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Szanowni Państwo,
Drodzy Gimnazjaliści

Po raz kolejny zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą Tar-
gów Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów, imprezy, która cieszy 
się zasłużoną renomą i zyskała uznanie Waszych starszych kole-
gów, rodziców i nauczycieli.

Z myślą o Was i decyzjach, jakie niebawem będziecie podej-
mować, prezentujemy atrakcyjne zawody, które można zdobyć 
w naszym województwie. Małopolskie szkoły ponadgimnazjal-
ne, w bardzo interesującej formie, przedstawiają Wam swoje 
propozycje. Możecie poznać w pełni kierunki i profile kształce-
nia, specyfikę poszczególnych zawodów, umiejętności, które 
zdobywają absolwenci.

Przez trzy targowe dni do Waszej dyspozycji pozostaje również 
grupa wykwalifikowanych doradców zawodowych. Są tu, aby 
pomóc Wam ocenić predyspozycje i ułatwić dokonanie najwła-
ściwszych wyborów na drodze dalszego rozwoju zawodowego.

Zdaję sobie sprawę, że decyzja, przed którą stajecie – robiąc 
kolejny krok w dorosłe życie – dla wielu z Was nie jest łatwa 
i  być może towarzyszą jej wątpliwości. Dlatego korzystajcie 
z naszych propozycji tak, aby Wasz wybór był trafiony i przyniósł Wam wiele satysfakcji. Wojewódz-
two Małopolskie od lat wspiera szkoły zawodowe, aby mogły poszerzać swoją bazę i ofertę eduka-
cyjną. Coraz mocniej angażujemy się także w zapewnienie profesjonalnego doradztwa zawodowego 
w gimnazjach. Niektórzy z Was mogą z niego korzystać już teraz, a od przyszłego roku doradcy będą 
do dyspozycji zdecydowanej większości małopolskich gimnazjalistów. Będą czekali na Was w szkol-
nych punktach informacji i kariery, by służyć konsultacjami, pomagać Wam w wyborze ścieżki kariery, 
proponować wizyty w szkołach i firmach, które mogą Was zainteresować. A zwieńczenie tych działań 
nastąpi podczas kolejnych Targów Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów.

Naszym celem jest, aby udział w tym wydarzeniu na stałe wpisał się do kalendarza szkolnego i stał się 
jednym z najważniejszych punktów wiosennej aktywności, zwłaszcza dla uczniów klas trzecich.

Dziękuję Wam za obecność. Rozglądajcie się uważnie, pytajcie, wyciągajcie wnioski, podejmujcie decyzje!

Bardzo serdecznie dziękuję także nauczycielom i rodzicom, którzy są tu z Wami, by Wam pomóc. Jes-
tem przekonany, że wspólnie zadbamy o pomyślą przyszłość – Waszą i Małopolski.

Jacek Krupa
Marszałek Małopolski
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FESTIWAL ZAWODÓW 

Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce stanowią jeden z kluczowych elementów 
programu wsparcia kierowanego przez samorząd województwa małopolskiego do uczniów szkół 
gimnazjalnych. Rozeznanie w możliwościach wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, jakie daje 
Festiwal Zawodów jest szczególnie ważne, zarówno dla samych uczniów, jak i dla województwa, 
którego rozwój opiera się na pracy dobrze wyszkolonej kadry. 

W celu ułatwienia młodzieży podejmowania trafnych wyborów edukacyjnych samorząd wo-
jewództwa realizował w latach 2012-2015 pilotażowy projekt wsparcia z zakresu orientacji za-
wodowej, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych mieli możliwość udział w zajęciach 
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonych bezpośrednio w szkołach. Z takiej formy 
wsparcia skorzystało ponad 8000 uczniów. Od 2013 roku odbywają się również 3-dniowe Targi 
Edukacyjne – Festiwal Zawodów. Na tegorocznej, już czwartej edycji Festiwalu na powierzch-
ni 9000  m2 gimnazjaliści będą mogli oglądać pokazy umiejętności zawodowych oraz maszyny 
i urządzenia obsługiwane przez uczniów i przedsiębiorców. Na interaktywnych stoiskach zapre-
zentowane zostaną zawody służb mundurowych oraz siedmiu branż gospodarczych: budowlanej, 
elektryczno-elektronicznej, medyczno-społecznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyj-
no-usługowej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, mechanicznej i górniczo-hutniczej. Łącznie 
szkoły zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami przedstawią 132 prezentacje zawodów.

Festiwal Zawodów 2016 jest również okazją do rozpoczęcia nowego kompleksowego projektu 
budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów. Bazując na doświadczeniach pilotażu, 
Województwo Małopolskie prowadzi prace nad uruchomieniem projektu „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopolsce II”, który będzie wdrażany przy udziale środków dostępnych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z jego komponentów będzie kompleksowe 
wsparcie uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawo-
dowego. Projekt zakłada utworzenie w każdym gimnazjum w Małopolsce Szkolnych Punktów In-
formacji i Kariery, podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych oraz organizację 
regionalnych targów edukacyjnych Festiwal Zawodów co najmniej do 2020 roku.

Podobnie jak w poprzednich latach organizacja Targów nie byłaby możliwa bez wcześniejszego 
wsparcia uczniów i szkół zawodowych działaniami projektu „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce”. W latach  2010-2015 w ramach projektu sfinansowano ponadprogramowe 
zajęcia dla ponad 30 000 uczniów, specjalistyczne kursy zawodowe dla ponad 45 000 uczniów, 
staże, praktyki i wizyty zawodoznawcze dla ok. 39 000 uczniów, zagraniczne wizyty studyjne dla 
ponad 300 uczniów, a w 223 szkołach doposażono pracownie w sprzęt techno-dydaktyczny. 
Pozwoliło to uczniom i nauczycielom szkół zawodowych przy udziale przedsiębiorców przygoto-
wać interaktywne i nowoczesne pokazy zawodowe. Przywożąc na targi zakupione w ramach pro-
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jektu sprzęty, elementy wyposażenia pracowni szkolnych, na których odbywa się nauka zawodu 
oraz prezentując swoje umiejętności nabyte m. in. podczas dodatkowych kursów realizowanych 
w projekcie, uczniowie szkół zawodowych mają realne możliwości zainteresować młodszych ko-
legów, poszukujących swojej drogi edukacyjnej i zawodowej.  

W kolejnych latach w ramach nowej perspektywy finansowej na terenie Małopolski planuje się 
utworzenie wysokospecjalizowanych centrów kompetencji zawodowych funkcjonujących przy 
wsparciu pracodawców z ofertą dla uczniów jak i osób dorosłych, która również będzie przedsta-
wiana na kolejnych Festiwalach.
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PREZENTACJE ZAWODÓW – OFERTA III EDYCJI FESTIWALU ZAWODÓW W 2015 ROKU

BRANŻA BUDOWLANA

1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Władysława Jagiełły 10,  
32-600 Oświęcim – „Pokaz produkcji drewnianego fotela bujanego przy użyciu elektrona-
rzędzi i plotera frezującego CNC”;

2.  Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A., os. Uro-
cze 13, 31-953 Kraków  – „Najlepsi w zawodzie”;

3. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kra-
ków – „Nowoczesne pomiary geodezyjne”;

4. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, ul. Jerzego Szablowskiego 1, 30-127 Kraków 
–  „Technik budownictwa”, „Technik architektury krajobrazu”, „Technik renowacji elementów 
architektury”, „Technik urządzeń sanitarnych”;

5. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska 
Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ – „Małe wnętrze ogrodowe”;

6. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków – 
„Energia Słońca”;

7. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 
32-600 Oświęcim – „Konstrukcja w kształcie dwudziestościanu ściętego”;

8. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzy-
dowska – „Pokaz produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych przy wykorzystaniu 
systemów i elektronarzędzi FESTOOL”;

9. Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego, ul. Ludwika Stasiaka 1, 32-700 Bochnia – „Za-
graj w zielone! – uruchom swoją wyobraźnię, stwórz przestrzeń relaksu”;

10. Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów – „Wykonywanie pomia-
rów sytuacyjno-wysokościowych nowoczesnym sprzętem geodezyjnym”;

11. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów – „Sztu-
kateria – nadaj wnętrzu indywidualny charakter”;

12. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów – „Budynek ciepły i inteligentny”;

13. Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, ul. Krupów-
ki 8, 34-500 Zakopane – „Od projektu do wykonania”;

14. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, ul. 3. Maja 2, 
32-005 Niepołomice – „Prezentacja urządzeń systemów energetyki odnawialnej”.
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BRANŻA INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNA

1. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte 
Cassino 31, 30-337 Kraków –  „Wszystko jest informatyką”;

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie, ul. Rzeźni-
cza 4, 31-540 Kraków –  „Nowoczesne sposoby wytwarzania energii”;

3. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 
32-005 Niepołomice – „Komputery – sieci – bezpieczeństwo”;

4. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Henryka Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków – 
„Instalacje solarne i fotowoltaiczne”;

5. Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3. Maja 97B, 32-400 Myślenice 
– „Uczniowie szkół w świecie IT”;

6.  Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów – 
„Elektronika Łączy”;

7. Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, ul. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów – „Instalacje elektroniczne w nowoczesnym domu”;

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Piastowska 2, 
32-800 Brzesko – „Świat grafiki i Internetu”;

9. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Józefa Piłsudskiego 105, 
32-020 Wieliczka – „Photoshop moim narzędziem pracy”;

10. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 6, 
38-300 Gorlice –  „Informatyk z elektrykiem dobrym w przyszłość przewodnikiem”;

11. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina – 
„ZSTE lider wśród zawodowców”;

12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
im. Włodzimierza Dolańskiego, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków – „Konfiguracja i obsługa sta-
nowiska tyfloinformatycznego w biurze”;

13. Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków –  
„Zastosowanie informatyki i elektroniki w sterowaniu maszynami elektrycznymi”.

BRANŻA MECHANICZNO-MECHATRONICZNA 

1. Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, ul. Podbrzezie 10, 
31-054 Kraków – „Po wypadku jak nowy”, „W służbie ekologii – elektryczna przyszłość moto-
ryzacji”, „Mechanika najwyższych lotów”;



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

12

2. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Władysława Jagiełły 10, 
32-600 Oświęcim – „Pokaz komputerowej diagnostyki samochodowej przy użyciu bezprze-
wodowego urządzenia WITECH”, „Pokaz obróbki skrawaniem – toczenia na tokarce sterowa-
nej numerycznie CNC – porównanie technologii”;

3. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Adama Mickiewicza 5, 
31-120 Kraków – „Motoryzacja i mechatronika – zawody z pasją”;

4. Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kra-
ków – „Uniwersalne stanowiska ćwiczeniowe dla technika mechatronika”, „Symulacja stero-
wania i nadzorowania produkcji z wykorzystaniem manipulatora FESTO”;

5. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Be-
skidzka – „Pokaz możliwości urządzeń mechatronicznych”;

6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego, os. Szkolne 37, 
31-978 Kraków – „Zastosowanie mechatroniki w samochodach i nie tylko”;

7. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego, al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 
30-363 Kraków – „Elektryka i elektronika pojazdowa od kuchni”, „Diagnostyka i regulacja 
podzespołów pojazdów samochodowych”,  „Obsługa klimatyzacji w samochodzie”;

8. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce – „Po-
kaz stanowisk edukacyjnych – systemy mechatroniczne”;

9. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów 
–  „Mechanik na medal”;

10. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 
32-600 Oświęcim – „Sterowniki programowane”,  „Metaloplastyka”;

11. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 listopada 43, 
38-300 Gorlice – „Diagnostyka silnika spalinowego”,  „Układ sterowania ręcznego i automa-
tycznego napędu elektrycznego”;

12. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34, 32-440 Suł-
kowice – „Zawodowe pasje – od pasji do zawodu”;

13. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów – „Wizu-
alizacja procesów produkcyjnych – zmień wizję w rzeczywistość”;

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Piastowska 2, 
32-800 Brzesko – „Robotyka mobilna –  jak nauczyć robota „jeździć”;

15. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych, ul. Wincentego Witosa 2, 
33-230 Szczucin – „Mechanika pojazdów jednośladowych i wspomaganie procesu projek-
towania programami CAD”; 

16. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Józefa Szujskiego 13, 33-100 Tarnów – 
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„Tachografy – czas pracy”,  „Projekt – symulacja –  wyrób – CNC”,  „Recykling – tuning”; 

17. Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A., os. Urocze 13, 31-953 Kra-
ków – „Najlepsi w zawodzie”;

18. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków – „Programowanie 
systemów mechatronicznych i inteligentne systemy alarmowe”.

BRANŻA ROLNO-PRZETWÓRCZA 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej Technikum im. Jana Pawła II 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój –  „No-
woczesna technika w rolnictwie”;

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Czernichów 1, 
32-070 Czernichów –  „Zabiegi pielęgnacyjne – zwierzęta domowe”; 

3. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235, 
30-133 Kraków – „Laboratoryjne badanie jakości wody”, „Projektowanie budowli inżynieryj-
nych w programie AUTOCAD”;

4. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków – 
„Ogrodowa sceneria”, „Magia florystyki”, „Technologie energooszczędne w budownictwie”;

5. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa, ul. Wincentego Witosa 10, 32-210 Książ Wielki – „Do-
świadczalnictwo odmianowe”;

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Ignace-
go Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz –  „Las, praca, przygoda, pasja”;

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Nawojowa 348a, 
33-335 Nawojowa – „Architektura krajobrazu: Sztuka kształtowania przestrzeni”, „Hodowla 
koni: tradycje jeździectwa”;

8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
im. Włodzimierza Dolańskiego, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków – „Wykonywanie wyrobów wi-
kliniarskich i układanie kwiatów”.

BRANŻA SPOŁECZNO-MEDYCZNA 

1. Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, ul. Jana Zamoy-
skiego 58, 30-523 Kraków – „Modelowanie prac protetycznych”, „Metody szczotkowania zę-
bów”, „Wykonywanie kremów do rąk”;

2. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie, ul. Królewska 86, 
30-079 Kraków – „Personalny masaż leczniczy”;
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3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego  
w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice – „W świecie gościnności”;

4. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 
31-945 Kraków – „Zabiegi pielęgnacyjne”, „Zapobieganie zadławieniom u dzieci”,  „Badanie 
wzroku”;     

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
im. Włodzimierza Dolańskiego,  ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków – „Masaż – Twoja przyszłość”.

BRANŻA TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie, ul. Rzeźni-
cza 4, 31-540 Kraków – „Konkursy: atrakcje turystyczne Polski oraz Województwa Małopol-
skiego”;

2. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, ul. Jana Zamoyskiego 6, 
30-523 Kraków – „Finger food, serwis specjalny, barmaństwo”;

3. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomi-
ce – „Sztuka nakrywania i zdobienia stołu”;

4. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie, ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków – „Poznaj 
nasze zawody z bliska”;

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskie-
go w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice – „W świecie gościnności”;

6. Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3. Maja 97B, 32-400 Myślenice 
–  „Kulinarne inspiracje”;

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, ul. Grabina 57, 
32-840 Zakliczyn – „Pokaz kelnerski synchroniczny”, „Dekoracje cukiernicze”;

8. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów – „La 
Paris”;

9. Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego, Piotrkowice Małe 87d, 32-104 Koniusza – „Kelner i ku-
charz to dwa bratanki, jeden serwuje, drugi gotuje i pyszny deser Wam przygotuje”;

10. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, pl. Jana Matejki 11, 31-157 Kraków – „Bar 
sałatkowy z carvingiem”;

11. Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów – „Carving – sztuka rzeź-
bienia w owocach i warzywach”; 

12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, ul. 3. Maja 2, 
32-005 Niepołomice – „Prezentacja wyrobów piekarsko-cukierniczych”;



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

15

13. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, ul. Szkolna 34, 32-440 Suł-
kowice – „Kuchnia regionalna”;

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czchowie, ul. Sądecka 
187, 32-860 Czchów – „Słodka przekąska”;

15. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina – 
„Słodki hotelik”;

16. Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, ul. Krakowska 12, 32-540 Trzebinia – „Serwis syn-
chroniczny”, „Dekoracje łóżka hotelowego z ręczników”; 

17. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków – „Słodka szkoła 
sukcesu”; 

18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, ul. Gro-
chowa 19, 30-731 Kraków – „Tradycje i nowoczesność w polskiej kuchni”;

19. Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18, 31- 977 Kraków – „Małopolskie smaki”.

BRANŻA USŁUGOWA

1. Zespół Szkół Chemicznych XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków – „Chemia w domu, pracy i szkole”; 

2. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków 
–  „Kreatywna kolekcja stylizacji fryzur w 2015 roku”,  „Nasza reklama”; 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie, os. Spółdziel-
cze 6, 31-943 Kraków – „Postaw na przedsiębiorczość”; 

4. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kra-
ków – „Zarządzanie magazynem na podstawie programu SUBIEKT GT”;

5. Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Cechowa 57, 30-614 Kra-
ków – „Od pomysłu do przemysłu”; 

6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu, ul. Grodzka 34, 
33-300 Nowy Sącz – „Nowa szkolna perspektywa – dziś aktywny uczeń, jutro kreatywny pra-
cownik”;

7. Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3. Maja 97B, 32-400 Myślenice 
– „Obraz w reklamie”;

8. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38,              
31-610 Kraków – „Poligrafia i media – nowoczesność, rozwój, przyszłość…”, „ZSPM – szkoła 
zawodów XXI wieku”;

9. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego, al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 
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30-363 Kraków – „Reflektorem po epokach”, „Plecionki wczoraj i dziś”, „Fryzjerstwo – wczoraj 
i dziś”;

10. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, pl. Juliusza Słowackiego 13, 
34-400 Nowy Targ – „Reklama w trzecim wymiarze”;

11. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 6, 
38-300 Gorlice - „Fryzury na przestrzeni dziejów. Warsztat stylizacji fryzur”;

12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, ul. Gro-
chowa 19, 30-731 Kraków – „Uroda – osobisty kapitał/wszystko kwitnie”.

PARTNERZY ZAGRANICZNI

1. Chorwacja – Region Istria –  „Education in Istria Region”;

2. Francja – Region Rodan-Alpy – Prezentacja zawodów dostępnych w regionie;

3. Niemcy – Kraj Związkowy Turyngia – „Duale Berufsausbildung in Thuringen”;

4. Słowacja – Samorządowy Kraj Preszowski – „Overovanie elektronických obvodov na pre-
pájacom poli”, „Solárne články zostavené na báze nanomateriálov”, „Programovanie CNC-
-sústruh, simulácia programu a výroba šachovej figúrky”;

5. Ukraina – Obwód Lwowski – Prezentacja zawodów dostępnych w regionie.

SŁUŻBY MUNDUROWE

1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie –  „Zawód żołnierz”;

2. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – „W służbie policjant”;

3. Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą 
w Raciborzu – „Funkcjonariusz Straży Granicznej”;

4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – „Zawód technik pożarnictwa”.



prezentacje zawodów
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PREZENTACJE ZAWODÓW – OFERTA IV EDYCJI FESTIWALU 
ZAWODÓW W 2016 ROKU

BRANŻA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA

Szkoła Temat prezentacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

„Przestrzeń dźwiękiem otulona – techniki re-
alizacji dźwięku”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka,
ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków

„Piękno to zdrowie. Kolorowo i pachnąco”

Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3
im. Bolesława Barbackiego, ul. Szczęsnego 
Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

„W świecie mody”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie,  
ul. Barska 45, 30-307 Kraków

„Kto ma zawód ten ma władzę”

Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44, 
31-123 Kraków

„Chemia w domu, pracy i szkole”

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Nowym Sączu,  
ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz

1. „Pierwszy krok w lepszą przyszłość”
2. „Z nami osiągniesz wymarzony cel”

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1,
ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków

„Profesjonalna obsługa klienta hotel, biuro tu-
rystyczne, biuro doradztwa ekonomicznego”

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie,  
os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków

1. „Podróże – spełniaj swoje marzenia”
2. „Chcesz być bogaty? Sztuka inwestowania”
3. „Postaw na przedsiębiorczość”

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Go-
spodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235,
30-133 Kraków

„Kompletacja zamówień towarów”

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego, Piotr-
kowice Małe 87 d, 32-104 Koniusza

„Wielkanocny koszyk”
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Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 3, 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

„Kolorowa głowa”

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Meliora-
cji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

1. „Reklama naszej szkoły”
2. „Kreatywne techniki stylizacji włosów – 
propozycje na 2016 rok”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2,
al. gen. Jana Skrzyneckiego 12,
30-363 Kraków

1. „Fryzury z czerwonego dywanu”
2. „Lata 20-te, lata 30-te”
3. „Plecionki słowiańskie” 
4. „Logistyka dla praktyka”
5. „Druk 3D”

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana 
w Nowym Targu, pl. Juliusza Słowackiego 13, 
34-400 Nowy Targ

1. „Sesja fotograficzna oraz obróbka zdjęć 
i wydruk” 
2. „Wykonywanie gadżetów reklamowych 
z papieru oraz filcu”

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57, 
30-614 Kraków

„Od projektu do modelu”

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. 
Zenona Klemensiewicza, os. Tysiąclecia 38, 
31-610 Kraków

1. „Komiks – tworzenie kolejnych scen”
2. „Samodzielne wykonanie spersonalizowa-
nego notesu”
3. „Projekt i wydruk produktu poligraficzne-
go”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Win-
centego Witosa w Giebułtowie, os. Szkolne 8, 
32-085 Giebułtów

„Technik eksploatacji portów i terminali”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
ul. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko

„Pracownia reklamy”

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trze-
bini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia

„Fryzjerstwo artystyczno-fantazyjne”

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego 
Pola w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 6, 
36-300 Gorlice

„Poznaj nasze pasje. Świat fryzjerstwa”

Zespół Szkół w Gdowie, 32-420 Gdów 405 „Moda uliczna”
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BRANŻA BUDOWLANA

Szkoła Temat prezentacji

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświę-
cimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 
32-600 Oświęcim

„Bryły platońskie ścięte”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Niepołomicach,  
ul. 3. Maja 2, 32-005 Niepołomice

„Prezentacja urządzeń odnawialnych źródeł 
energii”

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzano-
wie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów

„Sztukateria – nadaj wnętrzu indywidualny 
charakter”

Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudo-
wa – Kraków” S.A., os. Urocze 13,  
31-953 Kraków

„Budujemy przyszłość”

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, 
ul. Jerzego Szablowskiego 1, 30-127 Kraków

„Prezentacje w zawodach: technik budownic-
twa, technik architektury krajobrazu, technik re-
nowacji elementów architektury, technik urzą-
dzeń sanitarnych technik technologii drewna”

Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem, 
ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane

„Od projektu do wykonania – wyroby użytko-
we”

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15,  
33-100 Tarnów

„Budujemy energooszczędnie”

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Go-
spodarki Wodnej,  
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków

„Inwentaryzacja hali wystawowej”

Zespół Szkół i Placówek w Nowym Targu 
im. Stanisława Staszica,  
ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ

„Ogród czterech żywiołów”

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 3, 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

„Meble ogrodowe i tapicerowane. Design – 
Komfort – Wypoczynek.”

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Meliora-
cji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

„Energia słońca”
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Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 
23, 32-200 Miechów

„Wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wyso-
kościowych przy użyciu nowoczesnych sprzę-
tów pomiarowych”

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskie-
go w Bochni, ul. Ludwika Stasiaka 1, 32-700 
Bochnia

1. „Aby ciepło pozostało ciepłym, a zimno po-
zostało zimnym”
2. „Zagraj w zielone – uruchom swoją wy-
obraźnię, stwórz przestrzeń relaksu”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 
18, 31-977 Kraków

„Gładzie i tynki dekoracyjne do wnętrz”

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego w Oświęcimiu,  
ul. Władysława Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim

„Pokaz produkcji mebli kuchennych z uży-
ciem akcesoriów meblowych GTV”

BRANŻA ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNA

Szkoła Temat prezentacji

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji 
Zawodowych w Szczucinie,  
ul. Wincentego Witosa 2, 33-230 Szczucin

„Pomiary telekomunikacyjne i technologie 
światłowodowe”

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Wieliczce, 
ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

„Nowe oblicza informatyki”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

„Pamięć absolutna – czyli niewidomy pracow-
nik biurowy i nowoczesne techniki kompute-
rowe”

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, 
ul. Henryka Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków

„Wykorzystywanie fotowoltaiki w wytwarza-
niu energii”

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 
26, 31-977 Kraków

1. „Monitoring wizyjny”
2. „Badanie układu pracy urządzeń siecio-
wych i monitorowania sieci komputerowej”
3. „Montaż i badanie w zakresie sterowania 
w in stalacjach maszyn i urządzeń elektrycznych”

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego 
w Myślenicach, ul. 3. Maja 97 B, 
32-400 Myślenice

„Zabawa i praca”
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Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, 
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice

„(Nie)Bezpieczne sieci komputerowe”

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty 
Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,  
30-337 Kraków

„Wszystko jest informatyką”

Zespół Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego 
w Krakowie, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków

„Zastosowanie informatyki i elektroniki w ste-
rowaniu maszynowym i elektrycznym”

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miecho-
wie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów

„Elektronika łączy”

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla 
w Krakowie, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków

„Budowa lokalnej sieci internetowej”

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 
32-050 Skawina

„ZSTE – kalejdoskop dobrych zawodów”

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trze-
bini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia

„Współczesne sieci komputerowe”

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mo-
ścickiego w Tarnowie-Mościcach, ul. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów

„Systemy automatyki inteligentnego domu”

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego 
Pola w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 6, 
36-300 Gorlice

„Informatyk z elektrykiem dobrym w przy-
szłość przewodnikiem”

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy,  
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

„Nowoczesne sposoby wytwarzania energii 
elektrycznej”

BRANŻA MECHANICZNA I GÓRNICZO-HUTNICZA

Szkoła Temat prezentacji

Centrum Kształcenia Praktycznego i Usta-
wicznego w Gorlicach, ul. 11-go Listopada 43, 
38-300 Gorlice

1. „Diagnostyka silnika spalinowego” 
2. „Układ napędu elektrycznego w funkcji ste-
rowania ręcznego lub automatycznego” 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krako-
wie, ul. Krupnicza 42 a, 31-123 Kraków

„Po co nam mechatronika?”
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświę-
cimiu, ul. Sanisławy Leszczyńskiej 3,  
32-600 Oświęcim

„Metaloplastyka”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Niepołomicach, ul. 3. Maja 2, 
32-005 Niepołomice

„Prezentacja zespołów i podzespołów pojaz-
dów samochodowych”

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji 
Zawodowych w Szczucinie,  
ul. Wincentego Witosa 2, 33-230 Szczucin

„Mechanika pojazdów jednośladowych i wspo-
maganie procesu projektowania”

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzano-
wie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów

„Wizualizacja procesów produkcyjnych – zmień 
wizję w rzeczywistość”

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktyczne-
go, ul. Józefa Szujskiego 13,
33-100 Tarnów

„Tuning – recykling – robotyka, technologie 
wytwarzania”

Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudo-
wa – Kraków” S.A., os. Urocze 13,  
31-953 Kraków

„Zawody z przyszłością”

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2,
os. Szkolne 26, 31-977 Kraków

„Sterowanie układem siłowników pneuma-
tycznych za pomocą sterowników PLC”

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera 
w Dobczycach, ul. Szkolna 20a, 
32-410 Dobczyce

„Stanowiska dydaktyczne i prace uczniów”

