
Informator

Brzesko 2012

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim



3

NP.517.1.2012.MM 
Decyzja 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie 
z dnia 2 stycznia 2012 r. 

w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwier-
dzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka 
polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, spo-
sobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji. 

 
Działając na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publi cznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 
2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 
97, poz. 624) ustalam: 

§ 1 
 

W województwie małopolskim rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej 
szkoły zawodowej oraz gimnazjów, szkół policealnych, liceów ogólnokształcących i techników 
uzupełniających dla dorosłych na rok 2012/2013 regulują zasady określone w niniejszej decyzji.  

 § 2 
Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach podania - kwestionariusze, 
stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kształcenia w określonym zawodzie w następujących terminach poprzedzających 
rekrutację: 

 
1. Gimnazja - od 5 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 - składanie podań 
przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum   
- dotyczy gimnazjów dysponujących wolnymi miejscami, tych, które otrzymały zgodę 
na utworzenie dodatkowych oddziałów oraz gimnazjów objętych naborem elektronicznym. 

2. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży. 
1) Od 7 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów 
do wybranych szkół. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem re  k rutacji 
elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.  W przypadku, gdy 
tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są tym systemem, a gimnazjum nie 
jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie  w szkole pierwszego wyboru. 

2) Do 20 czerwca 2012 r. do godz. 10.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji  
o wyborze szkoły. 
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3. Szkoły dla dorosłych - do 17 sierpnia 2012 r. - składanie dokumentów. 
§ 3 

 1. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych  w liceach 
ogólnokształcących na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się:, 

1) 11 lub 12 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 - sprawdzian pisemny dla kandydatów  
do oddziałów dwujęzycznych klasy pierwszej z językiem angielskim jako drugim językiem 
nauczania; 
2) 13 lub 14 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 - dla kandydatów do pozostałych liceów 
ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi. 

2. Dodatkowe wymagania wobec kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego określa szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifi kacyjna. 
3. Szkoła ponadgimnazjalna może przeprowadzić, zgodnie z § 8 ust. 3 cytowanego 
na wstępie rozporządzenia, sprawdzian uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż 
wymienione w ust. 1 - 3. 
4. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifi kacyjne, o którym 
mowa w ustępie 3 i 4, określą i podadzą do wiadomości w terminie do 29 lutego 2012 r. zakres 
wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału.  
5. Termin składania podań do oddziałów w szkołach wymienionych w ust.1 - 4 upływa w dniu  
31 maja 2012 r. 
6. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół określonych w ustępie 3 i 4 
przeprowadzone zostaną do 14 czerwca 2012 r. 
7. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifi kacyj-
nego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił 
wymagania stawiane przez komisję rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje  
do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające 
od kandydatów szczególnych predyspozycji. 
8. W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty 
dla kandydatów posiadających dyplom DSD I (poziom B1) i DSD A2 – zgodnie z regulami-
nem DSD II stanowiącym załącznik nr 6. 

§ 4 
1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszyst-
kich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem 
elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektroni-
cznego po jej zakończeniu. 
2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych 
szkół w pierwszym terminie. 
3.  W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.  

§ 5 
Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: 
1) Gimnazja. 

a) Od 29 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - przedkładanie oryginałów 
świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach spraw-
dzianu w klasie szóstej – w gimnazjach prowadzących nabór elektroniczny tryb składania 
podań określi organ prowadzący szkołę. 

b) 5 lipca 2012 r. godz. 12.00 - w gimnazjach prowadzących nabór elektroniczny - 
ogłoszenie list kandydatów zakwalifi kowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy 
kandydatów niezakwalifi kowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów 
stanowiących załącznik nr 3. 
c) Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 – w gimnazjach prowadzących nabór elektroniczny 
- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na lis-
tach zakwalifi kowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 
d) 10 lipca 2012 r. godz. 12.00 - ogłoszenie list przyjętych do szkoły według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4. 

2) Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży. 
a) Od 29 czerwca 2012 r. do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00 - dostarczenie  do wybranych 
szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – z wyjątkiem 
szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej. 
b) 5 lipca 2012 r. godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifi -
kacyjne list kandydatów zakwalifi kowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kan-
dydatów niezakwalifi kowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów 
stanowiących załącznik nr 3. 
c) Do 9 lipca 2012 r. do godz. 14.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole 
przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifi kowanych do przyjęcia, poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wyni-
kach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej. 
d) 10 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwali-
fi kacyjne list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 
e) Do 12 lipca 2012 r. do godz. 10.00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej 
szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. 
f) 13 lipca 2012 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno- kwalifi -
kacyjne list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 
g) od 27 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - dodatkowa rekrutacja. 

3) Szkoły dla dorosłych. 
a) 27 lub 28 sierpnia 2012 r. - egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifi kacyjne w szkołach. 
b) 30 sierpnia 2012 r. - ogłoszenie list przyjętych. 

 § 6 
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składać dokumenty, 
do co najwyżej trzech szkół, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” 
rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół. 
2. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole w podaniu 
wskazują kolejno interesujące go oddziały. 
3. Kandydaci składający dokumenty do wybranej szkoły posługują się trzema kopiami 
świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum oraz trzema 
kopiami zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyre-
ktora gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 5. 
4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę 
podjęcia nauki z zastrzeżeniem ust.5.  
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5. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które objęte są systemem rekrutacji ele-
ktronicznej, dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają 
możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. 
6. Kandydatów do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje 
ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 
7. Do wybranych szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, nie obowiązuje 
kandydatów składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gim-
nazjalnego. 
8. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół, które objęte są syste-
mem rekrutacji elektronicznej, wprowadzają do systemu rekrutacyjnego tylko gimnazja 
objęte tym systemem. 
9. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej 
rekrutacji ubiegających się do szkół, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, 
wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.  
10. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, 
która wprowadziła jego dane do systemu. 

§ 7 
1. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie małopolskim 
ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum:  
200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekru-
tacyjno-kwalifi kacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego  w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym: 

1) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony  
w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wyni-
kach egzaminu); 
2) 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskaza-
nych w statucie szkoły oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione  w świadectwie 
ukończenia gimnazjum.  

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 
1) język polski, 
2)  historia i wiedza o społeczeństwie, 
3) matematyka, 
4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografi a, fi zyka, chemia), 
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, 
przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 
20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.  

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych:  

1) celujący – 20 pkt. 
2) bardzo dobry – 18 pkt. 
3) dobry – 15 pkt. 
4) dostateczny – 10 pkt. 
5) dopuszczający – 2 pkt. 
4. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę 
punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów 
rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. 
5. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kan-
dydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym:  

1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.  
2) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: 

a) fi nalista konkursu ponadwojewódzkiego - 10 pkt. 
b) fi nalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt. 

3) za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt. - zgodnie z załącznikiem nr 5. 
6. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym 
samym konkursie, zgodnie z ust. 4, pkt. 2 i 3, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 

 § 8 
1. Konkursy, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 organizowanymi przez Małopolskiego  Kura-
tora Oświaty zawiera zał. Nr 7 
2. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których pro-
gram obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie  od kryteriów 
zawartych w statutach szkół. 
3. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty  
– załącznik Nr 7- otrzymują odpowiednio 12 pkt. – konkurs ponadwojewódzki i 10 pkt. 
– konkurs wojewódzki - 
4. Preferencje, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifi kowa-
niu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, 
zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe, inne).  

§ 9 
 Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć: 
1) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; 
2) poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 
3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w określonym zawodzie; 
4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorze-
niami orzeczenie kwalifi kacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej; 
5) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,  
o których mowa w § 7 ust 4 pkt 2;  
6) inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i klas spor-
towych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 



8 9

§ 10 
1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjal-
nej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 
2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranym gimnazjum są: oryginał 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 
3. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną 
stanowiącą załącznik nr 2. 

§ 11 
 1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie składają podań o przyjęcie do gim-
nazjum, jedynie potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie określonej przez szkołę. 
2. Podanie o przyjęcie do gimnazjum składa uczeń spoza obwodu tego gimnazjum. 
3. Do podania należy dołączyć inne dokumenty określone w statucie gimnazjum. 

 § 12 
 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów 
stanowiących załączniki nr 3 i nr 4 niniejszej decyzji, uwzględniając zasadę umieszczania 
kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 

 
§ 13 

Prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnego naboru w formie elektronicznej 
wymaga umożliwienia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego dostępu do systemu rekrutacyjnego. 

§ 14 
Przedstawiona przez dyrektorów oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 nie może ulec 
zmianie do czasu ogłoszenia list kandydatów zakwalifi kowanych do oddziałów klasy pierwszej  
czyli do 5 lipca 2012 r. 

§ 15 
Zobowiązuję dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami 
cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji 
oraz  do przestrzegania innych przepisów związanych z procedurą rekrutacyjną. 

§ 16 
Zarządzenie nie dotyczy przyjęć kandydatów do oddziałów klasy pierwszej gimnazjów spec jalnych 
i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych. 
 

§ 17 
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 Aleksander Palczewski 
Małopolski Kurator Oświaty 

  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko
tel./fax (14) 66 31 721, 68 63 837

tel. (14) 66 31 641, 68 63 200
email: zsp1@brzesko.edu.pl, 

www. zsp1.brzesko.edu.pl

WYBÓR NASZEJ SZKOŁY ZAPEWNI:
• bogatą ofertę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz zajęć 

dodatkowych, które  pozwolą na dobre przygotowanie uczniów do kontynuacji 
kształcenia na uczelniach humanistycznych, przyrodniczych, technicznych, 
ekonomicznych itp.;

• nauczanie języków obcych z podziałem na grupy w zależności od stopnia 
zaawansowania;

• możliwość pełnego rozwoju osobowego ucznia oraz jego zainteresowań poprzez 
udział w kołach zainteresowań oraz zajęciach w różnorakich projektach unijnych 
m.in. w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, 
„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”  czy „Młodzi przedsiębiorcy na start”;

• udział w warsztatach adaptacyjnych, profilaktycznych, zawodoznawczych 
prowadzonych przez psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego;

• wysoki poziom realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego 
z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej m. in. pięciu pracowni 
komputerowych z dostępem do Internetu, tablic interaktywnych, projektorów 
multimedialnych, laboratorium językowego i dobrze wyposażonych pracowni 
przedmiotowych i zawodowych;

• stały dostęp uczniów do biblioteki, kącika multimedialnego, świetlicy szkolnej 
i bufetu.
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Typ 
szkoły

Liczba
oddziałów

Przedmioty 
rozszerzone

Język obcy
Przedmioty 

uzupełniające
A co dalej?

Li
ce

um
 O

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e

1
j. angielski * 
biologia ** 

chemia/ fizyka** 
j. niemiecki

język łaciński 
w medycynie

medycyna, farmacja, 
biotechnologia, technologia 

chemiczna, ochrona 
środowiska, weterynaria

1
matematyka *  

fizyka **            
informatyka**

j. angielski                                               
j. niemiecki

podstawy rysunku 
architektura, matematyka, 

informatyka, studia 
techniczne 

1
j. angielski  *   

matematyka  **         
chemia **                      

j. niemiecki
informatyka 
stosowana

technologia chemiczna, 
inżynieria chemiczna, 
chemia,  matematyka

1
matematyka *                        

fizyka**                  
geografia**

j. angielski                                               
j. niemiecki

astronomia    
w praktyce

fizyka, europeistyka, 
stosunki gospodarcze, 
geografia, turystyka, 

hotelarstwo

1
j. angielski*             

historia ** wiedza  
o społeczeństwie**           

j. niemiecki zajęcia artystyczne

prawo, nauki polityczne, 
socjologia, stosunki 
międzynarodowe, 

politologia

1
j. angielski *             
historia **                  

geografia  **                 
j. niemiecki

ekonomia 
w praktyce  

matematyka 
finansowa

turystyka, ekonomia, 
politologia, geografia, 
geologia, hotelarstwo

1
j. niemiecki *             

język polski **                   
historia **

j. angielski                                               
edukacja medialna  

           
dziennikarstwo

polonistyka, 
dziennikarstwo, studia 

filologiczne                            

* przedmioty rozszerzone realizowane od 1.09.2012
**przedmioty rozszerzone wprowadzone po zrealizowaniu podstawy programowej w zakresie podstawowym 

Planujemy zorganizowanie dodatkowych dwóch grup międzyoddziałowych z języka francuskiego lub hiszpańskiego jako trzeciego 
języka nowożytnego.

Języki obce – nauczane w grupach międzyoddziałowych  z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/ 2013

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Technikum 4-letnie na podbudowie gimnazjum w zawodach:

Typ 
szkoły

Liczba 
oddziałów

Zawód Języki obce A co dalej?

Te
ch

ni
ku

m

1
Technik ekonomista  

331403

j. angielski 
lub niemiecki*
geografia **

Możesz pracować w działach finansowych 
firmy, biurze rachunkowym, dziale 

administracji oraz prowadzić samodzielną 
działalność gospodarczą.

Proponowane rozszerzenia przygotują 
Cię do kontynuowania nauki  na studiach 

ekonomicznych i pokrewnych.

1
Technik handlowiec   

522305

j. angielski 
lub niemiecki *

chemia **

Możesz prowadzić własną firmę, pracować 
w dziale handlowym lub  jako przedstawiciel 

handlowy, rozliczać placówki handlowe.

1
Technik logistyk            

333107

j. angielski 
lub niemiecki*
geografia **

Możesz podjąć pracę  m.in. w działach 
logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, 

handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, 
transportowo– spedycyjnych, a także 

w jednostkach samorządu terytorialnego.

1
Technik organizacji 

reklamy 333906

j. angielski 
lub niemiecki*

chemia **

Absolwent ma możliwość zatrudnienia m.in. 
w działach marketingu przedsiębiorstw, 

w biurach ogłoszeń, działach promocji środków 
masowego przekazu, w studiach graficznych, 

w agencjach ds. kontaktów z prasą.

1
Technik informatyk

331403     

j. angielski 
lub niemiecki *
matematyka **

Absolwent jest przygotowany 
do wykonywania zadań zawodowych 

w zakresie: posługiwania się sprzętem 
i oprogramowaniem komputerowym, 

administrowania sieci komputerowych, 
projektowania stron WWW, zarządzania 
bazami danych oraz pisania programów 
i aplikacji w językach programowania.
Proponowane rozszerzenia przygotują 

Cię do kontynuowania nauki  na studiach 
technicznych, informatycznych.

*   przedmioty rozszerzone realizowane od 1.09.2012
** przedmioty rozszerzone wprowadzone po zrealizowaniu podstawy programowej w zakresie podstawowym 

Języki obce – nauczane w grupach międzyoddziałowych  z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania 
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Planowane typy szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2012/2013

Typ szkoły – okres kształcenia Zawód – symbol cyfrowy zawodu
Liczba 

oddziałów

Szkoła Policealna – 2 lata Technik rachunkowości *431103 1

Szkoła Policealna – 2 lata Technik  administracji * 334306 1

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 lata 1

* zaoczna lub wieczorowa do uzgodnienia po naborze

Istnieje możliwość zorganizowania kursów kwalifi kacyjnych w zawodzie technik handlowiec (kwalifi kacja K2)  
dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego” 

– wycieczka

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wolontariat – praca w hospicjumPracownia symulacyjna

Szkolne Dni Karier 100 - lecie Liceum Ogólnokształcącego

Spotkanie z wybitnym absolwentem LO Kiermasz świąteczny – aukcja charytatywna

Akademia z okazji świąt Bożego Narodzenia Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
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ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko

tel. (14) 66 31 603, fax (14) 68 63 007
www.zsp2.edu.pl

e-mail: szkola@zsp2.edu.pl

Umberto Ecco w jednym z wywiadów dotyczącym roli szkolnictwa, wyraził 
opinię, iż człowiekiem wykształconym i kulturalnym nie jest wyłącznie ten, kto 
zna datę urodzin Napoleona, ale także ten, kto potrafi  ją znaleźć w ciągu minuty. 
Zasada ta, łącząca wykorzystanie nabytej wiedzy z nowoczesnymi metodami 
nauki realizowana jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 od wielu lat. 
Nauczyciele w naszej szkole to osoby o wysokich kwalifi kacjach i różnorodnych 
zainteresowaniach naukowych, tolerancyjne, otwarte na nowatorskie rozwiązania, 
dbające o całościowy rozwój młodego człowieka. Nowocześnie wyposażone 
pracownie pozwalają w pełni wykorzystać potencjał zarówno uczących, jak 
i uczniów naszej szkoły. Do wspólnej przygody z nauką zapraszamy wszystkich 
ciekawych świata absolwentów gimnazjów.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Absolwenci technikum uzyskują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i prak-
tyczne, umożliwiające studia na kierunkach technicznych. Ukończenie technikum 
oraz pozytywnie zdany egzamin potwierdzający kwalifi kacje zawodowe umożliwia 
absolwentom podjęcie pracy w:

Technikum

Technik budownictwa BUDUJEMY Z KLASĄ
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- biurach projektowych,
- państwowym nadzorze budowlanym,
- laboratoriach,
- wytwórniach prefabrykatów,
- pełnienia funkcji asystenta projektanta budowlanego.

Technik elektryk PŁYNIEMY Z PRĄDEM PO WIEDZĘ
- zakładach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną, 
- zakładach zajmujących się montażem instalacji w obiektach budowlanych,
- akredytowanych laboratoriach fabrycznych i badawczych,
- placówkach produkujących i eksploatujących urządzenia elektryczne,
- serwisach elektrycznego sprzętu domowego.

Technik geodeta WYTYCZAMY NOWE DROGI
- urzędach administracji publicznej,
- przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
- ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik informatyk

::NAUCZANIE MODUŁOWE::
ZALOGOWANI W SIEĆ INFORMACJI

- instytucjach i firmach oferujących pracę informatykowi,
- instytucjach i firmach oferujących pracę grafikowi komputerowemu,
- instytucjach i firmach oferujących pracę administratorowi sieci i aplikacji 
internetowych,
- w firmach projektujących i wdrażających systemy sieciowe,
- serwisach systemów sieciowych,
- dziale  wparcia technicznego,
- studiach grafiki, agencjach reklamowych.

Technik mechanik ŚWIAT MASZYN NIE MA DLA NAS TAJEMNIC
- przemyśle maszynowym, transporcie, górnictwie, rolnictwie,
- wykonywać samodzielnie prace związane z projektowaniem, eksploatacją 
   i wytwarzaniem  urządzeń mechanicznych,
- nadzorować pracę robotników,
- nadzorować prace związane z organizacją i zarządzaniem produkcją,
- wspomagać pracę inżynierów.
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Technik mechatronik
::NAUCZANIE MODUŁOWE::

PROGRAMUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
 - zakładach o zrobotyzowanym i zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym; 
w energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, 
usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii 
informacyjnej,
- przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, serwisem oraz naprawą 
systemów, urządzeń mechatronicznych,
- firmach programujących i diagnozujących systemy,
- prowadzić własną działalność.

Technik żywienia 
i usług gastronomicznych

NADAJEMY SMAK NAUCE
- instytucjach zajmujących się obrotem żywnością , kompleksową organizacją, 
informacją i obsługą przyjęć oraz imprez  w zakładach, które świadczą usługi 
gastronomiczne,
- instytucjach upowszechniających wiedzę o żywieniu i ochronie konsumenta,
- obiektach zbiorowego wyżywienia, zakwaterowania i gospodarstwach domowych,
- prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług 
gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych, restauracjach, kawiarniach, 
hotelach, pensjonatach, domach wczasowych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Oferta wynika z analizy rynku pracy,  dużego zainteresowania danym zawodem oraz posiadaniem bogato wyposażonej bazy 

dydaktycznej warsztatów szkolnych. Zajęcia praktyczne odbywają się  w pracowniach szkolnych.

Elektryk PŁYNIEMY Z PRĄDEM PO WIEDZĘ

Mechanik pojazdów samochodowych Z NAMI DOJEDZIESZ DO CELU

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

SPEŁNIAMY MARZENIA O PIĘKNYM DOMU

Murarz – tynkarz PIĘKNY DOM TO NASZE ZADANIE

Kucharz NASZĄ WIEDZĘ PODAJEMY NA TACY

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – młodociani pracownicy

Wielozawodowa: Nauczanie odbywa się w trzyletnim cyklu, proponowane zawody to np:
 fryzjer, piekarz, cukiernik, kamieniarz, lakiernik, sprzedawca.

TYM ŻYJE ,,ZIELONKA”
Wiedza w cenie
Uczniowie dzięki  swej wiedzy, zapałowi, motywacji i doskonałemu przygotowa-

niu przez nauczycieli, zdobywają cenne nagrody w konkursach wiedzy i umiejęt-
ności o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym  i powiatowym. Mamy między innymi 
Laureata Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Laureata 
XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Charytatywnie
Jesteśmy społecznością otwartych, życzliwych i wrażliwych osób, tak więc dzie-

limy  się z potrzebującymi, wspomagając ich materialnie, jak również dając radość 
i nadzieję poprzez krwiodawstwo, wolontariat, zbiórki pieniężne, koncerty charyta-
tywne, a także uśmiech i dobre słowo.
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Rozwijamy talenty
 W naszej szkole jest wielu ludzi z pasją, tak wśród nauczycieli, jak i uczniów, 

wśród których jest  wielu utalentowanych fotografów, aktorów, instrumentalistów, 
akustyków, plastyków, piosenkarzy.

Podnosimy kwalifi kacje 
Szkoła dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej oferuje uczniom szeroką gamę 

kursów  w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopol-
sce”. W zajęciach wzięło już udział  520 osób w 28 kursach, które trwały łącznie 
3 tysiące godzin. Rekordzista uczestniczył w 9 kursach m.in. prawo jazdy, kurs 
ładowarko-koparki, wózków widłowych.

Współpraca z uczelniami
Przygotowując uczniów do podjęcia dalszej edukacji, szkoła w ramach pro-

gramu ,,Partnerzy w nauce” współpracuje z Uniwersytetem Śląskim oraz realizuje 
program ,,Matematyka reaktywacja” wraz z Politechniką Wrocławską, wykorzystu-
jąc platformę internetową.

Projekty 
Na ,,Zielonce” trwa druga edycja międzynarodowego projektu Comenius. 

W działania związane  z projektem zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele. 
W ramach projektu Vetpro nauczyciele naszej szkoły będą się przyglądać i czerpać 
inspirację z zaobserwowanego w Finlandii systemu edukacyjnego.
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Promujemy sport
Zajęcia sportowe, prowadzone przez nauczycieli w nowoczesnych obiektach 

sportowych dają wspaniałe możliwości rozwijania talentów, zapewniając pełne 
sukcesów uczestnictwo w turniejach sportowych. 

Z życia ,,Zielonki”
Szkoła tętni życiem, nauka przeplata się tu z wydarzeniami artystycznymi, 

wycieczkami, rajdami, targami edukacyjnymi, projektami młodzieżowymi, 
spotkaniami z ciekawymi ludźmi.

Baza dydaktyczna
 Doskonale wyposażone pracownie wraz z innowacyjnymi sposobami nauczania 

pozwalają wykorzystywać nowoczesne technologie, zachęcając i motywując tym 
samym uczniów do nauki i pracy.
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Szkoła dobrze wyposażona, przyjazna, bezpieczna, nauka na jedną zmianę. 
Przeznaczona zarówno dla osób, które zamierzają kontynuować dalszą naukę  
na wyższych uczelniach, jak i dla tych, którzy chcą zdobyć kwalifi kacje  i pracować 
w wymarzonym zawodzie.

Dogodny dojazd z Brzeska i Tarnowa (busy średnio co 15 minut).

Szkoła uczestniczy w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało-
polsce” w ramach, którego możesz wziąć udział w kursach dających dodatkowe 
kwalifi kacje: baristy, barmańskim, specjalisty ds. turystyki, języka migowego, prawa 
jazdy, przedłużania włosów, j. angielskiego, matematyki itp. 

Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących 

w Łysej Górze

32-853 Łysa Góra 251
tel./fax: (14) 665-73-02

e-mail: zstiolysagora@op.pl
www.zstiolysagora.pl

  OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Typ szkoły: Korzyści: Możliwości pracy
Możliwości pracy/dalszego 

kształcenia:

Technikum

technik hotelarstwa
4-letnie

T.11. Planowanie i realizacja 
usług w recepcji

T.12. Obsługa gości 
w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie

Tu nauczysz się języka: 
angielskiego, niemieckiego 

lub hiszpańskiego 
(program rozszerzony), 

podstaw ekonomii, 
marketingu, obsługi 

gości w hotelach

Po szkole możesz pracować 
w renomowanych hotelach, 

biurach turystycznych, 
w restauracjach, a także 

podjąć studia na wybranym 
kierunku  np. turystyce, 

zarządzaniu hotelarstwem 
lub każdym innym

Technikum

technik usług 
fryzjerskich

4-letnie

A.19. Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich

A. 23. Projektowanie fryzur

Tu nauczysz się modelowania 
włosów, jak również 

umiejętności kontaktu 
z klientem, psychologii, 
technik kosmetycznych 

i wizażu. Dzięki nam dowiesz 
się jak wykonać i dopasować 
fryzurę oraz makijaż i strój 

do typu urody i osobowości

Pracę podejmiesz 
w dowolnym zakładzie 

fryzjerskim 
lub kosmetycznym, 

także swoim własnym. 
Możesz też kontynuować 

naukę na dowolnym kierunku 
studiów np. kosmetologii, 

fryzjerstwie i wizażu

Technikum

fototechnik

4-letnie
/nowość/

A.20. Rejestracja 
i obróbka obrazu

A.25. Wykonywanie 
i realizacja projektów 

multimedialnych

Fototechnik to zawód, który 
łączy umiejętności techniczne 

i wrażliwość na estetykę.
Będziesz umiał wykonać 

zdjęcia portretowe, reklamowe, 
reportażowo-prasowe, 

dokumentacyjne, 
fotokopie pism i dokumentów

i dokonać samodzielnie 
obróbki fotochemicznej 

wykonanych zdjęć

Fototechnicy znajdują 
zatrudnienie w różnych 

sferach działalności człowieka 
np. laboratoria, wydawnictwa 

i drukarnie, telewizja 
i wytwórnie filmowe, 

w ośrodkach historycznych, 
archiwach, muzeach oraz 

w agencjach fotograficznych 
i reklamowych

Szkoła Policealna
dla dorosłych

technik usług 
kosmetycznych

2-letnia
/nowość/

A.61.Wykonywanie 
zabiegów kosmetycznych 

twarzy

A.62.Wykonywanie 
zabiegów pielęgnacyjnych 

i upiększających ciała,
dłoni i stóp

Tu nauczysz się wykonywać 
zabiegi w zakresie kosmetyki 

pielęgnacyjnej, leczniczej
i upiększającej, różne rodzaje 

makijażu oraz zabiegi 
fizykoterapeutyczne. Poznasz 
również zasady wykonywania 
manicure, pedicure. Będziesz 

potrafiła udzielić fachowej 
porady kosmetycznej. Poznasz 

też zagadnienia z zakresu 
kosmetologii, dermatologii 

i higieny, a zajęcia praktyczne 
odbędziesz w naszej 

profesjonalnej pracowni

Masz szansę współpracować 
z wieloma nowoczesnymi 
firmami kosmetycznymi, 
które wśród najlepszych 

absolwentek tego właśnie 
kierunku poszukują kadry. 

Zawód kosmetyczki stwarza 
szerokie możliwości pracy
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Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

o profilu fryzjerskim
3-letnia

A.19.Wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich

Fryzjerstwa nauczymy Cię 
od podstaw. Nauka odbywa 
się w pracowni fryzjerskiej 

wyposażonej w sprzęt 
i materiały fryzjerskie. Będziesz 

mieć także okazję poznać 
istotę pracy fryzjerskiej, 

czyli obsługę klienta

Przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej, 

a co za tym idzie poszerzenie 
rynku pracy otwiera wspaniałe 

możliwości przed osobami 
uczącymi się zawodu fryzjerki 
i fryzjera. Możesz pracować 

w zakładzie fryzjerskim, 
salonie fryzjerskim oraz 

prowadzić własną działalność 
gospodarczą świadczącą 

usługi fryzjerskie

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone 
pracownie zawodowe oraz przedmiotowe

Pracownia hotelarska – obsługa gościa w recepcji i w jednostce mieszkalnej

Pracownia obsługi konsumenta – obsługa gości, ćwiczenia praktyczne

Pracownia gastronomiczna Pracownia fryzjerska

Pracownia biologiczna Pracownia informatyczna

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna Siłownia
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Samorząd uczniowski organizuje wiele imprez, 
np. wycieczki, rajdy, dyskoteki

Imprezy cykliczne – Łysogórski Bieg Przełajowy

Zawody sportowe Rajd

Pokaz gastronomiczny w WSHiG w Poznaniu

Konkurs na najlepszą fryzurę „Anioły” – Zamek w Dębnie

Swoje zainteresowania możesz rozwijać na wielu 
zajęciach pozalekcyjnych

Występ Zespołu Wokalno-Muzycznego

W szkole działają PCK, Liga Ochrony Przyrody, Zespół Recytatorski, Koło infor-
matyczne, fotografi czne, plastyczne, Klub Młodego Odkrywcy i inne.

Współpracujemy też z krajami Unii Europejskiej (Bundesagentur fűr Arbeit 
Zentrale Auslands Und Fachvemittlung Hotelfahschulprogramm) w ramach prak-
tyk zagranicznych (Niemcy, Anglia), czy też wymiany młodzieży w ramach Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Młodzieży (Turcja) i wyjazdów do Niemiec w ramach 
Europa-Insitut Bochlt. 
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Zespół Szkół w Czchowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA

Zespół Szkół w Czchowie to placówka mocno osadzona w środowisku lokalnym  
i odpowiadająca na potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży. Przygotowuje 
uczniów  do kreatywnego odnajdywania się na rynku pracy. Nauka w szkole 
odbywa się w systemie jednozmianowym. Lokalizacja budynku umożliwia uczniom 
łatwy i bezpieczny dojazd. 

Do atutów szkoły należy również zaliczyć bardzo dobrą bazę lokalową, która ma 
pozytywny wpływ na jakość kształcenia.

32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 
Tel/fax 14 68 43 230

www.zsczchow.pl
e-mail: zespolszkol187@op.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Typ szkoły
Liczba 

oddziałów

Przedmioty
rozszerzenie/

zawód
Możliwość pracy i dalszego kształcenia

Li
ce

um
 O

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e

1

j. angielski, biologia,
chemia

Rozszerzenia uczeń wybiera 
po klasie pierwszej, oprócz 

ww. będą uwzględniane 
sugestie uczniów.

Studia na kierunkach: biotechnologia, kosmetologia, 
fizjoterapia, wychowanie fizyczne, biologia, chemia 

filologia angielska i inne

1

j. angielski, geografia
wiedza 

o społeczeństwie

Rozszerzenia uczeń wybiera 
po klasie pierwszej, oprócz 

ww. będą uwzględniane 
sugestie uczniów.

Studia na kierunkach: geografia, geologia, 
turystyka, a także na kierunkach ekonomicznych

Te
ch

ni
ku

m

1 technik ekonomista
Praca w administracji, handlu, księgowości, prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej, Studia na kierunkach 
ekonomicznych, administracji publicznej, geografii itp

1
technik 

żywienia  i usług 
gastronomicznych

Praca w zakładach zbiorowego żywienia, 
w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji 

przyjęć,  cateringu, prowadzenie zakładów 
gastronomicznych.

Studia na kierunkach związanych z technologią 
żywienia, hotelarstwem itp

Za
sa

dn
ic

za
 S

zk
oł

a 
Za

w
od

ow
a

1
wielozawodowa 

Dla młodocianych pracowników, zawody: cukiernik, 
piekarz, fryzjer, stolarz, murarz-tynkarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie,  monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, 

blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, 
kamieniarz i inne

1 kucharz

Zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni 
gastronomicznej, praca w zakładach gastronomicznych. 

Uczeń może kontynuować naukę w liceum
 dla dorosłych, a po ukończeniu   kursu 

kwalifikacyjnego  w zakresie kwalifikacji T15  
uzyska tytuł technika żywienia i usług 

gastronomicznych

1 sprzedawca

Dla młodocianych pracowników.
Uczeń może kontynuować naukę w liceum 

dla dorosłych, a po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego 
w zakresie kwalifikacji A 22 uzyska 

tytuł technika handlowca
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Li
ce

um
 

O
gó

lo
no

ks
zt

ał
cą

ce
 

dl
a 

D
or

os
ły

ch

1

Decyzja dotycząca 
wyboru przedmiotów 

realizowanych w 
zakresie rozszerzonym 
od klasy drugiej będzie 
podjęta po konsultacji 

ze słuchaczami.

Szkoła daje możliwość zdobycia wykształcenia 
średniego absolwentom Zasadniczej Szkoły  

Zawodowej. Naukę tutaj mogą też podjąć osoby 
dorosłe, które  mają ukończone gimnazjum. System 

wieczorowy umożliwia kształcenie osobom pracującym

Sz
ko

ła
 P

ol
ic

ea
ln

a
D

la
 a

bs
ol

w
en

tó
w

 L
O

, L
P,

 T
, L

U
, T

U

1

asystent osoby 
niepełnosprawnej
(zaoczna- 1 rok)

Pozwala w krótkim czasie zdobyć kwalifikacje 
do pracy  z osobami niepełnosprawnymi w kraju 

i za granicą

1
opiekun medyczny 
(zaoczna- 1 rok)

Daje możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie 
świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej 

i niesamodzielnej

1
technik informatyk
(zaoczna- 2 lata)

Praca w sklepach, serwisach komputerowych 
i na stanowisku administratora sieci

1
technik administracji

(zaoczna- 2 lata)
Praca w urzędach administracji publicznej 

różnego szczebla

1
technik archiwista
(zaoczna- 2 lata)

Praca w archiwach różnego typu. Możliwość zdobycia 
dodatkowych kwalifikacji przydatnych osobom 

pracującym na stanowiskach biurowych

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

• Finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy  
bliskich i dalekich”;

• Laureaci eliminacji powiatowych Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych  
i Tanecznych „Talenty Małopolski”;

• I m-ce w Wojewódzkim  Konkursie Matematycznym „MAT 2011”;
• II m-ce w Wojewódzkim  Konkursie Kulinarnym „Potrawy z dziczyzny”;
• I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”;
• I m-ce w rejonowym konkursie poezji  Józefa Barana;
• I m-ce w powiatowych zawodach szachowych szkół ponadgimnazjalnych;
• Stypendyści  Małopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych;

Ćwiczenia laboratoryjne  z chemii 

Wyjazdy młodzieży do Turcji, Portugalii, Czech, Bułgarii, Rumunii, Niemiec - projekt „Commenius”

Zajęcia praktyczne z przedmiotów gastronomicznych

Nauka w pracowni języków obcych

REALIZOWANE PROJEKTY

BAZA LOKALOWA I DYDAKTYCZNA
Doskonale wyposażone nowoczesne pracownie dają  możliwość wszechstronnego 
rozwoju intelektualnego, fi zycznego i zawodowego.
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Wymiana zagraniczna ze szkołą sportową w Niemczech –projekt Jugendwerg

Uczniowie technikum na praktykach zagranicznych w Niemczech i w Anglii –projekt Leonardo da Vinci

Zdobywanie dodatkowych kwalifi kacji dzięki kursom organizowanym
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Kurs przedłużania włosów Kurs prawa jazdy

Kurs gastronomii Kurs carvingu

Możliwość realizowania pasji i rozwijania talentów dzięki 
atrakcyjnej ofercie zajęć pozalekcyjnych

Zespół  taneczny               Zespół wokalno-muzyczny

Koło turystyczne Szkolne koło wolontariatu
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Zespół Szkół w Szczurowej

ul. Rynek 14
32-820 Szczurowa

tel./ fax 14 671 49 39
www.zsszczurowa.cba.pl

e-mail: zs.szczurowa@poczta.fm

Zespół Szkól w Szczurowej to placówka przeznaczona zarówno dla absolwentów 
gimnazjów, którzy zamierzają w przyszłości kontynuować naukę na wyższych 
uczelniach, jak i dla tych, którym zależy na szybkim zdobyciu kwalifikacji 
do wykonywania wybranego zawodu. Oferujemy młodzieży kształcenie na poziomie 
liceum, technikum oraz szkoły zawodowej. Prowadzone w systemie weekendowym 
uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkoła policealna to z kolei 
doskonała szansa dla osób dorosłych,  które pragną uzyskać maturę czy podnieść 
swoje kwalifi kacje. 

Nauczyciele naszej szkoły organizują szereg zajęć pozalekcyjnych pomagając  
w ten sposób swoim wychowankom w nadrobieniu zaległości, przygotowaniu 
do egzaminu maturalnego i zawodowego, jak również rozwijaniu zainteresowań. 
Wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów sprzyja również możliwość 
korzystania z nowoczesnej hali sportowej z siłownią, doskonale wyposażonych  
pracowni dydaktycznych oraz biblioteki  z czytelnią.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Typ  szkoły Przedmioty wiodące/profile/
zawody

Charakterystyka kierunku:
Możliwość dalszego kształcenia

Liceum 
Ogólnokształcące

3-letnie

j. polski , j. angielski

historia

Języki obce do wyboru :
j. francuski, j. niemiecki.

W klasie trzeciej organizowane 
są zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów 

maturalnych

Technikum

4-letnie

technik handlowiec Języki obce: j. angielski, 
j. angielski zawodowy,  

do wyboru: 
j. niemiecki, j. francuski

Absolwent może kształcić się dalej 
w ramach studiów ekonomicznych, rolniczych 

czy informatycznych lub realizować 
własną ścieżkę kariery zawodowej

technik informatyk
1/2 oddziału

technik agrobiznesu
1/2 oddziału

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

wielozawodowa  

dla młodocianych pracowników

Języki obce do wyboru: 
j. angielski, j. niemiecki.

Warunkiem przyjęcia jest umowa
 o pracę zawarta przez ucznia 

z zakładem pracy na czas pobierania nauki w szkole. 
Szkoła zapewnia możliwość kontynuowania nauki

LO dla dorosłych
3-letnie

forma;  zaoczna

historia,

j. angielski

Ukończenie szkoły 
jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia 

średniego i uprawnia do przystąpienia  
do egzaminu maturalnego

Szkoła Policealna
 dla  dorosłych

2-letnia
forma:  zaoczna

technik informatyk
Język obcy: j. angielski zawodowy. 

Ukończenie szkoły oraz zdanie egzaminu 
kwalifikacyjnego daje tytuł technika 

w wybranej specjalności    technik  administracji

Technikum 
Uzupełniające
dla  dorosłych

3-letnie
forma:  zaoczna

        

technik   handlowiec 

Ukończenie szkoły 
jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia 

średniego. Uprawnia do przystąpienia 
do egzaminu maturalnego 

oraz  egzaminu potwierdzającego
 kwalifikacje zawodowe
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Pracownia językowa Pracownia komputerowa  

Pracownia humanistyczna  Pracownia matematyczna

BAZA LOKALOWA
Szkoła dysponuje nowoczesną halą sportową i siłownią, możemy również 

poszczycić  się doskonale wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi i laborato-
rium językowym. Tablice interaktywne i rzutniki znajdujące się w salach lekcyjnych 
umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych technologii multimedialnych. 

               Hala sportowa Siłownia 

Kurs obsługi kas fiskalnych                            

OSIĄGNIĘCIA
Młodzież naszej szkoły startuje w konkursach przedmiotowych i przeglądach 

artystycznych uzyskując wysokie wyniki. Oto niektóre z osiągnięć:
• II i III miejsce w 56 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
• I miejsce w X Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej
• Szkoła jest członkiem National Geographic Society (od 2000r.).

REALIZOWANE PROJEKTY
Nasza szkoła realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, 

w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach 
wyrównawczych z j. angielskiego i matematyki oraz kursach poszerzających 
kwalifi kacje tj. kurs prawa jazdy, kurs obsługi kas fi skalnych, kurs fl orysty, kurs 
obsługi specjalistycznych programów księgowych, kurs obróbki zdjęć cyfrowych 
i materiału video.

   Kurs prawa jazdy

Z ŻYCIA SZKOŁY
Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty uczestnicząc w licznych zajęciach 

pozalekcyjnych, jak również podczas występów na uroczystościach szkolnych.

Obchody Święta Niepodległości  „Za ósmą górą” - przedstawienie 

dla przedszkolaków
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                        Odkrywamy talenty muzyczno-wokalne  oraz aktorskie, czyli III Festiwal Młodych Talentów

Wyjazd na Węgry Wycieczka plenerowa

Wspólne wyjazdy sprzyjają budowaniu relacji koleżeńskich, a praca na rzecz 
wolontariatu uwrażliwia uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

Wolontariat

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Złotej

32-859 Złota 292
tel. 14-663-90-83
fax 14-684-54-30 

e-mail: sosw_zlota@interia.pl

O NASZEJ SZKOLE…

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej istnieje od 1963 r., a więc już 
49 lat. Placówka ta powstała z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim Dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim

1. Szkoła Podstawowa Specjalna
2. Gimnazjum Specjalne
3. Zasadnicze Szkoły Zawodowe:
a) kucharz (3 lata)
b) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
    (3 lata)

1. Szkoła Podstawowa Życia
2. Gimnazjum Życia
3. PDP (Szkoła Przysposabiająca 
    Do Pracy).
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BAZA LOKALOWA

Atutem Ośrodka są nowoczesne, bogato wyposażone pracownie oraz sale edu-
kacyjno – rehabilitacyjne. Dysponujemy również dobrą bazą sportową: mamy salę 
gimnastyczną, siłownię, boisko szkolne oraz ciekawie zaprojektowany plac zabaw.

Pracownia zajęć plastycznych Sala gimnastyczna

Sala sypialna „Pokój cichej nauki”

Pracownia informatyczna Pracownia gastronomiczna

Posiadamy internat, stołówkę, dobrze wyposażone sale sypialne dla dzieci, 
tzw. „pokoje cichej nauki”. Dysponujemy ponadto podjazdami dla wózków, windą  
oraz profesjonalnie urządzoną „Salą doświadczeń świata”.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w sporcie, na festiwalach piosenki, festiwalach 

tanecznych, konkursach recytatorskich itp.

REALIZOWANE PROJEKTY
Co roku organizujemy Wielką Majówkę – cykliczną imprezę integracyjną.

Z ŻYCIA SZKOŁY
W naszym Ośrodku działa wiele kół zainteresowań.
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Mamy własny środek transportu. Dzięki temu dzieci często wyjeżdżają na wy-
cieczki turystyczno - krajoznawcze, zawody sportowe, przeglądy artystyczne, 
basen, wyjazdy integracyjne, do kina, teatru itp. Co roku organizujemy dwutygo-
dniowe turnusy rehabilitacyjne nad polskie morze. 

Każdy wychowanek naszego Ośrodka ma zapewnioną opiekę i pomoc ze strony 
psychologa, pedagoga, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz pielęgniarki 
szkolnej.

SZANOWNY RODZICU! 
Dodatkowe informacje dotyczące naszego Ośrodka znajdują się na stronie 

internetowej naszej placówki.

www.soswzlota.prv.pl
Dowiedz się więcej o naszej Szkole.

Przeczytaj, zadzwoń lub przyjedź. Serdecznie zapraszamy.

DAJ SWEMU DZIECKU SZANSĘ NA ROZWÓJ I ŁATWIEJSZE ŻYCIE. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze jest placówką, która wspiera 
rozwój i wychowuje chłopców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
i mających problemy edukacyjne.  

Wychowankowie mieszkający w naszym internacie mają szansę poprawić 
swoje wyniki  w nauce, nauczyć się wielu nowych a zarazem ciekawych rzeczy 
w gimnazjum działającym w Ośrodku. Uczniowie mają możliwość ukończyć dwie 
klasy w ciągu jednego roku szkolnego. Nasz Ośrodek dysponuje salą gimnastyczną, 
siłownią, kompleksem rekreacyjno-sportowym Orlik, biblioteką, szkołą z dobrze 
wyposażoną pracownią komputerową. Mamy własny środek transportu.  

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 
W ŁYSEJ GÓRZE 

I GIMNAZJUM przy Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii

32-853 Łysa Góra 274, tel./fax 14 66 57 313, www.mos.edu.pl

Hol główny Pracownia informatyczna
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Chłopcy mają szansę rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje poprzez 
uczestnictwo w kołach zainteresowań (sportowe, plastyczne, miłośników gotowa-
nia, turystyczno- przyrodnicze, informatyczne, techniczne, jeździeckie, wędkarskie, 
muzyczne).

   Zajęcia w kole jeździeckim Koło muzyczne

Wyjazd do Zakopanego

Zajęcia koła wędkarskiego   Wypoczynek przy ognisku 
podczas wycieczki

Podopieczni biorą udział w wycieczkach krajoznawczych i  kulturalnych, wzbo-
gacają swoje umiejętności przez kursy przygotowujące ich do różnorakich zawo-
dów. Na terenie placówki organizowane są imprezy okolicznościowe, konkursy, 
zawody i olimpiady. Pomagamy w pracach na rzecz społeczności lokalnej, dbamy 
o dobro naszych zwierząt.  

Wyjazd na lodowisko ,,Kocham Cię Polsko” – teleturniej 
z okazji święta 11 XI

Mikołajki w świetlicy Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii

Wycieczka do Tropia

O podopiecznych dba wykwalifi kowana kadra, która wspiera  ich w każdym 
dobrym działaniu, przez całą dobę. Mają możliwość rozmowy z socjoterapeutami, 
psychologiem, pedagogiem, wychowawcami oraz uczestnictwa w terapiach grupo-
wych, organizowanych programach profi laktycznych. Zapewniamy również naszym 
podopiecznym podstawową opiekę zdrowotną. 

Jeżeli chcesz do nas dołączyć potrzebne są następujące dokumenty: 
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej podlegającej szkole macierzystej;
• prośba rodziców do Starosty Brzeskiego o umieszczenie w placówce; 
• skrócony odpis aktu urodzenia i potwierdzenie zameldowania. 
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Pomoc psychologiczno – pedagogiczną świadczymy na wysokim poziomie, 
systematycznie wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy. 
Poradnia posiada dobrze wyposażone gabinety do prowadzenia diagnozy i terapii 
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Posiadamy komputerowe programy specjalistyczne do wspomagania terapii 
pedagogicznej, logopedycznej i psychoterapii.

Poradnia
 Psychologiczno-Pedagogiczna

w Brzesku
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko

tel./fax: 14 6630181
e-mail: sekretariat@poradniabrzesko.one.pl

www.poradniabrzesko.one.pl

Poradnia jest czynna: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Sekretariat jest czynny: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

W Poradni znajdziesz pomoc: 
• psychologa 
• pedagoga 
• logopedy 
• oligofrenopedagoga 
• tyfl opedagoga 
• surdopedagoga 
• doradcy zawodowego

Pracownicy pedagogiczni Poradni udzielają szeroko pojętej pomocy i wsparcia 
dzieciom, młodzieży i rodzinie, jak również nauczycielom i wychowawcom podej-
mującym trud kształcenia i wychowywania młodych ludzi.

Praca Poradni koncentruje się na:
• diagnozie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży,
• pomocy dziecku i rodzinie w rozwiązywaniu problemów,
• diagnozie problemów zgłaszanych przez rodziców lub szkołę, 
• psychoterapii i psychoedukacji,
• doradztwie i mediacji,
• interwencji w środowisku ucznia,
• działalności profi laktycznej i informacyjnej,
• działalności informacyjno – szkoleniowej,
• konsultacjach udzielanych dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
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W części korytarza wydzielona jest poczekalnia dla rodziców oczekujących 
na badane dzieci. Tu poczytać mogą artykuły i ulotki dotyczące wychowania oraz 
kolorową prasę. Na korytarzu zawieszone są także tablice, na których znajdują się 
aktualne informacje dotyczące form pracy w Poradni.

Na terenie szkół i przedszkoli przeprowadzamy warsztaty tematyczne dotyczące 
kształtowania umiejętności  psychologicznych.

Rodzicom i wychowawcom oferujemy:
• indywidualne konsultacje związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i mło-

dzieży,
• psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe w małych grupach,
• wykłady i szkolenia odbywające się na terenie Poradni,
• możliwość szkolenia rad pedagogicznych,
• uczestnictwo pracowników Poradni w zebraniach z rodzicami na terenie szkół,
• bezpośredni kontakt z psychologiem lub pedagogiem na comiesięcznych dyżurach 

w punktach konsultacyjnych w gminach.

Na terenie Poradni prowadzimy zajęcia: ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, 
czyli warsztaty praktycznych umiejętności komunikowania się z dziećmi.

Udzielamy także uczniom pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 
prowadzimy indywidualne badania oraz grupowe warsztaty na terenie szkół.

Terminy rozmowy lub badania należy wcześniej ustalić osobiście lub telefonicznie. 
Poradnia gwarantuje pełną dyskrecję.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do naszej placówki.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko

tel./fax: 14/663 00 63
e-mail: recepcja@schronisko.malopolska.pl

www.schronisko.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Brzesku. Sprostać oczekiwaniom każdego, kto zagości w naszych progach, 
to dla nas rzecz bezcenna. Staramy się stworzyć przynajmniej namiastkę ciepłej, 
rodzinnej atmosfery.

Każdego gościa czeka tu miłe i ciepłe przyjęcie

Chcielibyśmy, by nasze schronisko, podobnie jak dla nas,
 także i dla Was było miejscem szczególnym

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele, wychodząc naprzeciw Waszym oczeki-
waniom zapewniamy nasze usługi na miarę najbardziej wrażliwych gustów.

Jeśli poszukujecie komfortowych i jednocześnie tanich noclegów, sal konferen-
cyjnych i bankietowych, jest to oferta przeznaczona właśnie dla Was.
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Czekamy na Was 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. 
Posiadamy miejsca dla 140 osób w pokojach czteroosobowych z łazienkami.

Znajdziecie tu coś dla siebie: ciszę, spokój i piękno okolicy

Mnóstwo szlaków turystycznych, które chętnie z Wami przemierzymy 
i wiele ciekawych miejsc do których Was zaprosimy

Udostępniamy pomieszczenia na warsztaty, turnieje, debaty, konkursy, obozy, 
kolonie, zimowiska itp…

Rozbudzamy zachwyt dziedzictwem kulturowym regionu 
oraz inspirujemy do poznawania świata

Jesteśmy miejscem, do którego ufamy, będziecie chętnie wracać

Mamy nadzieję, że wrażenia wyniesione z pobytu w naszym schronisku
będą pełne ciepła i miłych wspomnień.

ZAPRASZAMY

Jesteśmy skarbnicą możliwości. To tylko niektóre z nich: 

Przygotowujemy uroczystości szkolne i rodzinne
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„PAMIĘTAJ, ŻEŚ MIAŁ HONOR BYĆ 
KADETEM”

LICEUM AKADEMICKIE KORPUSU KADETÓW 
w Łysej Górze, Łysa Góra 254

32-853 Łysa Góra
tel. (48) 671 00 76,  508 360 032

email: lakk1@wp.pl, www.akademickikorpuskadetow.edu.pl

Jedyna szkoła w Małopolsce, kultywująca tradycje Szkoły Rycerskiej, Korpusu 
Kadetów i Junackiej Szkoły Kadetów.

Liceum Akademickie Korpusu Kadetów jest szkołą średnią dla młodzieży 
męskiej  i żeńskiej, w której nauka trwa 3 lata. Programy kształcenia realizują 
podstawę programową, a ponadto większość nauczanych przedmiotów zawiera 
również  treści rozszerzone, pozwalające  zgłębić tajniki współczesnej wiedzy 
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

Szkoła oferuje także szereg zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają poznanie 
problematyki wojskowej, a także rozwijanie własnych  pasji i zainteresowań. 
Uczniowie liceum, mają możliwość pracy w samorządzie klasowym i szkolnym 
oraz innych formach i organizacjach, działających w szkole. Nieodzowną częścią 
zajęć edukacyjnych i wychowawczych są wycieczki do kina, teatru, do różnych 
zakątków i miejsc związanych z historią narodu oraz oręża polskiego, udział 
w uroczystościach patriotyczno - religijnych w regionie, a także w kraju i poza jego 
granicami. 

Wiedza i umiejętności zdobyte w Szkole Kadetów pozwolą jej absolwentom 
z powodzeniem kontynuować naukę na uczelniach wojskowych i cywilnych. Część 
absolwentów na pewno w przyszłości zasili szeregi naszej armii.

Wszyscy uczniowie szkoły kadetów będą zakwaterowani w internacie, który znaj-
duje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Kadeci w czasie zajęć występują w mundurach polowych, natomiast w czasie 
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych obowiązuje ich  mundur galowy. 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Profi l klasy  Przedmioty rozszerzone

Klasy męskie –  szkolenie 
ogólnowojskowe 

matematyka, fi zyka, chemia, biologia;
języki obce – niemiecki, angielski;

Klasa męska – bezpieczeń-
stwo narodowe, zarządzanie 

kryzysowe
matematyka, fi zyka, chemia, biologia;

języki obce – niemiecki, angielski;

Zajęcia dodatkowe dla obu profi li  kształcenia– szkolenie wojskowe, 
ratownictwo medyczne, szkolenie spadochronowe.

Zajęcia z historii Ćwiczenia  z musztry

Z ŻYCIA SZKOŁY

Poczet fl agowy szkoły  Kadeci w mundurach galowych
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KOŁO TEATRALNE

Sceny pełne ekspresji

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – NAUCZANIE SZTUKI SAMOOBRONY
I WALKI KARATE

Przed rozpoczęciem zajęć      Aktywny trening karate

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE I  DO  MIEJSC ZWIĄZANYCH 
Z HISTORIĄ NARODU ORAZ ORĘŻA POLSKIEGO

Rajd kadeta Wycieczka po Małopolsce

Piłka nożna na „Orliku” Rozgrywki w piłkę koszykową

Uroczystości  patriotyczno 
- religijne

NIE SAMĄ NAUKĄ KADET ŻYJE

Składanie wieńców

Udział kadetów we Mszy Świętej
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Dodatkowych informacji udziela:

WYDZIAŁ EDUKACJI

Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko

e-mail: edukacja@powiatbrzeski.pl
tel. 14 66 324 82


