, firmach usługowych, 
zakładach produkcji elementów, podzespołów 
lub wyrobów elektrycznych i elektronicznych. 
Zdobytą wiedzę można pogłębiać na studiach 
technicznych w specjalnościach mechaniczno-
-elektronicznych. 
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Kwalifikacje:
E.03 montaż urządzeń i systemów me-

chatronicznych
E.18 eksploatacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych
E.19 projektowanie i programowanie urzą-

dzeń i systemów mechatronicznych. 

SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA
(dotychczasowa Zasadnicza
Szkoła Zawodowa)

   Ślusarz   – wykonuje, naprawia oraz konser-
wuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi 
metodami obróbki ręcznej i maszynowej. Wy-
konuje połączenia materiałów metodami spa-
walniczymi poprzez ukończenie dodatkowo 
kursu spawania. Zajęcia praktyczne odbywają 
się w warsztatach szkolnych.

  Murarz-tynkarz   – wykonuje zaprawy budow-
lane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pu-
staków, bloczków i innych materiałów budow-
lanych konstrukcje budowlane oraz wykonuje 
ich remonty. Wykonuje tynki oraz ich naprawy 
i konserwacje. Zajęcia teoretyczne odbywają 
w szkole, a zajęcia praktyczne u pracodawcy.

  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 klimaty-
zacyjnych. Nauka przedmiotów teoretycznych 
odbywa się w szkole lub na kursach w centrach 
kształcenia ustawicznego. Zajęcia praktyczne 
odbywają się u pracodawcy.

  Stolarz, cieśla   – wykonuje wyroby z drew-
na i materiałów drzewnych oraz inne prace 
stolarskie zgodnie z dokumentacją konstruk-

cyjno-technologiczną, a także naprawy, reno-
wację i konserwację wyrobów stolarskich. Na-
uka przedmiotów teoretycznych odbywa się 
w szkole lub na kursach w centrach kształcenia 
ustawicznego. Zajęcia praktyczne odbywają się 
u pracodawcy.

  Mechanik pojazdów samochodowych,  
  lakiernik   – wykonuje obsługę, diagnostykę 
i naprawę pojazdów samochodowych. Uczeń 
pobiera teoretyczną naukę zawodu w szkole. 
Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy.

  Elektryk, elektromechanik   – wykonuje 
instalacje elektryczne, montuje, uruchamia 
i konserwuje maszyny oraz urządzenia elek-
tryczne, a także ocenia ich stan techniczny. 
Nauka przedmiotów teoretycznych odbywa się 
w szkole lub na kursach w centrach kształcenia 
ustawicznego. Zajęcia praktyczne odbywają się 
u pracodawcy.

  Fryzjer, piekarz, cukiernik  – zawody będące 
odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie lo-
kalnego rynku pracy. 

Uwzględniając specjalne potrzeby eduka-
cyjne uczniów realizujemy nabór do klasy in-
tegracyjnej na poziomie szkoły branżowej 
I stopnia w dowolnym zawodzie z praktyką 
u pracodawcy pod opieką nauczycieli Zespołu 
Szkół.

Realizujemy liczne projekty edukacyjne, 
które pozwolą zaangażować młodych ludzi 
w atrakcyjne, społecznie ważne i wartościowe 
przedsięwzięcia, np.
1. Projekty międzynarodowej wymiany mło-

dzieży i nauczycieli z zaprzyjaźnionych kra-
jów Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Szkocji (EU-
ROX); polsko-niemiecka wymiana młodzieży 
(Razem poznajemy nasze regiony).

2. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – do-
datkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów 
przy wykorzystaniu nowoczesnych tech-
nologii informatycznych w 4 obszarach 
tematycznych: elektryczno-elektroniczny, 
matematyka, język angielski zawodowy oraz 
budownictwo.

Mocną stroną pracy szkoły są liczne zajęcia 
pozalekcyjne przedmiotowe oraz artystyczno-
-kulturowe organizowane m.in. w Szkolnym 
Centrum Informacji.

Szkoła posiada Złoty Znak Jakości Kształ-
cenia Zawodowego (2014 r.) oraz Nagrodę 
Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia 
w promowaniu i realizacji szkolenia zawodo-
wego, efektywną współpracę z pracodawcami 
w procesie kształcenia i wychowania młodzie-
ży, zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku 
pracy (2015r.).

Uczniowie Zespołu Szkół im. Walerego 
Goetla od wielu lat uczestniczą w olimpia-
dach zawodowych i konkursach przedmioto-
wych. W roku 2016 osiągnęli tytuły laureatów 
i finalistów m.in. w: IX Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu o tytuł Młodego Innowatora – 2 fi-
nalistów, Międzyszkolnym Konkursie na najlep-
szego ucznia w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych – drugie miejsce indywidu-
alnie i drużynowo, „Mein Beruf ist spitze!”/Mój 
zawód jest najlepszy! Ogólnopolskim konkursie 
dla szkół o profilu zawodowym – 1 miejsce, 
XV Edycji Konkursu – Podbabiogórskie Opo-
wieści – 1 miejsce, w konkursie Kangur Mate-
matyczny w etapie międzynarodowym – 1 wy-
różnienie w grupie 10% najlepszych uczniów.

W marcu br. Zespół Szkół im. W. Goetla po 
raz kolejny weźmie udział w Targach Edukacyj-
nych organizowanych  w Krakowie.
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ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
tel.: 33 874 27 71 
e-mail: zsw@powiatsuski.pl 
www.zsw.powiatsuski.pl

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w  Su-
chej Beskidzkiej od ponad 70 lat konty-
nuuje najlepsze tradycje dydaktyczne 
i  wychowawcze. Nasi wychowankowie 
z  szacunkiem wspominają znaną i cenioną 
w środowisku lokalnym szkołę zwaną popu-
larnie Witosem. 

Szkoła znajduje się tuż obok krytej pływalni 
oraz Urzędu Pracy. Uczniowie mają ułatwiony do-
jazd do szkoły, gdyż tuż obok znajduje się przysta-
nek PKS, BUS oraz PKP. Szkoła posiada dobrą bazę 
dydaktyczną, kuchnię ze stołówką, internat oraz 
salę gimnastyczną. Oferta naszej szkoły skiero-
wana jest do młodzieży o zainteresowaniach tu-
rystycznych, ekonomicznych, gastronomicznych, 
plastycznych, logistycznych i informatycznych. 
Specjalizacje w poszczególnych zawodach dosto-
sowywane są odpowiednio do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. W roku szkolnym 2017/18 będziemy 
kształcić uczniów w ramach 4-letniego techni-
kum i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia oraz 1,5 i 
2-letnich szkół policealnych dla dorosłych. 

Nasza szkoła jest przede wszystkim dla 
ucznia, służy rozwojowi jego zainteresowań 
i pasji.

Technikum w Zespole 
Szkół im W. Witosa w Suchej 
Beskidzkiej – najlepszą szkołą 
w  powiecie suskim w rankin-
gu techników według mie-
sięcznika Perspektywy.
W tegorocznym rankingu „Per-

spektyw” nasza szkoła znalazła się w gronie 
„srebrnych” techników, zajmując 119 miejsce 
w Polsce, a 15 miejsce w Małopolsce.

TECHNIKUM
W TECHNIKUM oferujemy
kształcenie w zawodach: 

  Technik ekonomista   – to perspektywa do-
brej pracy, prestiżu społecznego i aktywności 
w życiu gospodarczym. W trakcie nauczania 
uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności w zakresie: planowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, obliczania podat-
ków, prowadzenia spraw kadrowo- płacowych, 
prowadzenia rachunkowości, wykonywania 

analiz i sporządzania sprawozdań z działalności 
podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą. Wybierając ten kierunek absolwent zdo-
będzie kwalifikacje: 
A.35 planowanie i prowadzenie działalno-

ści w organizacji; 
A.36 prowadzenie rachunkowości.