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej 
Beskidzkiej, ul. Kościelna 5,  
34-200 Sucha Beskidzka

„Pokaz możliwości urządzeń mechatronicz-
nych”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, 
al. Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

„Motoryzacja – mechatronika – mechanika – 
praktyka i pasja”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2,
al. gen.Jana Skrzyneckiego 12,
30-363 Kraków

1. „Diagnostyka silnika – diagnoskop KTS-
520”
2. „Diagnostyka podwozia – urządzenie do 
kon troli geometrii kół”
3. „Diagnostyka podzespołów z wykorzysta-
niem paneli diagnostycznych”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, 
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

„Mechatronika w pojazdach samochodowych 
i pojazdach specjalnych”
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Zespół Szkół Mechanicznych nr 4
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,  
ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

1. „Po wypadku, a jak nowy”
2. „Elektryczno – elektroniczna przyszłość 
motoryzacji”
3. „Mechanika najwyższych lotów”
4. „Mechanika najwyższych lotów – statki po-
wietrzne załogowe i bezzałogowe”

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miecho-
wie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów

„Mistrz kierownicy”

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla 
w Krakowie, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków

„Serwisowanie otworów wiertniczych”

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza 
Sendzimira, os. Złotej Jesieni 2,
31-826 Kraków 

1. „Wykorzystanie RASPBERRY PI 2 w syste-
mach mechatronicznych – zestawy edukacyj-
ne”
2. „Teleinformatyczne sieci przemysłowe two-
rzone w oparciu o produkty Firmy Pulsar”
3. „Systemy monitoringu i alarmowe Firmy 
Satel i Ropam”

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Sułkowicach, ul. Szkolna 34, 
32-440 Sułkowice

„Mechatronika ułatwia życie”

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego w Oświęcimiu,  
ul. Władysława Jagiełły 10,
32-600 Oświęcim

1. „Pokaz obróbki skrawaniem – toczenia, 
przy użyciu tokarki konwencjonalnej i stero-
wanej numerycznie CNC – porównanie tech-
nologii”
2. „Pokaz komputerowej diagnostyki samo-
chodowej przy użyciu bezprzewodowego 
urządzenia WITECH”

BRANŻA MEDYCZNO-SPOŁECZNA

Szkoła Temat prezentacji

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna 
im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie, 
ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków

1. „Zabiegi higienizacyjne jamy ustnej”
2. „Modelowanie zębów”
3. „Wytwarzanie kremu do rąk”
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

„Masaż dla zmęczonych”

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Lecz-
niczego nr 2, ul. Królewska 86, 30-079 Kraków

„Wybrane metody masażu leczniczego”

Zespół Jednostek Edukacyjnych Wojewódz-
twa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, 
31-945 Kraków

„Badanie wzroku, zabiegi pielęgnacyjne, pier-
wsza pomoc”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopol-
ska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chału-
bińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 
32-400 Myślenice

„Przygotowania w świecie gościnności”

BRANŻA ROLNICZO-LEŚNA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Szkoła Temat prezentacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

„Wiszące ogrody Semiramidy, czyli co można 
wyczarować z kwiatów i wikliny”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa-
-Zdrój

 „Szkoła rolnicza na XXI wiek”

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Go-
spodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235, 
30-133 Kraków

1. „Biotechniczna zabudowa cieku;
2. „Labolatoryjne badanie jakości wody”

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Meliora-
cji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

1. „Magia florystyki”
2. „Ogrodowa sceneria”
3. „Technologie energooszczędne w budow-
nictwie”

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miecho-
wie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów

„Młody rolnik – innowacyjny rolnik”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,  
ul. Ignacego Daszyńskiego 15,
33-340 Stary Sącz

„Las – Praca – Przygoda – Pasja”
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Win-
centego Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawo-
jowa 348 A

1. „Architektura krajobrazu – Architektura 
żywa”
2. „Jedziemy na zawody”

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie, Czernichów 1, 
32-070 Czernichów

„Zabiegi pielęgnacyjne – zwierzęta domowe”

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego 
w Jordanowie, