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DRODZY ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH!

Z

bliża się czas podjęcia przez Was decyzji związanej z wyborem kolejnego etapu kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić Wam dokonanie tego trudnego
wyboru, przygotowaliśmy informator zawierający bogatą
i ciekawą ofertę szkół 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 dydaktycznej 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 ponad 2,8 mln zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne poprawiające bazę szkolną podległych placówek.
O jakości pracy naszych szkół świadczą dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, wysokie lokaty w rankingach wojewódzkich oraz liczne
osiągnięcia uczniów zajmujących często czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach wojewódzkich i ogólnopolskich, a także zdobywających niejednokrotnie indeksy na wyższe uczelnie. Bardzo dużym
atutem jest także dobre przygotowanie naszych absolwentów szkół
zawodowych do podjęcia pracy zawodowej i wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje pozwalające na lepszy start na rynku pracy.
Przygotowana w bieżącym roku oferta na rok szkolny 2021/2022
obejmuje następujące typy szkół: czteroletnie licea ogólnokształcące kończące się egzaminem maturalnym, pięcioletnie technika
z egzaminem zawodowym oraz maturalnym i trzyletnie branżowe szkoły I stopnia z praktyczną nauką zawodu w szkole lub w zakładach pracy.
W zakresie kształcenia ogólnego oferta obejmuje klasy liceum ogólnokształcącego, w których oprócz wiodących przedmiotów rozszerzonych uczniowie będą mogli dokonywać wyboru przedmiotów
rozszerzonych w zależności od przygotowanej oferty oraz preferencji i możliwości organizacyjnych szkół. W zakresie kształcenia zawodowego na poziomie średnim, w typie szkoły technikum proponujemy podjęcie kształcenia w zakresie 20 kierunków kształcenia m.in.
w branżach: usługowej, gastronomicznej, turystycznej, informatycznej, elektrycznej, budowlanej, samochodowej, mechanicznej
i mechatronicznej. Natomiast absolwenci zainteresowani podjęciem
kształcenia zawodowego w trzyletniej szkole branżowej I stopnia
będą mogli, w zależności od wybranego zawodu, podjąć naukę w tym
typie szkoły z praktyczną nauką zawodu w szkole lub u pracodawcy.
Wzorem lat poprzednich kontynuujemy także prowadzenie naboru
do klas integracyjnych na poziomie szkoły branżowej I stopnia,
w której naukę będą mogli podjąć również uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Oferta zawiera także propozycję kształcenia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy będą zainteresowani uzyskaniem dodatkowej kwalifikacji a także przystąpieniem do egzaminu maturalnego.
W ramach branżowej szkoły II stopnia proponowane kierunki dotyczą
branży usługowej, gastronomicznej, samochodowej i budowlanej.
Mocną stroną naszych szkół średnich jest położenie oraz dostępność komunikacyjna, dobre warunki gwarantujące bezpieczeństwo
uczniom, 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 realizowanych projektów edukacyjnych z udziałem środków zewnętrznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego. W kolejnej perspektywie rozdania środków unijnych,
powiat suski uzyskał dofinansowanie na zadania w zakresie modernizacji kształcenia zawodowego o łącznej wartości ponad 9 mln. zł.
W ramach tych projektów kontynuowane będą działania głównie
w zakresie doposażania pracowni do kształcenia zawodowego
w utworzonych Centrach Kompetencji Zawodowych, organizacji
kursów zawodowych dla uczniów pozwalających zdobyć dodatkowe
kwalifikacje i umiejętności oraz płatnych staży i praktyk zawodowych
realizowanych u pracodawców. Nową formą wsparcia będą także stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych.
Nowością będzie to, że z niektórych form wsparcia objętych projektem, takich jak kursy zawodowe oraz praktyki i staże zawodowe będą
mogli skorzystać także uczniowie liceów ogólnokształcących. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych do realizacji projektów
edukacyjnych zamieszczamy na stronie 3 informatora.
Zapraszamy do lektury przygotowanego specjalnie dla Was informatora który, mamy nadzieję, ułatwi dokonanie wyboru dalszej ścieżki
kształcenia.
Rekrutacja, tak jak w latach poprzednich przeprowadzona zostanie
w systemie elektronicznym poprzez zalogowanie na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl
Czekamy na Was w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez powiat suski!
Zbigniew Hutniczak
Wicestarosta Suski

Józef Bałos
Starosta Suski

Opracowanie: Wydział Edukacji
na bazie materiałów zredagowanych przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe.
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33/ 8757945, 33/8757947, e-mail: edukacja@powiatsuski.pl
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WSPARCIE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POWIECIE SUSKIM
Powiat Suski w październiku 2020r. rozpoczął realizację kolejnej edycji projektów edukacyjnych w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” oraz
„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” o łącznej wartości 9.434.623,62 zł. Realizowane są one
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy wkładzie własnym powiatu w wysokości
10% całkowitej wartości projektów tj. 943.462,37 zł.
Stanowią one rozwinięcie obecnie realizowanych projektów, w ramach których powołano w powiecie suskim
dwa Centra Kompetencji Zawodowych na bazie dwóch suskich zespołów szkół: ZS im. W. Witosa oraz ZS im.
W. Goetla. Przewidywany czas realizacji: 1 października 2020 r. - 30 czerwca 2023 r.

G

łównym celem obu projektów jest kontynuacja modernizacji
kształcenia zawodowego wdrażanej od kilku lat w szkołach
prowadzonych przez powiat suski, która umożliwia uczniom
nabycie konkretnych uprawnień, kwalifikacji zawodowych i kompetencji wymaganych przez pracodawców oraz umiejętności poruszania się na współczesnym rynku pracy w celu szybkiego znalezienia
zatrudnienia. Projekt, mimo iż skupiony jest na kształceniu zawodowym, obejmie również uczniów liceów ogólnokształcących, którzy
będą zainteresowani zdobywaniem umiejętności zawodowych.
W ramach pierwszego z planowanych projektów tj. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” (którego łączna wartość wynosi 4 394 638,68 zł) planuje się objęcie wsparciem ponad
400 uczniów kształcących się w obszarze turystyczno-gastronomicznym oraz administracyjno-usługowym. Główną grupę docelową stanowić będą uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa,
Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie i Zespołu Szkół im.
bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Dla uczniów tych przewidziano
zorganizowanie kursów kwalifikacyjnych oraz kursów doskonalących
zawodowo m.in.: kurs baristy, barmański, kelnerski, małej księgowości z ZUS, wizażu i makijażu, stylizacji paznokci, asystenta instruktora
jeździectwa, asystenta hipoterapeuty, pilota wycieczek, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, prawa jazdy kat. B itp. Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej oraz w Jordanowie
mogą korzystać z kursów zawodowych, w których nie jest konieczna
podbudowa merytoryczna z zakresu kształcenia zawodowego.
Drugą grupą docelową w projekcie jest grupa 25 nauczycieli z powyższych szkół, dla których przewidziano udział w dwóch dedykowanych kursach: kursie wykorzystania technologii RFID w logistyce i gospodarce towarowej oraz kursie z zakresu kształtowania kompetencji
personalnych i społecznych w oparciu o grę planszową „Wyprawa”.
W ramach projektu planuje się także poprawę bazy dydaktycznej
szkół poprzez adaptację i doposażenie pracowni zawodowych. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zaplanowano: adaptację oraz doposażenie pracowni multimediów, fotografii
i ciemni fotograficznej, doposażenie pracowni informatycznych, adaptację oraz doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej, doposażenie pracowni logistycznej, pracowni gastronomicznej, pracowni
planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz dwóch pracowni gastronomicznych, pracowni kelnerskiej /obsługi konsumenta,
pracowni turystycznej adaptację pracowni turystycznych i geografii
turystycznej, adaptację i doposażenie pracowni komunikacji w języku
obcym. W Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie przewidziano doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej.
Łączna wartość środków przewidzianych na adaptacje oraz doposażenie pracowni wynosi 1 023 124,94 zł.
Drugi projekt realizowany przez Powiat Suski pn.„Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” (którego łączna wartość wynosi 5 039 984,94 zł) jest kontynuacją projektu realizowanego obecnie na bazie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej w obszarach elektryczno-elektronicznym
oraz mechanicznym i górniczo-hutniczym. Przewidziane jest objęcie wsparciem i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia ponad
300 uczniów z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla i Zespołu Szkół
im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im.
Hugona Kołłątaja i Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego

Kurs księgowości I stopnia

Kurs wizażu i makijażu

Wyposażenie pracowni CNC

w Jordanowie, Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej oraz Liceum Ogólnokształcącego
w Jordanowie. W tym celu zorganizowane zostaną następujące
kursy m.in. programisty CNC, programowania C++, na uprawnienia
do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV, spawania
MAG 135, spawania 111, spawania TIG, koparko-ładowarki, kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat. C, lakiernictwa samochodowego, blacharstwa samochodowego itp.
Z kolei dla 15 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej zaplanowano kurs czujniki i przetworniki sterowane
mikrokontrolerem oraz kurs w oparciu o grę planszową „Wyprawa”.
Projekt zakłada również modernizację bazy dydaktycznej poprzez
doposażenie następujących pracowni zawodowych: diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, mechatroniki pojazdów samochodowych,
podstaw konstrukcji maszyn, podstaw motoryzacji, naprawy pojazdów samochodowych, obróbki maszynowej, obróbki ręcznej, ruchu
drogowego. Łączna wartość środków przewidzianych na adaptacje oraz doposażenie pracowni wynosi 1 088 278,00 zł.
Oba projekty zakładają kontynuację uczniowskich płatnych praktyk i staży zawodowych, dzięki którym poznają rzeczywiste warunki
pracy w swoim zawodzie u wybranego przedsiębiorcy. Uczestnictwo
w rzeczywistych warunkach pracy jakim są staże oraz praktyki zawodowe daje gwarancję, że kwalifikacje uczniów po ukończeniu szkoły
będą lepiej dostosowane do rynku pracy. Po ukończeniu praktyki zawodowej/stażu zawodowego oraz prawidłowym rozliczeniu, uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2 300 złotych. Z tej
formy wsparcia mogą skorzystać zarówno uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe jak również uczniowie kształcący się w liceach ogólnokształcących.
Kontynuowane będą zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów,
służące pomocy w podejmowaniu właściwych wyborów co do ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie decyzji edukacyjno-zawodowych fachową poradą specjalisty przyczyni się do tego, aby
uczniowie nie byli skazani na samodzielny wybór zawodu. Minimalna
liczba godzin wsparcia dla jednej osoby będzie wynosiła 1 godzinę
zegarową.
W obu projektach zaplanowano także wypłatę stypendiów dla
uczniów najzdolniejszych w wysokości 600 zł miesięcznie, wypłacanych przez okres 10 miesięcy, pokrywający się z rokiem szkolnym.
W trakcie całego okresu pobierania stypendium uczeń będzie objęty
opieką doradcy zawodowego. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać
wyłącznie uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Ponadto uczniowie będą mogli także uczestniczyć w ciekawych
zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
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Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. płk. T. Semika nr 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: 33 874 23 55, 33 874 22 32
e-mail: losucha@losucha.pl

www.losucha.pl
„Wychować człowieka dobrego i mądrego” to misja Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej
Beskidzkiej – szkoły, która od ponad 70 lat
zapewnia swoim uczniom wszechstronny
rozwój i bezpieczeństwo, przygotowując
różnorodną i nowoczesną ofertę edukacyjną, odpowiadającą zainteresowaniom oraz
potrzebom młodych ludzi i wymaganiom
rynku pracy.
Profesjonalna kadra pedagogiczna i nowoczesna baza dydaktyczna, w skład
której wchodzą pracownie wyposażone w sprzęt laboratoryjny, zapewniają
uczniom możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych i wysoki poziom nauczania. Efekty? Szkoła od wielu lat jest najlepszym Liceum w powiecie suskim, a nasi
uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego uzyskują wysokie wyniki, dzięki
którym mogą dostać się na wymarzone
studia. W rankingach liceów organizowanych przez miesięcznik Perspektywy od lat
zajmujemy wysokie, z każdym rokiem coraz wyższe lokaty. W tym roku przyznano
nam ponownie tytuł „Brązowej Szkoły”.
Innowacyjne metody nauczania, współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi
placówkami edukacyjnymi w kraju i za
granicą to kolejny atut naszego liceum.
Organizując warsztaty naukowe i zajęcia
laboratoryjne, współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Ekonomicznym,
Politechniką Krakowską, WSTiE w Suchej
Beskidzkiej, PPUZ w Nowym Targu, Instytutem Goethego, korzystając z ich pracowni oraz wiedzy i umiejętności pracowników
naukowych.

Realizujemy liczne projekty edukacyjne, z których korzystać będą także nowi
uczniowie. Do najważniejszych zaliczamy:
Erasmus + „ON THE SHOULDERS OF
GIANTS” – wyjazdy do szkół partnerskich z Grecji, Hiszpanii, Włoch i Szwecji.
„Curie-EKO projekt” – projekt szkolnego koła ekologicznego prowadzącego
edukację ekologiczną i dostosowującego infrastrukturę placówki do wymogów zielonego ładu.
„Akademia kreatywności – pomysł,
potencjał przedsiębiorca” – warsztaty i wykłady doskonalące umiejętności
i postawy niezbędne w biznesie prowadzone przez pracowników Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Wymiany międzynarodowe ze szkołami
w Niemczech i Francji.
Wymiana kulturowa z Chinami – tygodniowe warsztaty kaligrafii chińskiej, pisma ręcznego, chińskiego języka mówionego, tradycyjnego malunku oraz prac
ręcznych prowadzone przez nauczycieli
z Early Education College w Suzhuo.
Warsztaty językowe w Londynie i Oxfordzie.
„Kreatywny uczeń – profesjonalista
w zawodzie II” – bezpłatne kursy zawodowe (m.in. animatora czasu wolnego,

kierowników wycieczek i prawa jazdy kat.
B) oraz realizowane w czasie wakacji staże w różnych zakładach pracy, za które
uczniowie otrzymują stypendia stażowe.
„Zamiast korepetycji” to nasza odpowiedź na potrzeby uczniów i oczekiwania
rodziców, w ramach której oferujemy naszym uczniom cotygodniowe konsultacje
nauczycieli wszystkich przedmiotów, na
których mogą rozszerzać wiedzę lub uzupełniać na bieżąco ewentualne braki.
Rozwijamy pasje i zainteresowania,
stwarzamy możliwości do aktywnego
działania na rzecz innych poprzez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas,
wolontariat, szkolne koło PCK, grupy te-
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W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy nabór do następujących klas:
Symbol
klasy

A
atralne, zespół muzyczny „Zwolnieni”, Ligę
Obrony Kraju, SKS-y, akcje charytatywne
– „Świąteczna Paczka”, „Tak – pomagam”,
„Góra Grosza”, WOŚP – akcje honorowego
krwiodawstwa, koncerty na rzecz potrzebujących czy kiermasze świąteczne.
Wszystkim uczniom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo: szkoła objęta jest
monitoringiem, do dyspozycji uczniów jest
dwóch pedagogów szkolnych oraz pielęgniarka, organizujemy też liczne akcje profilaktyczne we współpracy z policją, PPP
i ZOZ.

Absolwencie Szkoły Podstawowej!
Przedstawiliśmy Ci ważne powody,
dla których powinieneś wybrać LO nr I
im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej
Beskidzkiej. Bądź pewien, że wybierając tę szkołę, trafiasz w dziesiątkę!
Tu otrzymasz solidne podstawy do
dalszej nauki na wyższych uczelniach,
rozwiniesz swoje pasje i znajdziesz
przyjaciół na całe życie!

Czekamy na Ciebie!

matematyka, fizyka
matematyka, informatyka

15
15

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych,
technicznych, inżynierskich, politechnicznych (np. matematyka,
ekonomia, informatyka, elektrotechnika, mechanika, robotyka
i automatyka, geodezja…).

matematyka, język angielski
matematyka, geografia

B

15
15

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych,
politechnicznych, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji
(np. administracja i zarządzanie, politologia, socjologia, finanse
i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska…).
W tej klasie proponujemy przedmiot uzupełniający
Seminarium matematyczne.
biologia, chemia
biologia, język polski

C

Tylko u nas znajdziesz patio, gdzie można
odpocząć na przerwie, kawiarenkę „Curie
Cafe” z automatami do napoi i przekąsek,
pokój relaksacyjno-terapeutyczny, szkolny
klub SZCZUR pozwalający rozwijać artystyczne pasje oraz szkolną strefę relaksu.
Mamy też stołówkę, gdzie można zjeść
drugie śniadanie czy smaczny obiad.
Więcej informacji o osiągnięciach, sukcesach, imprezach kulturalno-sportowych
oraz o życiu szkolnym znajduje się na stronie internetowej liceum www.losucha.pl
oraz na naszym fanpage:/curie sucha/

Limit miejsc

W tej klasie proponujemy zwiększoną liczbę godzin języka
angielskiego i przedmiot uzupełniający Seminarium matematyczne.

Nie tylko nauka
Mamy znakomite zaplecze sportowe – halę
sportową, salę gimnastyczną, salę fitness
i profesjonalną siłownię a nawet strzelnicę. Zajęcia odbywają się także na basenie,
lodowisku i kompleksie sportowym Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia
Góra”, które znajduje się obok szkoły.

Przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym

15
15

Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach
z obszaru medycyny i zdrowia, inżynierii biomedycznej (np. medycyna,
stomatologia, psychologia, ratownictwo medyczne, psychologia,
fizjoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka, farmacja, kosmetologia,
biotechnologia, służby mundurowe…).
W tej klasie proponujemy zwiększoną liczbę godzin matematyki
lub języka angielskiego oraz przedmioty uzupełniające/do wyboru:
Elementy ratownictwa, Anatomia człowieka i Laboratorium chemiczne.
język polski, historia
język polski, wiedza o społeczeństwie

D

15
15

Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach
humanistycznych (np. prawo, historia, pedagogika, kulturoznawstwo,
administracja, dziennikarstwo, socjologia, logopedia, bezpieczeństwo
narodowe, komunikacje biznesowa, filologia polska…).
W tej klasie proponujemy zwiększoną liczbę godzin z języka
angielskiego oraz przedmiot uzupełniający Elementy wiedzy o prawie.
język angielski, geografia
język angielski, biologia

E

15
15

Klasa przygotowuje ucznia do podjęcia studiów m.in. na kierunkach
filologicznych, przyrodniczych i z obszaru medycyna i zdrowie (np.
filologia angielska, medycyna, biologia, biotechnologia, farmacja,
pielęgniarstwo, fizjoterapia, turystyka, wychowanie fizyczne, zdrowie
publiczne, inżynieria środowiskowa…).
Ponadto w tej klasie proponujemy zwiększoną liczbę godzin drugiego
języka obcego (j. niemieckiego lub j. francuskiego) oraz przedmiot
uzupełniający: Elementy ratownictwa.
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Zespół Szkół
im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 21 46
e-mail: zsg@powiatsuski.pl

www.zsgsucha.pl
Zespół Szkół im. Walerego Goetla
w Suchej Beskidzkiej   
zaprasza w swoje progi!  
Patron szkoły, Walery Goetel, urodzony
w Suchej Beskidzkiej, profesor zwyczajny
geologii i paleontologii, wyznacza odpowiedni poziom placówki.   
To nowoczesna techniczna szkoła, z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, która od lat
kształci młodzież z naszego powiatu i okolic. Uczniowie zdobywają tu wiedzę ogólną
na lekcjach oraz pobierają praktyczną naukę zawodu podczas zajęć praktycznych
w szkole oraz praktyk zawodowych u pracodawców.
Uczą się od specjalistów, mając do dyspozycji nowoczesne urządzenia i maszyny. Absolwenci Zespołu Szkół im. W. Goetla są
cenionymi fachowcami i poszukiwanymi
pracownikami na rynku pracy. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.  
W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy
uczniów do dziewięciu różnych zawodów
w technikum oraz kilku kierunków szkoły
branżowej I stopnia.
  
TECHNIKA   
  
Technik budownictwa – kierunek specjalizujący się w opracowywaniu projektów
organizacji budowy, organizacji i kontrolowaniu wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych oraz kosztorysów budowlanych.
Uczniowie poznają tajniki wiedzy budowlanej w pracowniach na terenie szkoły. Szkoła
prowadzi zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych salach warsztatowych.
Numer i nazwa kwalifikacji:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik elektryk – zawód z przyszłością, z szerokimi perspektywami pracy
przy obsłudze i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz budowie nowych instalacji
elektrycznych. Po ukończeniu technikum
elektrycznego można starać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Mogą

one stanowić podstawę do założenia własnej
działalności gospodarczej.
Numer i nazwa kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

  
Technik informatyk – zawód specjalizujący się w administrowaniu i eksploatowaniu systemów komputerowych oraz
tworzeniu i administrowaniu stronami
i aplikacjami internetowymi. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w każdej firmie,
która używa komputerów, agencjach reklamowych, korporacjach, sklepach komputerowych, w firmach z sektora IT, działach IT dużych firm i start-upach. Może też prowadzić
własną firmę informatyczną.
Numer i nazwa kwalifikacji:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
bazami danych.

Technik mechatronik – interdyscyplinarny
zawód specjalizujący się w montażu i programowaniu urządzeń mechatronicznych oraz naprawie automatyki przemysłowej. Mechatronika to dziedzina, która łączy w sobie wiedzę
z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki.
Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektro-mechanicznymi. To kierunek dla pasjonatów
elektroniki i robotyki. Uczniowie poznają między innymi zasady obsługi technologicznie zaawansowanych maszyn CNC.   
Numer i nazwa kwalifikacji:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja
urządzeń i systemów mechatronicznych.
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technik pojazdów samochodowych – kierunek związany z szeroko rozumianą obsługą
pojazdów samochodowych. Ściśle związany
jest z dynamicznym rozwojem branży motoryzacyjnej. Uczniowie w czasie zajęć poznają metody diagnozowania samochodów,
również z wykorzystaniem diagnoskopów

elektronicznych. Zrozumieją zasadę działania
samochodowych układów mechanicznych
i mechatronicznych. W  ramach zajęć przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Nauczą się organizować i nadzorować
proces obsługi pojazdów samochodowych.
Będą przeprowadzać badania techniczne
pojazdów samochodowych. Po zakończeniu
nauki w technikum będą mogli, po odbyciu
dodatkowego kursu, zdobyć uprawnienia diagnosty pojazdów samochodowych i podjąć
pracę w stacjach kontroli pojazdów.
Numer i nazwa kwalifikacji:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych.

Technik programista – kierunek specjalizujący się w projektowaniu baz danych
i stron internetowych oraz programowaniu i testowaniu aplikacji. Uczniowie
uczą się tworzyć programy w najpopularniejszych językach np. Python, C++,
JavaScript, PHP, SQL, HTML 5, CSS. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę
w przedsiębiorstwach tworzących aplikacje
mobilne, firmach zajmujących się projektowaniem i drukiem 3D oraz podmiotach
specjalizujących się w tworzeniu i obsłudze
systemów informatycznych.   
Numer i nazwa kwalifikacji:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

  
Technik spedytor* – zawód specjalizujący się w organizowaniu przewozu towarów
w kraju oraz poza jego granicami. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie planowania i opracowywania oferty spedycyjnej,
planowania kosztów usług spedycyjnych,
organizowania załadunku i wyładunku towarów oraz nadzorowania i monitorowania procesu przemieszczania się ładunków.
To kierunek dla tych, którzy łatwo nawiązują
kontakty z ludźmi, są dobrymi organizatorami i potrafią pracować w grupie oraz samodzielnie.   
Numer i nazwa kwalifikacji:
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów.
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Technik transportu drogowego* – (nowość) - zawód zajmujący się organizacją
przewozu środkami transportu drogowego
oraz eksploatacją środków transportu drogowego. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego oraz planowania
i organizowania przewozu drogowego osób
oraz ładunków. Przygotowują się też do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy
kat B, C oraz C+E. Zajęcia praktyczne realizować będą między innymi z wykorzystaniem
symulatora nauki jazdy. W ramach zajęć
przygotowują się do egzaminu na kwalifikację wstępną, uprawniającą do zawodowego
przewozu rzeczy (kursy realizowane w czasie zajęć mogą osiągnąć wartość kilkunastu
tysięcy złotych). Po zakończeniu nauki będą
mogli podjąć pracę w zawodzie kierowcy
samochodów ciężarowych w przedsiębiorstwach transportowych oraz stacjach obsługi samochodów. Według szacunków Związku
Pracodawców „Transport i Logistyka” w roku
2022 na polskim rynku pracy będzie występował deficyt ok. 200 tys. zawodowych kierowców.  
Numer i nazwa kwalifikacji:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu
drogowego.
TDR.02. Organizacja przewozu środkami
transportu drogowego.

Technik usług fryzjerskich – to kierunek związany z projektowaniem i wykonywaniem fryzur oraz usług fryzjerskich. Kreatywny i wymagający zawód dla tych, którzy
potrafią szybko reagować na zmieniające
się trendy w modzie oraz łatwo nawiązują kontakt z klientem. Potrafią rozpoznać
jego potrzeby, cechują się indywidualnym
podejściem do każdego klienta, a gdy trzeba potrafią zainspirować własną artystyczną
wizją. Wiedzę praktyczną zdobywają pod
okiem specjalistów w dobrze wyposażonych pracowniach fryzjerskich na terenie
szkoły oraz podczas praktyk zawodowych
u pracodawców.  
Numer i nazwa kwalifikacji:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Po ukończeniu każdego technikum, można
kontynuować naukę na studiach wyższych.   

    SZKOŁY BRANŻOWE   

  
Fryzjer* – kierunek, który umożliwia na
bycie umiejętności i praktyki w zawodzie.
Absolwent fryzjerstwa potrafi prowadzić salon fryzjerski. Posiada wiedzę i umiejętności
istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych fryzur oraz strzyżenia włosów, potrafi również dokonać analizy kolorystycznej
i przeprowadzić zabieg koloryzacji. Fryzjer
zna też podstawy komunikacji z klientem,
które są bardzo ważne w tym zawodzie.   
Numer i nazwa kwalifikacji:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

Stolarz* – tradycyjny zawód zajmujący się
wytwarzaniem wyrobów z drewna
i materiałów drewnopodobnych. Absolwent
szkoły z zawodem stolarz może znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcji mebli,
przetwórstwa drewna – w małych, średnich
i dużych firmach krajowych i zagranicznych. Może również otworzyć własną firmę
w branży stolarskiej.   
Numer i nazwa kwalifikacji:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna
i materiałów drewnopodobnych.

Mechanik monter maszyn i urządzeń*
– zawód jest propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami
manualnymi. Uczeń w czasie nauki w szkole
nauczy się montowania, instalowania, uruchamiania oraz obsługiwania i naprawy maszyn
i urządzeń. Posiądzie wiedzę oraz umiejętności z zakresu technologii produkcji części maszyn. W czasie zajęć praktycznych w szkole
nauczy się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne oraz CNC. Będzie mógł podnieść swoje
kwalifikacje w trakcie kursu spawania metodami: MIG MAG oraz elektrodą otuloną.  
Numer i nazwa kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Kierowca mechanik* –  zawód specjalizujący się w eksploatacji środków transportu drogowego. W czasie zajęć uczeń może
zrobić bezpłatnie prawo jazdy kategorii
B oraz C, zdobędzie również kwalifikację
wstępną uprawniającą do zawodowego
przewozu rzeczy. Zajęcia praktyczne w szkole uczniowie realizować będą między innymi
z wykorzystaniem symulatora nauki jazdy.

Branża transportowa jest jedną z najbardziej
rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki.
Szacuje się, że w Polsce brakuje ok. 200 tysięcy zawodowych kierowców.  
Numer i nazwa kwalifikacji:
TDR.01. Eksploatacja środków
drogowego.  

transportu

Mechanik pojazdów samochodowych*
– kierunek zajmujący się obsługą, diagnozowaniem oraz naprawą pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić
własną działalność gospodarczą, świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych.  
Numer i nazwa kwalifikacji:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia
będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia również w Naszym
Zespole Szkół.
Szkoła oferuje też dodatkowe kursy i szkolenia w ramach projektów: „Wzmocnienie
konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” m.in.:    
Kurs programisty CNC
Kurs programowania C++
Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów
Kurs na uprawnienia do obsługi urządzeń
energetycznych o napięciu do 1 kV
Kurs spawania MAG 135
Kurs spawania 111
Kurs spawania TIG
Kurs koparko-ładowarki
Kurs operatora koparki jednonaczyniowej
Kurs projektowania 3D Autodesk Inventor
Kurs rysunku AUTOCAD
Kurs kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kat. C
Kurs lakiernictwa samochodowego
Kurs blacharstwa samochodowego
Kurs diagnozowania instalacji LPG
Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs obsługi wózków jezdniowych
„Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” m.in.:   
Kurs wizażu i makijażu
Kurs stylizacji paznokci
Kurs prawa jazdy kat. B
* ilość miejsc ograniczona   
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Zespół Szkół
im. Wincentego Witosa
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 27 71
e-mail: sekretariat@zswsucha.pl

www.zswsucha.pl
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej
Beskidzkiej to dynamicznie rozwijająca się
placówka z ponad 70-letnią tradycją. Uczniowie „Witosa” osiągają sukcesy w wybranych
zawodach, a szkoła po raz kolejny może
chlubić się mianem najlepszego technikum
w powiecie według niezależnego ogólnopolskiego rankingu techników Perspektywy, zajmując 135. miejsce w Polsce oraz 26. miejsce
w Małopolsce, zdobywając tytuł „Srebrnej”
Szkoły 2021.

rystycznej, profesjonalne przygotowanie sal
oraz dekoracji na różne okoliczności.

Szkoła znajduje się tuż obok krytej pływalni, przystanku PKS, BUS oraz PKP. Posiada
dobrze wyposażone pracownie, salę gimnastyczną, kuchnię ze stołówką oraz internat.
Oferta szkoły skierowana jest do młodzieży
o zainteresowaniach turystycznych, ekonomicznych, gastronomicznych, plastycznych,
fotograficznych, logistycznych i informatycznych. Specjalizacje w poszczególnych zawodach dostosowywane są do potrzeb rynku
pracy. W roku szkolnym 2021/22 kształcenie
uczniów będzie się odbywać w ramach 5-letniego technikum i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia oraz 2-letniej szkoły branżowej
II stopnia.

To zawód łączący umiejętności kucharza, dietetyka i managera zakładów gastronomicznych. Daje duże możliwości zatrudnienia.
Uczniowie zdobywają umiejętności, które są
potrzebne nie tylko w pracy kucharza, ale
wykonują ponadto zadania związane z planowaniem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług cateringowych.

TECHNIKUM 5-letnie

Technik organizacji turystyki
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją,
koordynacją i obsługą ruchu turystycznego
oraz podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik hotelarstwa
Technikum hotelarskie to jeden z wiodących
kierunków szkoły, otwierający możliwości
pracy w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym. Uczeń poznaje zadania
zawodowe, jakimi są: kompleksowa obsługa
gościa hotelowego, promowanie, koordynacja, rezerwacja i sprzedaż usług hotelarskich,
rozliczanie kosztów pobytu – tworzenie dokumentacji hotelu, udzielanie informacji tu-

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik żywienia
i usług gastronomicznych
– specjalizacja dietetyka

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik reklamy
Ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód.
Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, fotograficzną, psychologiczną, a także
lingwistyczną. Absolwent może być zatrudniony w agencjach reklamowych, działach marketingu, środkach masowego przekazu, studiach
graficznych lub studiach fotografii cyfrowej.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Technik fotografii i multimediów
Kształcenie na tym kierunku jest szerokoprofilowe, przygotowuje specjalistów w dziedzinie związanej z multimediami, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także
publikacje internetowe. Daje to przyszłym
absolwentom realne szanse na zatrudnienie
w Polsce i za granicą. ZS im. W. Witosa jest
jedyną szkołą w powiecie suskim kształcącą
aktualnie w tym zawodzie.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych
i multimedialnych.

Technik informatyk
To zawód przygotowujący młodzież do pracy
z wykorzystaniem technik komputerowych
w różnych działach gospodarki: bankowości,
administracji państwowej i samorządowej,
urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej. Absolwent może zostać pracownikiem firmy komputerowej, usługowej lub
produkcyjnej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług i systemów komputerowych.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
i bazami danych

Technik ekonomista
Ukończenie tego kierunku to perspektywa
dobrej pracy i aktywności w życiu gospodarczym. W toku nauki uczeń zdobywa wiedzę
i umiejętności w zakresie prowadzenia sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych
oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik logistyk
To obecnie bardzo poszukiwany zawód na
rynku pracy. Zadaniem logistyka jest dostarczenie właściwego towaru klientowi, we właściwym czasie i miejscu. Logistyka to przepływ
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materiałów, towarów, informacji i pieniędzy
w przedsiębiorstwach oraz między nimi.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach
dwóch kwalifikacji:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Technik spedytor
Zawód spedytor jest idealny dla tych, którzy
chcą poznać zasady polityki transportowej,
realizować zlecenia transportowo- spedycyjne oraz zdobyć umiejętności w zakresie
obsługi celnej. Absolwent tego kierunku
może zostać zatrudniony w obsłudze portów
morskich lub lotniczych, bazach komunikacji
samochodowej, kolejowej i lotniczej lub hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego w kwalifikacji:
SPL.05: Organizacja transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów

Technik rachunkowości
Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie. Ten kierunek jest dla osób, które
chcą mieć pewną pracę, są zorganizowane
i skrupulatne oraz mają ścisły umysł. Na zajęciach nauczą się między innymi prowadzić
rachunkowość, dokonywać rozliczeń finansowych, przechowywać dokumentację księgową oraz wykonywać czynności planistyczne
i analityczne.
Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego w dwóch kwalifikacjach:
EKA.05: Prowadzenie. spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07: Prowadzenie rachunkowości

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

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, placówkach świadczących usługi żywienia.
Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację zawodową:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych

Cukiernik
Celem kształcenia w tym zawodzie jest zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu
sporządzania półproduktów oraz gotowych
wyrobów cukierniczych.
W tym zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia w zawodzie
technik technologii żywności.

Sprzedawca
Szkoła kształci wykwalifikowanych pracowników
w tym zawodzie zgodnie z wymogami rynku pracy. Uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji handlu oraz poznają zasady prowadzenia
działalności handlowej. Kształcenie zawodowe
praktyczne odbywa się u pracodawców.
W tym zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia w zawodzie
technik handlowiec.

Magazynier – logistyk
Magazynier – logistyk to jeden z popularniejszych zawodów w dzisiejszych czasach w związku z rozwojem sektora usług w gospodarce,
pojawieniem się wielu magazynów, centrów logistycznych, dystrybucyjnych, terminali kontenerowych, firm handlowych. Magazynier – logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudnienia
na lokalnych i regionalnym rynku pracy.
Uczniowie zdobywają jedną kwalifikację zawodową:
SPL.01. Obsługa magazynów
Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia w zawodzie
technik logistyk

Pracownik obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
może podejmować pracę w obiektach hotelowych, współpracować ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa oraz
zajmującymi się utrzymaniem obiektu w czystości i dobrym stanie technicznym. Nabywa
umiejętności z zakresu wykonywania czynności związanych z pracą pokojowej, kelnera
i pomocnika kucharza.
W tym zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia w zawodzie
technik hotelarstwa.

KLASA INTEGRACYJNA
W szkole organizowany jest nabór do klasy
integracyjnej w zawodach kucharz/cukiernik.
Program nauczania będzie oparty na programie szkoły branżowej I stopnia z uwzględnieniem możliwości uczniów z deficytami poznawczymi. Ponadto dla tych uczniów zapewniona
zostanie praktyczna nauka zawodu na terenie
szkoły pod opieką nauczycieli oraz szczególną
opieką pedagogiczną i psychologiczną.
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Technik technologii żywności
Na tym kierunku uczniowie zapoznają się z
planowaniem, organizowaniem oraz nadzorowaniem procesu wytwarzania artykułów
spożywczych. Uczą się dokonywać właściwej

oceny jakościowej wyrobów, sporządzać
nowe receptury oraz modyfikować istniejące.
Dowiadują się jak opracowywać normy i procedury dotyczące wprowadzania produktów
na rynek oraz jak tworzyć dokumentację,
dzięki której produkty można eksportować.
W tym zawodzie absolwent zdobywa kwalifikację:
SPC.07: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów cukierniczych

Technik żywienia
i usług gastronomicznych
To zawód łączący umiejętności kucharza, dietetyka i managera zakładów gastronomicznych. Uczniowie będący na tym kierunku uczą
się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, sporządzać i estetycznie podawać
potrawy oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego
zachowania się na rynku pracy, prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu.
To w tym zawodzie absolwent zdobywa kwalifikację:
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

INTERNAT
Atutem szkoły jest połączony z nią internat
umożliwiający kształcenie młodzieży z całej
Polski. Uczniowie mieszkają w pokojach dwu
lub trzy osobowych. W internacie znajduje się
świetlica ze sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu, sala telewizyjna, pralnia, kuchnia. Możliwy jest również dostęp do
sali gimnastycznej i krytej pływalni.
PROJEKTY UNIJNE
1) Projekt „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie”.
Realizowane kursy: barmański, animator
czasu wolnego, obsługi wózka widłowego,
prawa jazdy, baristyczny, kelnerski, carvingu,
kuchni świata z elementami kuchni śródziemnomorskiej i orientalnej, kurs pierwszej
pomocy, Adobe Photoshop, fotografii reklamowej, kursy z zakresu ECDL;
Staże i praktyki wakacyjne z wynagrodzeniem
Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe

2) Małopolska Chmura Edukacyjna Komponent Zawodowy.
Projekt dla klas technikum żywienia
i usług gastronomicznych
3) Erasmus +
Coroczne dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. W 2021 r. praktyki we Włoszech
SZKOLNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ
języka rosyjskiego
teatralne
plastyczne
sportowe
krajoznawczo-turystyczne „Wędrowiec”
fotograficzno-filmowe
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Zespół Szkół
im. Hugona Kołłątaja
ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów
tel. 18 267 55 14
e-mail: zskjordanow@iap.pl

www.zskjordanow.pl
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie istnieje od 1926 roku i na przestrzeni 95 lat wykształcił wiele pokoleń
wspaniałych ludzi. Dziś, wciąż szanując
wartości i tradycje, jesteśmy szkołą nowoczesną, która wspiera wszechstronny
rozwój ucznia i dobrze przygotowuje do
kontynuacji nauki na uczelniach wyższych lub podjęcia pracy zawodowej.
Kształcimy młodzież w liceum ogólnokształcącym oraz szkole branżowej
I stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa klasy

I rozszerzenie

II rozszerzenie

III rozszerzenie

Klasa A

j. polski

historia

j. angielski
lub niemiecki

humanistyczna

j. polski

WOS

j. angielski
lub niemiecki

Klasa B

matematyka

fizyka
lub informatyka

j. angielski
lub niemiecki

matematyczna

matematyka

geografia

j. angielski
lub niemiecki

biologia

chemia

j. angielski lub
niemiecki

biologia

j. angielski

j. niemiecki
lub j. rosyjski
(zwiększony
wymiar godzin)

j. polski

biologia

j. angielski
lub niemiecki

j. polski

geografia

j. angielski
lub niemiecki

Klasa C
przyrodniczo-językowa

Klasa humanistyczna stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie
zainteresowania humanistyczne (historia,
literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki).
Uczniowie tej klasy:
wyjeżdżają na warsztaty medialne do
Radia Kraków,
przygotowują się do konkursów recytatorskich, literackich, Olimpiady
Polonistycznej, Olimpiady z Wiedzy
o Mediach, Olimpiady Historycznej,
konkursów i olimpiad przedmiotowych,
rozwijają swoje pasje aktorskie w Kole
Teatralnym „Eviva l’arte”.
Klasa matematyczna przeznaczona jest dla uczniów
uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych fizyką,
informatyką lub geografią.
Program tej klasy przygotowuje
do studiów technicznych i ekonomicznych.
Uczniowie tej klasy:
wyjeżdżają na „Matematyczne Czwartki” w Instytucie Matematyki UJ oraz
„Naukowe Czwartki” w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przygotowują się do Maratonu Matematycznego, Olimpiady o Diamentowy
Indeks AGH, Kangura Matematycznego.
Klasa przyrodniczo-językowa
adresowana jest do uczniów
zainteresowanych naukami
przyrodniczymi oraz językami
obcymi.
Uczniowie realizujący rozszerzenia z biologii i chemii:
biorą udział w zajęciach z ratownictwa medycznego,

Klasa D
pedagogiczno-psychologiczna

Uczniowie mogą wybrać 1 godzinę zajęć z plastyki lub
do realizacji w klasie pierwszej

przygotowują się do Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej
wyjeżdżają na wykłady przyrodnicze
oraz laboratoria z chemii na UJ.
Uczniowie realizujący rozszerzenia z biologii i języków obcych:
realizują drugi język w zwiększonym wymiarze,
rozwijają znajomość języków obcych
i zgłębiają wiedzę z zakresu geografii
zwiedzając kraje europejskie,
przygotowują się do konkursów, Olimpiady Geograficznej, konkursów i olimpiad językowych.

dodatkowo

Warsztaty
teatralne

Matematyczne
Czwartki na
Uniwersytecie
Jagiellońskim
Dla chętnych
dodatkowe
godziny
z ratownictwa
medycznego
i 5 godzin
wychowania
fizycznego
Elementy
psychologii
i pedagogiki
oraz praktyka
pedagogiczna
w przedszkolu

języka łacińskiego i kultury antycznej

Klasa pedagogiczno-psychologiczna to propozycja dla osób, które
chcą zgłębiać tajemnice
ludzkiego zachowania.
Uczniowie tej klasy:
odbywają praktyki w przedszkolu,
biorą udział w warsztatach „Animator
czasu wolnego”,
działają w Szkolnym Kole Wolontariatu,
podczas zajęć z pedagogiki i psychologii
rozwijają umiejętności interpersonalne,
empatię i wrażliwość na potrzeby innych.
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W szkole zapewniamy nie tylko zdobycie
solidnej wiedzy, ale uczymy tu życia i poszanowania tradycji. Kształcimy ucznia
otwartego, wrażliwego na drugiego
człowieka, szanującego tradycję i wartości patriotyczne. Prowadzimy liczne
zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają na
realizowanie pasji i zainteresowań. Nasi
uczniowie rozwijają się intelektualnie,
artystycznie i poszerzają swoje horyzonty poprzez:
celebrowanie Świąt Narodowych
koncertowanie z chórem Bel Canto
występy w programach artystycznych
Koła Teatralnego
pracę w Samorządzie Uczniowskim
wycieczki krajowe i zagraniczne (Budapeszt, Berlin, Poczdam, Praga, Wiedeń,
Rzym, Lwów, a także miasta w Hiszpanii,
które zwiedzamy w ramach projektów
ERASMUS+ i PO WER),
udział w pielgrzymkach klas pierwszych
do Kalwarii Zebrzydowskiej i nocnym
czuwaniu maturzystów na Jasnej Górze,
pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu,
aktywny udział w licznych wydarzeniach (Dzień Języków Obcych, Szkolne
Dni Sportu, Matematyczne Czwartki na
Uniwersytecie Jagiellońskim, Otrzęsiny
klas pierwszych, Mikołajkowy Turniej
Sportowy, Przegląd Kolęd i Pastorałek,
Walentynki, Festiwal Piosenki i Anegdoty Szkolnej, Bal Studniówkowy i inne.)
Wszystkie wydarzenia szkolne można obserwować i komentować na facebook.com
/zs.jordanow POLUB NAS!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Absolwentom szkół podstawowych, którzy
szybko chcą zdobyć zawód, proponujemy
naukę w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. Oferujemy kształcenie w zawodach:
stolarz, sprzedawca, fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych, mechanik kierowca, blacharz samochodowy, elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter sieci
i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz,
cukiernik, kucharz, piekarz, lakiernik, blacharz, wędliniarz, kamieniarz.
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia:
mają możliwość wybrać dowolny zawód,
odbywają praktykę zawodową w prywatnych firmach,
otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonaną pracę,
uczniowie wyjeżdżają na miesięczne
praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach programu ERASMUS+,
uczestniczą w darmowych kursach:
••prawa jazdy,
••obsługi koparek,
••aranżacji wnętrz,

••obsługi wózków jezdniowych,
••obsługi kas fiskalnych,
••obsługi programu Symfonia Handel,
••obsługi Auto Cad (projektowanie
mebli).
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Każdy uczeń, może liczyć na fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dba
my, aby proces kształcenia odbywał się
w spokojnej, życzliwej atmosferze. Wspieramy uczniów w adaptacji w nowym
środowisku, rozpoznajemy ich potrzeby
edukacyjne i emocjonalne i otaczamy ich
opieką w ciągu całego pobytu w szkole.
Dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów. Dostrzegamy problemy dotykające współczesnego
ucznia i staramy się im zapobiegać lub je
rozwiązywać. Od lat cieszymy się opinią
szkoły przyjaznej, w której uczniowie znajdują wsparcie i zrozumienie.
Lekcje wychowania fizycznego
Chcemy, aby lekcje wychowania fizycznego były dla ucznia nie obowiązkiem, ale
prawdziwą przyjemnością, dlatego proponujemy do wyboru:
siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, unihoc, siłownię, aerobik, pływanie, turystykę,
tenis stołowy.
Języki obce
Dużą uwagę przykładamy do rozwijania
kompetencji językowych. Uświadamiamy
uczniom, że znajomość języków obcych
otwiera przed nimi możliwości do wyboru dalszej edukacji i kształtowania swojej
ścieżki zawodowej. Tworzymy grupy według stopnia zaawansowania. Realizujemy
naukę j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz dodatkowo istnieje możliwość
nauki j. łacińskiego.
Współpraca ze środowiskiem
lokalnym
Angażujemy się w życie społeczności lokalnej. Organizujemy dla mieszkańców Jordanowa kolędowanie z chórem Bel Canto,
przedstawienia teatralne, przedstawienie
mikołajkowe dla uczniów szkoły podstawowej oraz Konkurs Recytatorski Poezji
Niemiecko- i Anglojęzycznej dla Uczniów
Szkół Podstawowych. Wolontariusze z naszej szkoły wspierają akcje charytatywne
prowadzone na terenie miasta.
Baza dydaktyczna szkoły
Nasza placówka znajduje się w centrum
Jordanowa w pobliżu przystanku, z którego odjeżdżają busy do okolicznych miejscowości. Posiadamy dobrze wyposażone
klasopracownie przedmiotowe, pracownie
językowe, salę komputerową, halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię, saunę, strzelnicę sportową. Systematycznie

modernizujemy i odnawiamy bazę naszej
szkoły. Czas pandemii wykorzystaliśmy na
wykonanie prac remontowych. Na uczniów
czekają pięknie odnowione pracownie
przedmiotowe oraz biblioteka i czytelnia.
Współpraca międzynarodowa
Dzięki przystąpieniu do programu PO WER
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów młodzież licealna wyjeżdża na tygodniowe
warsztaty do hiszpańskich szkół. Obecnie
realizowane są dwa projekty: „Ratownicy
z Kołłątaja w podróży!” oraz „Coolturalnie z Kołłątajem na hiszpańskiej scenie”.
Podczas wyjazdu uczniowie realizują tematykę warsztatów oraz program kulturowy
uczestnicząc w wycieczkach po Hiszpanii,
warsztatach tańca Flamenco czy degustacjach kuchni hiszpańskiej.
W klasach branżowej szkoły I stopnia realizowany jest projekt „Ole! Kołłątaj na
podbój Europy!!!” w ramach programu
Erasmus+. Uczniowie wyjeżdżają na miesięczne praktyki do Hiszpanii, gdzie oprócz
poszerzania kwalifikacji zawodowych i językowych poznają kulturę i tradycje Hiszpanii.
Koszty wyjazdu i pobytu zarówno w programie PO WER jak i Erasmus+ pokrywane
są w całości ze środków projektu.
Drodzy Uczniowie Klas Ósmych!!!
Mamy nadzieję, że artykuł ten zainspirował Was do bliższego zainteresowania się
naszą ofertą edukacyjną. Zachęcamy Was
do systematycznego odwiedzania naszej
strony oraz facebooka, gdzie umieszczamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas.
Z niecierpliwością czekamy na powrót do
czasów, w których w pełni będziemy mogli
realizować wszystkie nasze cele. Dołączcie
do nas.
POSTAW NA HUGONA!!!
POLUB NAS
facebook.com/zs.jordanow
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Zespół Szkół
im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego
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 Dańkowskiego w Jordanowie prowadzi nabór do
TECHNIKUM kształcącego w cyklu 5-letnim.

W ramach TECHNIKUM oferujemy
następujące kierunki:
TECHNIK EKONOMISTA
z INNOWACJĄ E-BIZNES
Interesuje Cię, jak działają platformy
aukcyjne i sklepy internetowe?
Chcesz dowiedzieć się, jakie znaczenie dla biznesu mają media społecznościowe?
Zastanawiałeś się, jak osiągnąć sukces
zawodowy za pomocą sieci?
Chciałbyś spróbować swoich sił w projektowaniu przedsiębiorstwa działającego w wirtualnym świecie?
ZALOGUJ SIĘ DO TECHNIKUM
EKONOMICZNEGO!
Absolwenci zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie
technik ekonomista:
nabywają praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wykonywania prac
biurowych,
podczas zajęć pracują przy użyciu programów z pakietu InsERT,
odbywają praktyki zawodowe – w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe
i kompetencje społeczne,
doskonalą wiedzę w praktyce, prowadząc
Spółdzielnię Uczniowską „Szarotka”.

Szarotka – najlepsza
Spółdzielnia Uczniowska w kraju
Po raz 18. zdobyła 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 zawodowych – samodzielnie decydują o wyborze dostawców, składają zamówienia,
wypełniają dokumenty związane z działalnością gospodarczą, ustalają marże, rejestrują utargi.
Oprócz kształtowania postaw przedsiębiorczych SU Szarotka zachęca także młodzież do udziału w akcjach:
proekologicznych,
charytatywnych,
kulturalnych.
Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi,
podejmuje działania propagujące zdrowy
styl życia.
Za zarobione pieniądze uczniowie wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne, młodzi
spółdzielcy zwiedzili wiele zakątków Europy, m.in. Turcję, Chorwację, Włochy, Grecję, Hiszpanię, Sycylię, Francję.
TECHNIK BUDOWNICTWA
– dwa kierunki!
Chcesz zdobyć zawód, w którym znajdziesz zatrudnienie?
Interesują Cię tajniki organizacji robót budowlanych i kosztorysowania?
Chciałbyś nauczyć się wykonywania
robót murarskich lub wykończenia
wnętrz?
Myślisz o własnej firmie budowlanej?
POSTAW NA TECHNIKUM
BUDOWNICTWA!

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie dwóch kwalifikacji:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

A w zawodzie TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych.
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie.

Uczniowie uczą się:
czytania projektów oraz wykonywania
prac budowlanych i wykończeniowych,
komputerowego sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji projektowej,
organizacji i nadzoru prac budowlanych,
prowadzenia działalności gospodarczej,
języka niemieckiego w budownictwie.
Technikum budownictwa to:
praktyki zawodowe w Niemczech (w ramach programu Erasmus+) oraz u pracodawców w Polsce,
cotygodniowe
zajęcia
praktyczne
w szkolnej pracowni budowlanej,
wycieczki zawodoznawcze,
przygotowanie do zawodu dającego
duże możliwości zatrudnienia.
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Praktyki zagraniczne
Udział w programach Erasmus+ oraz POWER umożliwia zdobycie doświadczenia
w zawodzie oraz daje okazję do praktycznej nauki języka obcego. Partnerem
przyjmującym jest Siegmundsburger Haus
Werraquelle GmbH – firma z Niemiec, która zapewnia miejsca praktyk w Turyngii.
W ramach programu uczeń ma zapewnione utrzymanie podczas pobytu, otrzymuje
kieszonkowe oraz uczestniczy w dodatkowych zajęciach językowych, kładących nacisk na słownictwo z branży budowlanej.
TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU
Nowość! Aranżacja wnętrz
z elementami florystyki
Chcesz mieć wpływ na otaczający Cię
krajobraz, projektując i pielęgnując
ogrody?
Interesują Cię metody projektowania
wnętrz, dobierania kolorów, dekoracji, materiałów wykończeniowych,
umeblowania?
Lubisz efektownie podkreślić zalety
pomieszczeń, dekorując je zielenią?
Pasjonujesz się wykonywaniem kompozycji florystycznych na różne okazje?
WYBIERZ ŚWIAT ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU!
Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie dwóch kwalifikacji zawodowych:
OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
krajobrazu.
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową
oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Interesujący i przyszłościowy kierunek:
uczy urządzania i pielęgnacji terenów
zieleni, uprawy roślin, wykonywania
kosztorysów,

rozwija umiejętności projektowania
zieleni przydomowej i miejskiej oraz doskonali zdolności plastyczne,
zaznajamia z wymogami ekologicznymi
i estetycznymi w urządzaniu ogrodów
przydomowych,
zdradza tajniki aranżacji wnętrz roślinami oraz tworzenia kompozycji z kwiatów ciętych i suchych.
Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie:
w przedsiębiorstwach nadzorujących
tereny zieleni, biurach projektowych,
biurach urbanistycznych i planowania
przestrzennego,
w placówkach służb ochrony zabytków i
ochrony przyrody, ochrony środowiska,
w szkółkach drzew, krzewów i roślin
ozdobnych,
w kwiaciarniach, studiach florystycznych,
przy stylizacji wnętrz, także materiałem
roślinnym, w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, restauracjach, stoiskach targowych.
Ukończenie technikum architektury krajobrazu:
umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
ułatwia podjęcie studiów na takich kierunkach jak: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz,
ogrodnictwo, biologia, geodezja,
ochrona środowiska i inne.
Warto podkreślić, że położenie szkoły
i ogromny teren ją otaczający, są wręcz wymarzonym miejscem dla architektów krajobrazu, a efekty prac uczniów tego kierunku
można podziwiać aż do późnej jesieni.
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
...bo podróże kształcą i przybliżają świat
Jesteś ciekawy świata i chcesz go
przybliżać innym?
Chciałbyś doskonalić swoje umiejętności organizacyjne i interpersonalne?
Pasjonują Cię geografia turystyczna
i języki obce?

Widzisz swoją przyszłość w branży turystycznej?
WEJDŹ DO ŚWIATA TURYSTYKI!
Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo
potwierdzające uzyskanie dwóch kwalifikacji:
HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez
i usług turystycznych.

Uczniowie:
uczą się planować, realizować i rozliczać
kompleksowe świadczenia turystyczne,
zdobywają umiejętności niezbędne
do pracy w biurach podróży, hotelach,
pensjonatach lub ośrodkach informacji
turystycznej,
mają szanse realizować własne pomysły
na wycieczki turystyczne - krajowe i zagraniczne,
poznają języki obce, świat oraz ludzi
i ich kulturę,
odbywają dwukrotnie miesięczne praktyki zawodowe w biurach podróży lub
obiektach noclegowych,
mają możliwość odbycia praktyk zagranicą w ramach programu ERASMUS+.
Kończąc technikum organizacji turystyki
masz możliwość:
podjąć pracę w punktach informacji turystycznej, biurach podróży, hotelach,
pensjonatach,
kontynuować naukę na studiach wyższych,
założyć działalność gospodarczą w turystyce lub agroturystyce.
CZEKAMY TYLKO NA CIEBIE!
DOŁĄCZ DO NAS!
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Moniuszki 1 (budynek internatu)
ul. Orkana 24 (budynek szkolny)
34-220 Maków Podhalański
e-mail: sosw@soswmakow.pl

www.soswmakow.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach SOSW funkcjonują:
szkoła podstawowa specjalna dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz
całodobowy internat dla wychowanków
Ośrodka.
W placówce prowadzone są również zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, z którego
mogą korzystać dzieci od momentu urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Tworzone klasy są dostosowane do aktualnego zapotrzebowania dzieci i młodzieży.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy to szkoła
ponadpodstawowa adresowana dla uczniów
z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia ona kontynuację procesu
edukacyjno-terapeutycznego oraz przygotowanie uczniów do aktywności społecznej,
dzięki której zdobędą szereg umiejętności
wchodzących w zakres różnych zawodów
lub umiejętności wykonywania pojedynczych
czynności, przydatnych w życiu na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Proces
kształcenia w tej szkole trwa trzy lata. W ciągu tego okresu uczniowie przygotowywani
są do pracy tak, aby potrafili w miarę samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu.
Poza zajęciami dydaktycznymi placówka
zapewnia uczniom na każdym poziomie za-

jęcia rewalidacyjno-wychowawcze, których
podstawowym celem jest korygowanie wad,
kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji.
Uczniowie objęci są opieką specjalistyczną
w zakresie nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć rewalidacyjnych, gimnastyki
korekcyjnej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej.
W placówce prowadzona jest terapia EEG Biofeedback, terapia SI, terapia słuchowa metodą
Johansena, dogoterapia, hipoterapia.
Decyzja o tym, jak zapewnić właściwy rozwój
dla swojego dziecka jest ważna dla każdego
dziecka oraz rodzica/opiekuna. Szczególnej
uwagi i rozwagi wymaga ona, gdy nasze dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego bądź też opinię o potrzebie wcze-

snego 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 przyjazną dziecku
opartą na właściwych wzorcach postępowania
i przygotowującą do samodzielnego życia.
Zapewniamy naszym uczniom/wychowankom wszechstronny rozwój oraz naukę w ciepłej atmosferze, w mało licznych zespołach
klasowych. Dla uczniów spoza terenu miasta
oferujemy pobyt w internacie. Realizujemy
atrakcyjne projekty mające na celu wszechstronny rozwój uczniów i maksymalne ich
usamodzielnienie. Istnieje także możliwość
utworzenia klas dla dzieci z autyzmem.

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

www.dwd2sidzina.pl
Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie jest
całoroczną placówką zapewniającą opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Położony jest w Beskidzie Żywieckim w Paśmie Policy. Na organizowane w placówce
turnusy przyjeżdżają dzieci i młodzież z całej Polski. Ośrodek dysponuje 65 miejscami,
w pokojach 4, 5 i 6-osobowych, z własną ja-

dalnią i kuchnią, zatrudnia odpowiednią do
potrzeb, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Jest dobrze wyposażony w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy oraz audiowizualny.
Bogata infrastruktura placówki umożliwia
organizację turnusów czasowo i tematycznie
odpowiadających oczekiwaniom przyjeżdżających.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Makowie Podhalańskim
ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański, tel. 33 874 2606
ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 267 47 85
e-mail: ppp@powiatsuski.pl

www.ppp-powiatsuski.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ma
kowie Podhalańskim oraz w Jordanowie zatrudnia specjalistów – psychologów, pedagogów, logopedów i rehabilitantów 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 terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, 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 wykłady oraz działalność informacyjno-szkoleniowa. 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 specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania
oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Decyzją Małopolskiego Kuratora
Oświaty, Poradnia od września 2020 r. prowadzi również orzekanie specjalistyczne dla
dzieci niewidomych i słabowidzących, głuchych
i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem (w
tym z Zespołem Aspergera). Zespół orzekający
podejmuje również decyzje o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Na terenie Poradni prowadzone są również
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka. Jest to forma pomocy dzieciom od
urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka, mogą to być zajęcia
logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne lub rehabilitacja ruchowa.

Organizowane są m.in. turnusy sportowe,
ekologiczne, turystyczne, przyrodnicze integracyjne oraz w okresie zimowym turnusy
z nauką jazdy na nartach.
W zależności od zainteresowań przyjeżdżających grup, placówka oferuje również:
wyjazdy do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, w Pieniny, do Suchej Beskidzkiej,

Dodatkowo Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim została
wyznaczona do pełnienia funkcji Wiodąego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu suskiego. Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w celu zapewnienia interdyscyplinarnej pomocy dla
dzieci i ich rodzin. Program finansowany jest
z budżetu państwa i skierowany jest do dzieci od momentu urodzenia do czasu podjęcia
nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością).
Pomoc świadczona przez Poradnię jest nieodpłatna.
Poradnia współpracuje również ze szkołami,
placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzi-

ny. Pracownicy Poradni biorą także udział
w spotkaniach z nauczycielami i rodzicami na
terenie szkoły, które służą omówieniu sytuacji uczniów mających problemy w nauce lub
funkcjonowaniu i mają na celu zaplanowanie dla nich pomocy. Prowadzą też na terenie przedszkoli i szkół badania przesiewowe
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 zgodnie
z ustalonym harmonogramem dostępnym na
stronie internetowej Poradni. Dni otwarte odbywają się w siedzibie Poradni przy ul. Rynek 8
w Makowie Podhalańskim oraz w oddziale
zamiejscowym w Jordanowie przy ul. Banacha 1, a w czasie pandemii uruchomiony został
specjalny numer kontaktowy do dyżurujących
w tych dniach specjalistów (tel. 518538263).
Można wówczas uzyskać poradę lub skonsultować problem dotyczący rozwoju dziecka, jego
edukacji czy też problemów wychowawczych.
W ubiegłym roku wyremontowano większość
pomieszczeń w oddziale zamiejscowym Poradni w Jordanowie, dzięki czemu znacząco
poprawiły się tam warunki lokalowe. Ponadto Poradnia na bieżąco doposażana jest
w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt
rehabilitacyjny potrzebny do pracy z dziećmi.

wycieczki do Zatora – Energylandia, Inwałdu – Park Miniatur i Wadowic,
wyjazdy na baseny geotermalne do: Białki Tatrzańskiej, Bukowiny, Szaflar, Chochołowa,
zwiedzanie Skansenu Muzeum Kultury ludowej w Sidzinie – warsztaty z pieczenia
moskoli, chleba,

zwiedzanie Orawskiego Parku Etnograficznego – lekcja pieczenia chleba,
malowanie na szkle,
zorganizowanie warsztatów ekologicznych – zabawki z siana,
wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej,
wizytę w pasiece pszczelarskiej.
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