  Technik hotelarstwa   – jest sztandarowym 
kierunkiem naszej szkoły, który przygotowuje 
ucznia do fachowej i kompleksowej obsługi 
gościa hotelowego. To bardzo wysoko cenio-
ny kierunek na krajowym i europejskim rynku 
pracy. Uczniowie mają możliwość wyjazdu na 
praktyki zagraniczne do Grecji i Niemiec. Kształ-
cenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa 
się w ramach dwóch kwalifikacji: 
T.11 planowanie i realizacja usług w re-

cepcji, 
T.12 obsługa gości w obiekcie świadczą-

cym usługi hotelarskie. 
Technikum to otwiera szerokie horyzonty 

pracy nie tylko w sektorze hotelarskim, ale tak-
że w gastronomicznym czy turystycznym, na 
wszystkich stanowiskach w hotelach, pensjo-
natach i innych obiektach noclegowych. 

  Technik obsługi turystycznej   – przed ab-
solwentami tego kierunku istnieją szerokie 
perspektywy zatrudnienia. Kierunek kształcenia 
przygotowuje do organizacji, koordynacji i nad-
zoru obsługi turystycznej. Kwalifikacje zawodo-
we tego kierunku to: 
T.13 planowanie i realizacja imprez i usług 

turystycznych, 
T.14 prowadzenie informacji turystycznej 

oraz sprzedaż usług turystycznych. 
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrud-

nieni w firmach zajmujących się organizacją 
i obsługą ruchu turystycznego oraz podejmo-
wać pracę w urzędach administracji państwo-
wej na stanowiskach związanych z organizacją 
i promocją turystyki danego regionu.

  Technik organizacji reklamy   – ciekawy i po-
siadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę 
ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, foto-
graficzną, psychologiczną, a także lingwistycz-
ną. Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodo-
wego w dwóch kwalifikacjach: 

A.26 sprzedaż produktów i usług reklamo-
wych

A.27 organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowej. 

Absolwent może być zatrudniony w agen-
cjach reklamowych, działach marketingu, środ-
kach masowego przekazu, studiach graficz-
nych lub studiach fotografii cyfrowej.

  Technik informatyk   – to zawód wciąż atrak-
cyjny na rynku pracy. Przygotowuje młodzież 
do pracy przy zastosowaniu technik kompu-
terowych w różnych działach gospodarki: ban-
kowości, administracji państwowej i samorzą-
dowej, urzędach skarbowych i w działalności 
gospodarczej. W tym zawodzie przewidziane są 
trzy kwalifikacje: 
E.12 montaż i eksploatacja komputerów oso-

bistych oraz urządzeń peryferyjnych, 
E.13 projektowanie lokalnych sieci kompu-

terowych i administrowanie sieciami, 
E.14 tworzenie aplikacji internetowych i baz 

danych oraz administrowanie bazami. 
Absolwent może zostać pracownikiem 

firmy komputerowej, usługowej lub produk-
cyjnej, prowadzić samodzielną działalność go-
spodarczą w zakresie usług i systemów kompu-
terowych albo kontynuować naukę na studiach 
wyższych.

  Technik logistyk   – to najbardziej poszukiwa-
ny zawód na obecnym rynku pracy. Zadaniem 
logistyka jest dostarczenie właściwego towaru 
klientowi, we właściwym czasie i miejscu. Tech-
nik logistyk zdobywa kwalifikacje: 
A.30 organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w procesach pro-
dukcji, dystrybucji i magazynowania; 

A.31 zarządzanie środkami technicznymi 
podczas realizacji procesów transpor-
towych; 

A.32 organizacja i monitorowanie przepły-
wu zasobów i informacji w jednost-
kach organizacyjnych. 

Logistyka to przepływ materiałów, towarów, 
informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach 
oraz między nimi. W Polsce zaistniało ogrom-
ne zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu 
logistyki.

Zespół Szkół 
im. Wincentego Witosa
w Suchej Beskidzkiej
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  Technik żywienia i usług gastronomicz-  
  nych   – to bardzo interesujący zawód łączący 
umiejętności kucharza, dietetyka i managera 
zakładów gastronomicznych. Daje duże możli-
wości zatrudnienia. To w tym zawodzie absol-
went zdobywa kwalifikacje: 
T.6 sporządzanie potraw i napojów, 
T.15 organizacja żywienia i usług gastro-

nomicznych. 
Uczniowie zdobywają nie tylko umiejętno-

ści, które potrzebne są w pracy kucharza, ale 
wykonują ponadto zadania związane z plano-
waniem żywienia, organizowaniem i wykony-
waniem usług cateringowych. 

SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA
(dotychczasowa Zasadnicza
Szkoła Zawodowa)

W ramach 3-letniej SZKOŁY BRANŻOWEJ 
I STOPNIA oferujemy kształcenie w zawodach:

  Kucharz   – to zawód dla osób kreatywnych, 
które chcą pracę zawodową połączyć z pasją 
gotowania. Kształcenie w tym zawodzie ma 
na celu przygotowanie absolwentów do pracy 
w zakładach gastronomicznych, stołówkach, 
zakładach przemysłowej produkcji potraw, pla-
cówkach świadczących usługi żywienia. 

Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację za-
wodową: T.6 sporządzanie potraw i napojów. 

  Cukiernik   – celem kształcenia w tym zawo-
dzie jest zdobywanie wiedzy i umiejętności 
z zakresu sporządzania półproduktów oraz go-
towych wyrobów cukierniczych.

Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację 
zawodową: T.4 produkcja wyrobów cukier-
niczych. 

  Sprzedawca   – jest to kierunek dla młodo-
cianych pracujących. Kształcenie zawodowe 
praktyczne odbywa się u pracodawców. Szko-
ła kształci wykwalifikowanych pracowników 
w tym zawodzie zgodnie z wymogami rynku 
pracy. Uczniowie zapoznają się ze strukturą 
organizacji handlu oraz poznają zasady prowa-
dzenia działalności handlowej.

Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację za-
wodową:  A.18 Prowadzenie sprzedaży.

Szkoła Branżowa I stopnia pozwala zdobyć 
kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w wy-
branym zawodzie lub dalsze kształcenie w Szko-
le Branżowej II stopnia albo w bezpłatnym LO dla 
Dorosłych kształcącym w systemie zaocznym.

  KLASA INTEGRACYJNA – kucharz/cukiernik   
Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne 
uczniów naszego regionu, w ZS im. W. Witosa 
od 2 lat realizowany jest nabór do klasy inte-
gracyjnej w zawodach kucharz/cukiernik. Pro-

gram nauczania będzie oparty na programie 
szkoły branżowej I stopnia z uwzględnieniem 
możliwości uczniów z deficytami poznawczy-
mi. Ponadto dla tych uczniów zapewniamy 
praktyczną naukę zawodu na terenie szkoły 
pod opieką nauczycieli oraz szczególną opiekę 
pedagogiczną i psychologiczną.

BEZPŁATNA SZKOŁA 
DLA DOROSŁYCH

  Szkoła dla dorosłych   oferuje bezpłatne 
kształcenie w szkołach policealnych, na pod-
budowie szkoły średniej (o okresie nauczania 
od 1,5 do 2 lat), LO na podbudowie gimnazjum 
i obecnej ZSZ (2 lub 3 lata). W szkołach police-
alnych kształcimy na kierunkach:    technik ad-  
  ministracji, technik BHP.    

Słuchacze tych kierunków uzyskują jedną 
kwalifikację:
A.68 obsługa klienta w jednostkach admi-

nistracji – technik administracji
Z.13 zarządzanie bezpieczeństwem w śro-

dowisku pracy – technik bezpieczeń-
stwa i higieny pracy

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocz-
nym podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, 
średnio dwa razy w miesiącu.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Dużym atutem szkoły są praktyki zawodowe, 
które odbywają się zarówno w kraju jak i za gra-
nicą: w Grecji i Niemczech. Praktyki te zapew-
niają doskonalenie umiejętności zawodowych 
i językowych, poznanie kultury i zwyczajów 
innych narodów, zapoznają z wymaganiami 
pracodawców i dają możliwość zarobku.

STAŻE ZAWODOWE
Odbywanie praktyk przez uczniów za granicą 
umożliwia praktyczne doskonalenie kwalifikacji 
w wielu zawodach. W ramach projektu pt. „Euro-
pejski model kształcenia zawodowego w prak-
tyce” grupa, tym razem ponad 160 uczniów, 
wyjechała na 14- dniowy staż zagraniczny do 
Grecji. W ubiegłym roku poza zawodami tury-
styczno-gastronomicznymi, w stażach wzięli 
udział także uczniowie zawodu: technik informa-
tyk oraz technik organizacji reklamy. Odbyty staż 
z pewnością przyczyni się do zwiększenia szans i 
konkurencyjności naszych absolwentów na kra-
jowym i europejskim rynku pracy.

W zakresie zapewnienia optymalnych wa-
runków kształcenia szkoła współpracuje z wyż-
szymi uczelniami, oraz szkołami zagranicznymi, 
partnerami z zakresu sektora turystycznego, 
usługowego, fundacjami, jak również aktywnie 
włącza się w realizację projektów unijnych. 

Atutem naszej szkoły jest wykwalifikowana 
kadra nauczycieli, która pracuje nad tym, aby 
absolwent był otwarty, uczciwy, odpowiedzial-
ny i przygotowany do świadomej aktywności 
w dorosłym życiu. Nauczyciele doskonalą swo-
je umiejętności i kwalifikacje zawodowe, dosto-
sowując się do potrzeb zreformowanej szkoły 
i zmieniających się wymagań współczesnego 
rynku pracy. 

Szkoła prezentuje wysoki poziom w obsza-
rach działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz ciągle doskonali efekty swo-
jej działalności. Pracownie do nauki zawodu 
i wyposażenie spełniają wymagane standardy, 
dzięki czemu nasi absolwenci są odpowiednio 
przygotowani do pracy po ukończeniu nauki. 
Nasze pracownie komputerowe posiadają sta-
tus Edukacyjnego Laboratorium ECDL oraz Lo-
kalnej Akademii CISCO, która pozwala rozwijać 
umiejętności technik informacyjnych. Na terenie 
szkoły każdy uczeń ma możliwość skorzystania 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

W szkole można zauważyć dużą aktywność 
nauczycieli i młodzieży w zakresie organizacji 
imprez kulturalnych, turystycznych, patriotycz-
nych oraz akcji charytatywnych. 

Uczniowie Witosa od wielu lat uczestniczą 
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
uzyskują tytuły laureatów i finalistów oraz, co 
szczególnie cieszy, wygrywają indeksy na wyż-
sze uczelnie. Warto tutaj wymienić wysokie lo-
katy w olimpiadach zawodowych m.in: 

I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umie-
jętności Handlowo-Menedżerskich – 2016, 
III  miejsce w Ogólnopolskim Akademickim 
Turnieju TransEdu – 2016, I miejsce w  Mi-
strzostwach Polski Szkół Cukierniczych 
– 2015, V miejsce w Mistrzostwach Świata 
Młodych Cukierników 2015 w Rimini/Wło-
chy, VII miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Tury-
styce, czy 2-krotne zdobycie tytułu Finalisty 
i Laureata Olimpiady Przedsiębiorczości oraz 
Wiedzy Hotelarskiej w minionych latach.

Ponadto szkoła:
 wspiera uzdolnionych uczniów poprzez sty-

pendia naukowe, sportowe,
 w ramach zajęć dodatkowych oferuje naukę 

języka szwedzkiego oraz rosyjskiego,
 zapewnia fachową opiekę nie tylko dydak-

tyczną, ale również pedagogiczną, psycho-
logiczną oraz medyczną.

Zespół Szkół im. W. Witosa jest placówką 
bezpieczną. Posiada certyfikaty:
 Szkoła promująca bezpieczeństwo
 Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności 

fizycznej; 
 WF z klasą.

Dzień Otwarty Szkoły 8 kwietnia 2017 r. (sobota)
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Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Mako-
wie Podhalańskim zaprasza Gimnazjalistów 
w podróż: „Z tradycją w nowoczesność”! 
Specjalnością tej 120-letniej szkoły średniej 
jest kształcenie zawodowe i ogólnokształ-
cące przygotowujące do pracy oraz konty-
nuacji nauki na uczelniach wyższych. 

Nasza oferta odpowiada na potrzeby 
współczesnego rynku pracy!

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Ma-
kowie Podhalańskim to: 
 bezpieczna szkoła, w której żaden uczeń nie 

jest anonimowy, 
 placówka, która znajduje się w sercu Mako-

wa Podhalańskiego – ul. Rynek 8 
 bardzo dobra baza lokalowa dająca możli-

wość nauki na jedną zmianę, 
 możliwość uczestnictwa w dodatkowych 

zajęciach przygotowujących do matury,
 propozycja różnorodnych zajęć pozalekcyj-

nych: chórek szkolny, kółka zainteresowań, 
zajęcia artystyczne, charytatywne, sportowe,

 sposobność do prezentowania przez 
uczniów umiejętności w konkursach przed-
miotowych i zawodowych , od szczebli 
szkolnych po międzynarodowe,

 przyjazna atmosfera dla uczenia się i zdoby-
wania wymarzonego zawodu. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Nasze Liceum, to dobre liceum!
Proponujemy liceum ogólnokształcące 

w dwóch klasach:
 z rozszerzonymi przedmiotami: język 

polski, biologia.
 z rozszerzonymi przedmiotami: język an-

gielski, geografia, wos
Tegoroczna oferta liceum ogólnokształcące-

go jest propozycją dla:
 fascynatów literatury, sztuki, nauk społecz-

nych – humanistów, 
 miłośników języków obcych, 
 pasjonatów nauk przyrodniczych.

Szkoła gwarantuje rozwój pasji i zaintereso-
wań uczniów liceum przez udział w bezpłatnych 
zajęciach dodatkowych hobbystycznych oraz 
przygotowujących do zdania matury w zakresie 
przedmiotów rozszerzonych. Celem szkoły jest 
przygotowanie absolwenta liceum do studiów 
oraz aktywnego i twórczego udziału w życiu 

społecznym i kulturalnym, a także nauka kompe-
tencji interpersonalnych, potrzebnych do efek-
tywnej pracy zawodowej w zespole. 

TECHNIKUM W 4 ZAWODACH
Nasze Technika wyrastają z tradycji lokal-

nego środowiska, a jednocześnie są oryginal-
ną i nowoczesną propozycją dla niego!

TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY 
Przedmioty rozszerzone to: język angielski, 
geografia 

To kierunek dla osób chcących realizować 
swoje pasje w dziedzinie projektowania mody i 
modelowania odzieży, kreowania stylu, mode-
lingu, wyrażania swojej niepowtarzalnej osobo-
wości, czy też po prostu lubiących się dobrze, 
oryginalnie i ciekawie ubierać na co dzień. Przy-
godą jest tutaj pokazywanie swoich dzieł w cza-
sie profesjonalnych pokazów mody i konkursów 
młodych projektantów. Kierunek Technik Przemy-
słu Mody umożliwia zdobycie dwóch kwalifikacji: 
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyro-

bów odzieżowych,
A.74 Organizacja procesów wytwarzania 

wyrobów odzieżowych
W TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY uczeń 
nauczy się:
 projektowania odzieży dla różnych grup 

wiekowych i na różne okazje
 tworzyć dokumentację techniczną
 korzystać z programu komputerowego, któ-

ry pozwoli zrealizować wszystkie projekty, 
 uszyć samodzielnie każdą wymarzoną kreację
 samodzielnie przygotować reklamę i pro-

mocję swojej marki produktu. 
W przyszłości absolwent TECHNIKUM 

PRZEMYSŁU MODY może: zostać projektan-
tem mody, fotografem mody, dziennikarzem 
mody, organizować pokazy mody, wykonywać 
tekstylne materiały wykończeniowe, przygo-
towywać wystrój wnętrz, pracować w firmach 
i zakładach zajmujących się projektowaniem 
nowych wzorów tkanin i kolekcji odzieży. 

  TECHNIKUM TECHNOLOGII DREWNA 
Przedmioty rozszerzone to: język angielski, 
geografia 

To kierunek dla zainteresowanych sto-
larstwem, projektowaniem, estetyką i wy-
kończeniem mebli, a także wykonywaniem 

artystycznych, czy dekoracyjnych projektów 
w drewnie. Daje możliwość rozwoju zaintere-
sowań fachowych, rzemieślniczych, jak i zwią-
zanych ze sztuką. Rynek branży przemysłu 
drzewnego i rzemiosła stolarskiego wciąż po-
trzebuje fachowców. Kierunek Technik Tech-
nologii Drewna umożliwia uzyskanie dwóch 
kwalifikacji: 
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
A.50 Organizacja i prowadzenie procesów 

przetwarzania drewna.
W TECHNIKUM TECHNOLOGII DREWNA 
uczeń nauczy się: 
 rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drew-

na, tworzyw drzewnych i innych materiałów 
stosowanych w procesie wytwórczym, 

 stosować wiedzę z zakresu mechaniki tech-
nicznej, elektroniki, automatyki i informatyki 
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.
W przyszłości absolwent TECHNIKUM 

TECHNOLOGII DREWNA może:  pracować 
w zakładach przemysłu drzewnego – tartaki, fa-
bryki mebli, fabryki stolarki meblowej, budow-
lanej czy sprzętu sportowego, firmach usługo-
wych oraz handlowych., firmach prywatnych 
(stolarnie, parkieciarnie), założyć własną działal-
ność gospodarczą.

  TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH 
Przedmioty rozszerzone to: język angielski, 
geografia 

Jest to kierunek dla tych, którzy chcą poznać 
tajniki fryzjerstwa, stylizacji i wizażu, twórczych, 
kreatywnych z fantazją, poszukujących własne-
go pomysłu na kreację wizerunku siebie i in-
nych. Daje możliwość prezentowania swoich 
pasji i umiejętności na konkursach i wybiegach 
w roli stylisty i modela. Nasza szkoła zapewnia 
szkolenie praktyczne w dwóch własnych, no-
wocześnie wyposażonych pracowniach. Umoż-
liwia zdobycie dwóch kwalifikacji: 
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23 Projektowanie fryzur.

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

WEJDŹ Z „KANTYM” Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ!
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Dzień Otwarty Szkoły 25 kwietnia 2017 r. (wtorek)

W TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH uczeń 
nauczy się: 
 wykonywać w pełnym zakresie usługi fry-

zjerskie (strzyżenie, koloryzacja, trwałe pro-
stowanie włosów, zabiegi pielęgnacyjne 
włosów) wykonywać wszystkie typy trwa-
łych oraz oryginalne fryzury okolicznościo-
we, makijaż,

 korzystać z technik komputerowych w pra-
cy zawodowej,

 wdrażać nowości w technikach fryzjerskich 
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami fry-
zjerstwa i stylizacji,

 zorganizować pracę w zakładzie fryzjerskim 
oraz prowadzić salon,

 posługiwać się nabytymi kompetencjami 
personalnymi i społecznymi.
W przyszłości absolwent TECHNIKUM 

USŁUG FRYZJESRSKICH może: podjąć pracę 
w najbardziej ekskluzywnych salonach fryzjer-
skich, pracować na stanowisku menadżera sa-
lonów fryzjerskich, założyć własną działalność 
gospodarczą ,zostać stylistą znanych osobistości.

  TECHNIKUM GEODEZYJNE 
Przedmioty rozszerzone to: matematyka 
i informatyka 

To nowoczesny kierunek technikum, w któ-
rym nauka opiera się o komputerowe techno-
logie pomiarowe, numeryczną obróbkę da-
nych, znajomość wielu przepisów prawa. Jest 
ciekawą propozycją z perspektywy edukacyjnej 
i zawodowej. Technik Geodeta jest zawodem 
atrakcyjnym i poszukiwanym przez pracodaw-
ców. Szkoła daje podstawy zdobywania wiedzy, 
uprawnień, doświadczenia i rozwoju osobiste-
go. Umożliwia zdobycie trzech kwalifikacji: 
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyj-

nych i wysokościowych oraz opraco-
wywanie wyników pomiarów,

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji bu-
dowlanych, 

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych 
związanych z katastrem i gospodarką 
nieruchomościami. 

W TECHNIKUM GEODEZJI uczeń nauczy się: 
 wykonywać czynności związane z fachową 

i kompleksową obsługą w zakresie geode-
zji, np. pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
mapy do celów projektowych zarówno tra-
dycyjnymi metodami jak i za pomocą nowo-
czesnych urządzeń pomiarowych, 

 realizować prace związane z prowadzeniem 
ewidencji gruntów i budynków, wyznacza-
niem granic, podziałami nieruchomości, 
zgodnie z przepisami prawa, 

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

 wykonywać mapy i inne opracowania za 
pomocą specjalistycznych programów 
komputerowych,

 używać i administrować systemami infor-
macji przestrzennej,
W przyszłości absolwent TECHNIKUM GEO-

DEZJI może: pracować m.in. w: firmach (bu-
downictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, 
przemysłowe, itd.), geodezyjnych, w górnictwie 
poszukującym złoża surowca, administracji samo-
rządowej, wydawnictwach kartograficznych, biu-
rach projektowych, oraz prowadzić własną dzia-
łalność gospodarczą. Studiować na uczelniach 
wyższych kształcących na kierunkach geodezyj-
nych lub pokrewnych takich jak gospodarka prze-
strzenna, po których, może zdobyć drugi zawód. 

DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE SZKOŁY POLICEALNE
Doskonała oferta dla wszystkich absolwen-
tów pragnących zdobyć nowy zawód i zwięk-
szyć swoje możliwości na rynku pracy!

Szkoły Policealne w Zespole Szkół im. św. 
Jana Kantego w Makowie Podhalańskim to:
 nauka całkowicie bezpłatna, trwająca 1 rok 

(2 semestry), lub 2 lata (4 semestry) w zależ-
ności od zawodu,

 możliwość zostania słuchaczem będąc ab-
solwentem szkoły średniej bez matury,

 zajęcia odbywające się w systemie zaocznym,
 realizowanie programu MEN,
 kształcenie zgodne z Europejskimi Standar-

dami Edukacyjnymi,
 możliwość przystąpienia przez słuchacza 

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie przed komisją OKE,

 uzyskanie dyplomu z dołączonym suple-
mentem Europass w języku angielskim uła-
twiającym poruszanie się po europejskim 
rynku pracy. 
Szkoła wystawia zaświadczenia do ZUS, 

KRUS oraz legitymacje szkolne.

KIERUNKI 

  OPIEKUN MEDYCZNY – NOWOŚĆ !!!   
 Opiekun Medyczny to osoba, która w spo-

sób profesjonalny pomaga choremu i niesamo-
dzielnemu człowiekowi zaspokoić podstawo-
we potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje 
problemy opiekuńcze w różnym stopniu za-
awansowania choroby i w różnym wieku. 

Opiekun Medyczny pomaga podopiecz-
nym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społecz-
ne. Asystując personelowi medycznemu pod-
czas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, 
pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę cho-
rą. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki 
medycznej nad chorym, podejmuje współpra-
cę z zespołem opiekuńczym.

To zawód zaufania publicznego, nie-
zbędne są u niego kompetencje personalne 
i społeczne.

Kształcenie w zawodzie Opiekun medyczny 
trwa jeden rok (dwa semestry) W trakcie nauki 
słuchacze uczą się m. in.: rozpoznawania pro-
blemów, pomagania osobie chorej, asystowania 
personelowi medycznemu, konserwacji, de-
zynfekcji przyborów i narzędzi, podejmowania 
współpracy z zespołem opiekuńczym. Odbywa-
ją też roczne praktyki w placówkach opiekuń-
czych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Pod koniec drugiego semestru odbywa się: Eg-
zamin potwierdzający kwalifikację: 
Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych oso-

bie chorej i niesamodzielnej. 

  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   
Kształcenie w zawodzie Asystent Osoby Nie-

pełnosprawnej trwa jeden rok (dwa semestry), 
daje przygotowanie do profesjonalnej opieki nad 
osobami starszymi, samotnymi, przewlekle cho-
rymi i niesamodzielnymi. W czasie  kształcenia 
w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej, 
słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną z psy-
chologii, socjologii i pedagogiki, anatomii i fizjologii 
człowieka oraz umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. Odbywają roczne praktyki w placówkach 
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnospraw-
nych. Pod koniec drugiego semestru odbywa się: 
Egzamin potwierdzający kwalifikację:
Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie 

wsparcia osobie niepełnosprawnej. 

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH   
Kształcenie w zawodzie Technik Usług Ko-

smetycznych trwa dwa lata (cztery semestry), 
profesjonalnie przygotowuje do pracy kosme-
tyczki, wykonywania zabiegów estetycznych 
i pielęgnacyjnych ciała.

Kosmetyczka obok umiejętności interperso-
nalnych, nabywa też te związane z zarządzaniem 
własną działalnością gospodarczą. Dowiaduje 
się, jak powinna prowadzić sprzedaż kosmety-
ków, opracowywać i oferować klientom pakie-
ty porad pielęgnacyjnych, a także w dziedzinie 
stylizacji i wizażu. Ważna jest jej współpraca z  le-
karzem dermatologiem, polegająca na wspoma-
ganiu terapii leczenia chorób skóry. 

W trakcie kształcenia słuchacze zdobywają 
wiedzę m.in. z podstaw anatomii, dermatologii, 
kosmetyki pielęgnacyjnej i wykonywania za-
biegów, języka obcego oraz przedsiębiorczości 
i prowadzenia działalności gospodarczej.

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie zdobywa się: 
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycz-

nych twarzy (pod koniec semestru 
drugiego)

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycz-
nych ciała, dłoni i stóp (pod koniec 
semestru czwartego). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KANTEGO! 
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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 www.zskjordanow.pl

Zespół Szkół 
im. Hugona Kołłątaja 
w Jordanowie

Drogi Gimnazjalisto!
Nasza Szkoła szczyci się 91-letnią trady-

cją. Wykształciła wiele pokoleń wspaniałych 
ludzi. Dziś jest szkołą nowoczesną, w której 
panuje przyjacielska wręcz rodzinna atmos-
fera. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Li-
ceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła 
Branżowa I stopnia (dotychczasowa Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa medialno-językowa
Chciałbyś zwiedzać świat i profesjonalnie ko-
mentować to, co dzieje się wokół Ciebie? Inte-
resujesz się problemami społeczno-polityczny-
mi, mediami, reklamą, prawem i psychologią?

Jesteś osobą odważną, otwartą i kreatywną?
Właśnie klasa medialno-językowa spełni 

Twoje oczekiwania, bo tu zdobędziesz rzetelną 
wiedzę i potrzebne umiejętności, aby bez stre-
su studiować na najlepszych uczelniach, nie 
tylko humanistycznych.

Przedmioty rozszerzone od I klasy: j. polski, 
j. obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone od II klasy do wybo-
ru: historia, wiedza o społeczeństwie

Dla chętnych na zajęciach pozalekcyj-
nych j. hiszpański

W ramach tej klasy oferujemy:
 spotkania z redaktorami i pracownikami 

ogólnopolskich i lokalnych portali interne-
towych,

 warsztaty dziennikarskie prowadzone przez 
pracowników Instytutu Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UJ,

 udział w wykładach i warsztatach prowa-
dzonych w studiu telewizyjnym i radio-
wym UJ i studiu Radia Kraków,

 warsztaty z języka niemieckiego w Goethe 
– Institut w Krakowie,

 zajęcia w Instytucie Germanistyki UJ,
 zajęcia z native speakerem – konwersacje 

z  rodowitym Brytyjczykiem,
 możliwość wyjazdu do Niemiec, Francji, 

Szwajcarii w ramach wymiany szkolnej,
 edukacja teatralno-filmowa w ramach 

przedmiotu uzupełniającego,
 cykliczne wyjazdy do kina, teatru oraz na 

wystawy,

 możliwość poznania najpiękniejszych 
miejsc Europy w ramach szkolnych wycie-
czek m.in. Rzym, Wiedeń, Berlin Poczdam, 
Praga, Budapeszt,

Klasa matematyczno-geograficzna
Pod patronatem Planetarium Śląskiego 
w  Chorzowie: cykliczne wyjazdy do Planeta-
rium, seanse naukowe, zajęcia dydaktyczne 
w obserwatorium, stacji klimatologicznej i sej-
smologicznej.

Przedmioty rozszerzone od I klasy: mate-
matyka, j. obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone od II klasy do wybo-
ru: geografia,  fizyka,  informatyka

Dla chętnych na zajęciach pozalekcyj-
nych j. hiszpański

W ramach tej klasy oferujemy:
 nauczanie matematyki za pomocą oprogra-

mowania GeoGebry,
 zajęcia z analizy matematycznej, ekonomii 

w praktyce, biznesowego języka angielskie-
go,

 zajęcia w Instytucie Matematyki i Infor-
matyki UJ w ramach programu Matema-
tyczne Czwartki,

 warsztaty z programowania z elemen-
tami robotyki pt „Jak myśli robot” (obsługa 
drukarek 3d, projektowanie 3d, zasady dzia-
łania quadrocoptera, tworzenie własnych 
obwodów elektronicznych, programowanie 
– język C++) – prowadzone przez studen-
tów AGH

 przedmiot uzupełniający obsługa progra-
mu AutoCad – program ten jest podsta-

wowym narzędziem pracy na kierunkach 
inżynieryjnych uczelni technicznych m. in. 
budownictwo, inżynieria środowiska,

 przygotowanie młodzieży do Maratonu 
Matematycznego, Olimpiady o Diamen-
towy Indeks AGH, Kangura matematycz-
nego,

 wyjazdy studyjne na wykłady w ramach Na-
ukowych Czwartków i Festiwalu Fizyki do 
Instytutu Fizyki UJ,

 możliwość uczestnictwa w Roku Zero-
wym z matematyki, chemii, fizyki na AGH,

 wycieczki krajoznawczo-edukacyjne,
 spotkania z podróżnikami,
 olimpiady wiedzy o turystyce,
 nauka pilotażu i przewodnictwa turystycz-

nego.

Klasa ratownictwa-medycznego 
z rozszerzonym wychowaniem fizycznym

Pod patronatem Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Przyszły ratowniku medyczny / rehabili-
tancie / lekarzu / analityku medyczny / tre-
nerze personalny lubisz ruch i cenisz zdrowy 
styl życia? Interesujesz się biologią, chemią, 
osiągnięciami współczesnej medycyny czy 
ochroną środowiska? Wybierz tę klasę.

Przedmiot rozszerzony od I klasy: j. angielski
Przedmioty rozszerzone od II klasy do wybo-

ru: biologia, chemia
Dla chętnych na zajęciach pozalekcyj-

nych j. hiszpański
W ramach tej klasy oferujemy:

 5 godzin wychowania fizycznego tygo-
dniowo,
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 zajęcia na basenie: nauka i doskonalenie 
pływania z elementami ratownictwa,

 zajęcia z ratownictwa medycznego prowa-
dzone przez wykładowców z Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu,

 elementy masażu klasycznego,
 kurs żeglarstwa i ratownictwa wodnego we 

współpracy z UKS Jasień,
 przedmiot uzupełniający - łacina medyczna,
 przygotowanie młodzieży do Olimpiady 

o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady 
biologicznej i ekologicznej,

 laboratoria z chemii na Uniwersytecie Ja-
giellońskim,

 możliwość uczestnictwa w Roku Zerowym z 
chemii na AGH.

TECHNIKUM 

Technik handlowiec – nowość !!!
Nowy kierunek dostosowany jest do zapotrze-
bowania na rynku pracy. W woj. małopolskim, 
a przede wszystkim w powiecie suskim przed-
stawiciel handlowy to zawód najbardziej po-
szukiwany przez pracodawców.

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geo-
grafia

Kwalifikacje zawodowe w ramach zawodu:
A.18 prowadzenie sprzedaży
 organizowanie sprzedaży
 sprzedaż towarów

A.22 prowadzenie działalności handlowej
 organizowanie działań reklamowych i mar-

ketingowych
 zarządzanie działalnością handlową
 sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-

-finansowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

technik handlowiec będzie przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodo-
wych:
 organizowania prac w zakresie przyjmowa-

nia dostaw oraz przygotowywania towarów 
do sprzedaży;

 wykonywania prac związanych z obsługą 
klientów oraz realizacją transakcji kupna i 
sprzedaży;

 prowadzenia działań reklamowych i marke-
tingowych;

 organizowania i prowadzenia działalności 
handlowej;

 zarządzania działalnością handlową przed-
siębiorstwa.
Do nauki wykorzystywany jest program SU-

BIEKT GT. 
Osoby posiadające wykształcenie w zawo-

dzie technik handlowiec mogą pracować na 
stanowiskach t.j:
 przedstawiciel handlowy
 referent/asystent ds. zaopatrzenia
 referent/asystent ds. sprzedaży
 referent/asystent ds. obsługi klienta

 specjalista ds. zaopatrzenia
 specjalista ds. sprzedaży
 specjalista ds. obsługi klienta
 zastępca kierownika działu handlowego
 kierownik działu handlowego

Technik informatyk – nowość!!!

To atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy 
zawód. Informatyków potrzebują firmy z każdej 
branży mające własną sieć komputerową. Uzy-
skana wiedza ogólna oraz umiejętności zawo-
dowe pozwolą nie tylko podjąć pracę zawodo-
wą, ale również z powodzeniem kontynuować 
kształcenie na uczelniach wyższych.

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, ma-
tematyka

W ramach zawodu technika informatyka zdo-
będziesz trzy odrębne kwalifikacje zawodowe:
K1 Montaż i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń peryferyj-
nych (E.12.)

 Przygotowanie stanowiska komputerowe-
go do pracy

 Użytkowanie urządzeń peryferyjnych kom-
putera osobistego

 Naprawa komputera osobistego
K2 Projektowanie lokalnych sieci kompu-

terowych i administrowanie sieciami 
(E.13.)

 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci 
komputerowej

 Administrowanie sieciowymi systemami 
operacyjnymi

 Konfigurowanie urządzeń sieciowych
K3 Tworzenie aplikacji internetowych 

i baz danych oraz administrowanie ba-
zami (E.14.)

 Tworzenie stron internetowych
 Tworzenie baz danych i administrowanie 

bazami
 Tworzenie aplikacji internetowych

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
(dotychczasowa Zasadnicza
Szkoła Zawodowa)

Szkoła Branżowa I stopnia pod patrona-
tem Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Tar-
gu. Jeśli chcesz w ciągu 3 lat zdobyć uprawnie-
nia do wykonywania wybranego przez Ciebie 
zawodu zostań uczniem tej klasy.

W ramach klasy oferujemy:
 3-letni system nauki,
 praktykę zawodową u prywatnych 

przedsiębiorców,
 comiesięczne wynagrodzenia za wyko-

nywaną pracę,
 wybór każdego zawodu

Szkoła Branżowa I stopnia proponuje 
następujące zawody: stolarz, sprzedawca, mu-
rarz-tynkarz, mechanik pojazdów samocho-
dowych, operator obrabiarek skrawających, 
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych, fryzjer blacharz samochodowy, 
elektryk, elektromechanik, monter sieci i insta-
lacji sanitarnych, cukiernik, kucharz, piekarz, la-
kiernik, blacharz, monter zabudowy i inne.

Dla zawodów: stolarz, sprzedawca, mu-
rarz-tynkarz, mechanik pojazdów samo-
chodowych zapewniamy naukę przedmiotów 
zawodowych w szkole.

Dla zawodów: operator obrabiarek skra-
wających, mechanik automatyki prze-
mysłowej i urządzeń precyzyjnych zajęcia 
z przedmiotów zawodowych oraz praktyka za-
wodowa będą realizowane w firmie Valvex S.A., 
która oferuje:
 profesjonalną naukę zawodu w oparciu 

o nowoczesny park maszynowy . W jego 
skład wchodzą czteroosiowe pionowe i po-
ziome centra obróbcze oraz tokarki stero-
wane numerycznie firm Chiron, Kitamura 
Hass, DMG, wysoko wydajne automaty wie-
lowrzecionowe Gildemeister i Tornos oraz 
półautomaty Gnutti i Gozio a także tokarki 
i frezarki konwencjonalne,

 możliwość zatrudnienia,
 dla najlepszych stypendia.

Wybierając „HUGONA”  na pewno znaj-
dziesz coś dla siebie!
 Chór Bel Canto
 Samorząd Uczniowski
 Honorowe Krwiodawstwo
 Festiwal Piosenki i Anegdoty Szkolnej
 Święto Liczby Pi
 Sportowy Turniej Mikołajkowy
 Szkolne Dni Sportu
 Koło Teatralne
 Koło Turystyczne
 Pielgrzymki do Kalwarii i Częstochowy
 Wyjazdy zagraniczne
 Wymiana polsko-niemiecka
 Darmowa sauna
 Strzelnica sportowa
 Dzień Języków Obcych
 Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców
 ZHP
 Wolontariat
 Klub Filmowy
 Super studniówki
 Super nauczyciele
 Opieka tutorów
 W naszej szkole będziesz miał darmowy 

dostęp do Wi-Fi

Dzień Otwarty Szkoły 27 kwietnia 2017 r. (czwartek)
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ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów
tel.: 18 267 56 58,
e-mail:zsd@powiatsuski.pl 
www.zsdjordanow.iap.pl

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskie-
go w Jordanowie istnieje od 60 lat, obecnie 
prowadzi nabór do technikum, kształcące-
go w cyklu 4-letnim.

TECHNIKUM TO:
MATURA
Uczymy skutecznie, nasi uczniowie uzyskują wy-
sokie wyniki na egzaminie maturalnym. To rów-
nież uczniom pozostawiamy możliwość wyboru 
przedmiotów, których będą uczyć się na pozio-
mie rozszerzonym (matematyka, język angiel-
ski, język niemiecki, geografia, biologia, fizyka), 
co po skończeniu szkoły średniej nie ogranicza 
możliwości wyboru kierunku studiów.

PRAKTYKA
Uczymy zawodu z wykorzystaniem progra-
mów komputerowych, ale przede wszystkim 
przez udział młodzieży w zajęciach praktycz-
nych i praktykach zawodowych (w urzędach, 
bankach, firmach budowlanych, produkcyj-
nych i usługowych, biurach podróży, biurach 
projektowych, szkółkach roślin ozdobnych). 
Podczas praktyk uczniowie nawiązują znajomo-
ści z potencjalnymi pracodawcami, a w lokalnej 
społeczności są cenionymi pracownikami.

Od 2015 roku uczniowie mają możliwość 
odbywania praktyk w Niemczech w ramach 
programu Erasmus+ 2014-2020: mobilność 
edukacyjna Połączenie teorii z praktyką – 
łatwiejsze przejście do życia zawodowego, 
a od 2016 w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój –Kształcenie i Szkolenia Za-
wodowe (POWER).

ZAWÓD
Ucząc się w technikum, uczeń ma możliwość 
zdobycia zawodu, który jest zgodny z potrzebami 
rynku pracy. Egzaminy zewnętrzne potwierdza-
jące kwalifikacje zawodowe, udokumentowane 
certyfikatem, czynią absolwenta pracownikiem 
mile widzianym przez pracodawcę.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

dobra inwestycja w karierę
Absolwenci uzyskują tytuł technika ekono-

misty po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji:
A.35 Planowanie i prowadzenie działalno-

ści w organizacji (po II klasie)
A.36 Prowadzenie rachunkowości (w IV klasie)

Nauczane przedmioty to ekonomia, ra-
chunkowość, kadry i płace, prawo.

Po ukończeniu tego kierunku można praco-
wać na następujących stanowiskach: księgowy, 
kasjer, sekretarz, recepcjonista, magazynier, 
sprzedawca, referent, bankowiec, kierownik 
marketingu, kadrowy, handlowiec.

Uczniowie:
 pracują na komputerowych programach 

księgowych z pakietu Insert (Rachmistrz, Su-
biekt, Rewizor)

 nabywają praktycznych umiejętności pro-
wadzenia księgowości i kontroli finansowej

 odbywają praktyki zawodowe w Urzędach 
Skarbowych, urzędach administracji pu-
blicznej, przedsiębiorstwach

 prowadzą Spółdzielnię Uczniowską „Szarotkę”
Szarotka – najlepsza
Spółdzielnia Uczniowska w kraju
Po raz 16. zdobyliśmy puchar Krajowej Rady 

Spółdzielczości w konkursie na najlepiej pro-
sperującą spółdzielnię uczniowską w kraju. 
W Szarotce pracują głównie uczniowie techni-
kum ekonomicznego, mając możliwość zdoby-
wania cennych doświadczeń zawodowych – 
samodzielnie decydują o wyborze dostawców, 
składają zamówienia, wypełniają dokumenty 
związane z działalnością gospodarczą, ustalają 
marże, rejestrują utargi.

Oprócz kształtowania postaw przedsiębior-
czych SU Szarotka zachęca także młodzież do 
udziału w akcjach:
 proekologicznych, 
 charytatywnych, 
 kulturalnych. Organizuje spotkania z cieka-

wymi ludźmi, podejmuje działania propagu-
jące zdrowy styl życia.
Za zarobione pieniądze wyjeżdżają na wy-

cieczki zagraniczne, młodzi spółdzielcy zwie-
dzili wiele pięknych zakątków Europy, m.in. 
Turcję, Chorwację, Włochy, Grecję, Hiszpanię, 
Sycylię, Francję.

TECHNIKUM BUDOWLANE

solidny fundament przyszłości
Absolwenci Technikum Budowlanego 

otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie 
trzech kwalifikacji:
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tyn-

karskich (w III klasie)
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót 

budowlanych (po III klasie)
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przy-

gotowywanie dokumentacji przetar-
gowej (w klasie IV)

Uczniowie uczą się: 
 czytania projektów oraz wykonywania prac 

budowlanych
 prowadzenia prac murarskich i tynkarskich
 nadzorowania robót budowlanych - po-

cząwszy od robót ziemnych po odbiór bu-
dynku

 sporządzania kosztorysów oraz dokumenta-
cji przetargowej

Technikum Budowlane to:
 zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni bu-

dowlanej
 wycieczki zawodoznawcze
 przygotowanie do zawodu, dającego duże 

możliwości zatrudnienia
 praktyki zawodowe w Niemczech (program 

Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój – Kształcenie i Szkolenia 
Zawodowe) oraz u pracodawców w Polsce
Praktyki zagraniczne
Udział w programach Erasmus+ oraz PO-

WER umożliwia zdobycie doświadczenia w za-
wodzie oraz daje okazję do praktycznej nauki 
języka obcego. Partnerem przyjmującym jest 
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH – 
firma z Niemiec, która zapewnia miejsca prak-
tyk w Turyngii. W ramach programu uczeń 
ma zapewnione utrzymanie podczas pobytu, 
otrzymuje kieszonkowe oraz uczestniczy w do-
datkowych zajęciach językowych, kładących 
nacisk na słownictwo z branży budowlanej.

Absolwent może być zatrudniony m.in. 
w przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach 
remontowo-budowlanych i zakładach prefa-
brykatów.

Zespół Szkół  
im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego 
w Jordanowie
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TECHNIKUM ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

świat urządzony kolorowo
Umożliwia uzyskanie dwóch kwalifikacji:

R.21 Urządzanie i pielęgnacja roślin obiek-
tów architektury krajobrazu (po klasie II)

R.22 Organizacja prac związanych z budo-
wą oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu (w IV klasie)

Interesujący i przyszłościowy kierunek:
 uczy urządzania i pielęgnacji terenów ziele-

ni, uprawy roślin, wykonywania kosztorysów
 rozwija umiejętności projektowania ziele-

ni przydomowej i miejskiej oraz doskonali 
zdolności plastyczne

 zaznajamia z wymogami ekologicznymi i es-
tetycznymi w  urządzaniu ogrodów przydo-
mowych

 zdradza tajniki aranżacji wnętrz roślinami 
oraz tworzenia kompozycji z kwiatów cię-
tych i suchych

Absolwenci mogą pracować w:
 przedsiębiorstwach nadzorujących tereny 

zieleni, 
 biurach projektowych, pracowniach ochro-

ny środowiska, 
 w ramach własnej działalności gospodarczej 

prowadzić biuro projektowe, firmę utrzyma-
nia zieleni, 

 kwiaciarni, gospodarstwie ogrodniczym, 
giełdzie kwiatowej,

 ogrodzie botanicznym, wydziale zieleni 
miejskiej.
Nie należy jednak zapominać, że położenie 

naszej szkoły i ogromny teren ją otaczający są 
wręcz wymarzonym miejscem dla architektów 
krajobrazu, a efekty prac uczniów tego kierun-
ku można podziwiać aż do późnej jesieni.

TECHNIKUM OBSŁUGI 
TURYSTYCZNEJ

bilet do świata turystyki
Absolwenci tego kierunku otrzymają świa-

dectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:
T13. Planowanie i realizacja imprez i usług 

turystycznych (w III klasie); 
T14. Prowadzenie informacji turystycznej 

oraz sprzedaż usług turystycznych (w 
IV klasie). 

Poznają zasady funkcjonowania biura po-
dróży, organizacji targów, imprez, obozów, ko-
lonii, wyjazdów urlopowych i zagranicznych, 
geografię turystyczną Polski i świata, podstawy 
prawa i ekonomii, konieczne do założenia dzia-
łalności gospodarczej.

Absolwenci są przygotowani do prowa-
dzenia własnej działalności turystycznej i agro-
turystycznej, pracy w urzędach administracji 
państwowej i samorządowej, w punktach infor-
macji turystycznej, biurach podróży, hotelach 
o wysokim standardzie, zarówno w Polsce, jak 
i w Unii Europejskiej. 

W ramach programów Erasmus+ oraz 
POWER uczniowie biorą udział w zagranicz-
nych praktykach w Niemczech.

Współpraca z Małopolską Organizacją 
Turystyczną

Młodzież naszej szkoły w 2014 roku została 
zaproszona do udziału w Targach Turystycz-
nych ITB BERLIN, jako członkowie reprezen-
tacji Małopolski. Uczniowie po przeszkoleniu 
pracowali jako wolontariusze przy promocji 
Małopolski na największej imprezie handlowej 
przemysłu podróżniczego w świecie. W dniach 
10-12 marca 2017 uczniowie ponownie wezmą 
udział w kolejnych Targach Turystycznych 
ITB BERLIN. Będzie to okazja do poznania 
wielu krajów i ich kultur oraz uczestniczenia 
w największym przedsięwzięciu promującym 
turystykę.

Dzięki Technikum Obsługi Turystycznej 
można:
 poznać języki obce, świat oraz ludzi i ich kul-

turę
 podróżować, ale też pokazywać świat in-

nym

NOWY KIERUNEK – NOWY TYP SZKOŁY

Szkoła branżowa I stopnia

Zawód jeździec

Kwalifikacja 
R.27 Jeździectwo i trening koni

To nauka/doskonalenie : 
 jazdy konnej, teorii jazdy konnej i treningu 

sportowego
 budowy i konserwacji sprzętu jeździec-

kiego 
 zasad chowu, hodowli koni, pierwszej po-

mocy weterynaryjnej 

Zapewnione miejsce odbywania prak-
tycznej nauki zawodu w Ośrodku Jeździec-
kim ,,Bór Toporzysko”, który dysponuje pro-
fesjonalną kadrą trenerską.

Możliwość uzyskania uprawnień: z zakresu 
ujeżdżania, skoków przez przeszkody, nauki 
jeździectwa, organizacji turystyki konnej oraz 
imprez i zawodów hippicznych, Instruktora 
Rekreacji Ruchowej i Szkolenia Podstawowego 
PZJ. Dla chętnych możliwość ukończenia kursu 
podkuwacza.

Na terenie kraju działa około 1 500 podmio-
tów gospodarczych zajmujących się sportem, 
rekreacją i turystyką konną. Rozwój jeździectwa 
i hodowli koni może zapewnić w Polsce 50-75 
tys. miejsc pracy. W Europie jest łącznie 400 000 
pełnoetatowych miejsc pracy w biznesie jeź-
dzieckim.

Od września możliwość 
zakwaterowania 

w szkolnym internacie!

Dzień Otwarty Szkoły 16 maja 2017 (wtorek)
W tym dniu będzie można:
 zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich kierunków kształcenia,
 zwiedzić szkołę, poznać nauczycieli, zawrzeć nowe znajomości,
 skorzystać z przygotowanych atrakcji,
 wziąć udział w losowaniu nagród,
 zalogować się w systemie Vulcan
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ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański, tel. 33 874 26 06
ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 267 47 85
www.ppp.powiatsuski.pl    e-mail: pppsuchab@poczta.fm

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Makowie Podhalańskim

Decyzja o tym, jak zapewnić właściwy roz-
wój dla swojego dziecka jest ważna dla każdego 
dziecka oraz rodzica/opiekuna. Szczególnej uwagi 
i rozwagi wymaga ona, gdy nasze dziecko posiada 

opinię o potrzebie kształcenia specjalnego bądź 
też opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Makowie Podhalańskim jest 
placówką, w której uczniowie mają zapewniony 
rozwój dostosowany do indywidualnych potrzeb 
i możliwości oraz w pełni zapewnione poczucie 
bezpieczeństwa. Tworzymy szkołę otwartą i przy-
jazną dziecku opartą na właściwych wzorcach po-
stępowania i przygotowującą do samodzielnego 
życia. Uczniowie objęci są opieką specjalistyczną 
w zakresie nauczania poszczególnych przedmio-
tów, zajęć rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyj-
nej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej. 
W placówce prowadzona jest terapia EEG Biofe-

edback. W SOSW funkcjonuje szkoła podstawowa 
dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 
szkoła przysposabiająca do pracy, organizujemy 
też zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Tworzo-
ne są klasy dostosowane do potrzeb rynku. Istnie-
je możliwość utworzenia klas dla uczniów z auty-
zmem. Szkoła Przysposabiająca do Pracy to szkoła 
ponadgimnazjalna adresowana dla uczniów z nie-
pełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Placówka 
organizuje również zajęcia z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 

Zapewniamy naszym uczniom/wychowan-
kom  wszechstronny rozwój oraz naukę w ciepłej 
atmosferze, w mało licznych zespołach klasowych. 
Dla uczniów spoza terenu miasta oferujemy pobyt 
w internacie. 

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Makowie Podhalańskim 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna do-
tychczas zlokalizowana w Suchej Beskidzkiej, od 
1 września mieści się w Makowie Podhalańskim 
przy ul. Rynek 8. Dzięki zmianie siedziby popra-
wiły się warunki lokalowe – obecnie Poradnia 
dysponuje większą ilością gabinetów do dia-
gnozy i terapii, w tym dużą salą do zajęć gru-
powych, specjalistycznie wyposażony gabinet 
rehabilitacyjno-logopedyczny. Zamontowano 
windę, dzięki  której stała się ona dostępna dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Ma kowie Podhalańskim zatrudnia specjali-
stów – psychologów, pedagogów i logopedów 
świadczących pomoc dzieciom i młodzieży 
uczęszczającym do szkół i placówek na terenie 
powiatu suskiego. Poradnia zapewnia również 
wsparcie dla rodziców i nauczycieli. Można tu 
skorzystać z pomocy w formie diagnozy i te-
rapii psychologicznej, pedagogicznej i logope-
dycznej, terapii rodzin, terapii EEG-Biofeedback, 
porad i konsultacji, socjoterapii, interwencji 
kryzysowej, doradztwa zawodowego. Ponadto 
prowadzone są grupy wsparcia dla pedagogów 

szkolnych i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla 
uczniów, nauczycieli, rodziców, prelekcje i wy-
kłady oraz działalność informacyjno - szkolenio-
wa. Po przeprowadzeniu diagnozy wydawane 
są opinie, najczęściej dla potrzeb szkoły i służby 
zdrowia, a także informacje o wynikach badania. 
W placówce działa zespół orzekający, zajmujący 
się orzekaniem o potrzebie kształcenia specjal-
nego, o potrzebie indywidualnego nauczania 
oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych. Zespół orzekający podejmuje rów-
nież decyzje o potrzebie wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka. Pomoc świadczona 
przez poradnię jest nieodpłatna.

Poradnia organizuje także zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju mające na celu pobu-
dzanie psychoruchowego i społecznego rozwo-
ju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawno-
ści do podjęcia nauki w szkole. Współpracuje ze 
szkołami, placówkami oświatowymi oraz innymi 
instytucjami działającymi na rzecz dziecka i ro-
dziny, w ramach organizacji prelekcji dla rodzi-
ców, warsztatów dla uczniów i nauczycieli oraz 
konferencji szkoleniowych. Pracownicy poradni 

biorą także udział w spotkaniach z nauczycie-
lami i rodzicami na terenie szkoły, które służą 
omówieniu sytuacji uczniów mających proble-
my w nauce lub funkcjonowaniu i mają na celu 
zaplanowanie dla nich pomocy. Prowadzą też 
na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewo-
we wzroku, słuchu i mowy, które pozwalają na 
wczesne wykrycie deficytów u dzieci.

Poradnia organizuje też DNI OTWARTE, 
podczas których bezpłatnie, bez konieczności 
wcześniejszego ustalenia terminu prowadzone 
są konsultacje dla dzieci i młodzieży, rodziców, 
oraz nauczycieli. Odbywają się one w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 
14.00 do 18.00 w siedzibie Poradni przy ul. 
Rynek 8 w Makowie Podhalańskim, a w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 14.00 do 
18.00 w oddziale zamiejscowym Poradni w Jor-
danowie, przy ul. Banacha 1. Można wówczas 
uzyskać poradę lub skonsultować problem do-
tyczący rozwoju dziecka, jego edukacji czy też 
problemów wychowawczych.

Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie jest ca-
łoroczną placówką zapewniającą opiekę i wycho-
wanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania. Położony jest w 
Beskidzie Żywieckim w Paśmie Policy. Na organi-
zowane w placówce turnusy przyjeżdżają dzieci 
i młodzież z całej Polski. Ośrodek dysponuje 65 
miejscami, w pokojach 4, 5 i 6-osobowych, z wła-
sną jadalnią i kuchnią, zatrudnia odpowiednią do 
potrzeb, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Jest dobrze wyposażony w pomoce dydak-
tyczne, sprzęt sportowy oraz audiowizualny.

Bogata infrastruktura placówki umożliwia or-
ganizację turnusów czasowo i tematycznie od-
powiadających oczekiwaniom przyjeżdżających.

Organizowane są m.in. turnusy sportowe, 
ekologiczne, turystyczne, integracyjne oraz 
w okresie zimowym turnusy z nauką jazdy na 
nartach. 

W zależności od zainteresowań przyjeżdża-
jących grup, placówka oferuje również:
 wyjazdy do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, 

w Pieniny, do Suchej Beskidzkiej, do Szczy-
życ – zwiedzanie wioski indiańskiej

 wycieczki do Zatora – Energylandia, Inwałdu 
– Park Miniatur i Wadowic

 wyjazdy na baseny geotermalne do: Białki 
Tatrzańskiej, Bukowiny, Szaflar

 zwiedzanie Orawskiego Parku Etnograficz-
nego – lekcja pieczenia chleba, malowanie 
na szkle

 zorganizowanie warsztatów ekologicznych 
– zabawki z siana,

 wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej, 
Spytkowic,

 wizytę w pasiece pszczelarskiej.

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. 602 658 369 – dyrektor placówki, e-mail: sekretariat@dwd2sidzina.pl, www.dwd2sidzina.pl

Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie

Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie 
Podhalańskim na rok szkolny 2017/2018


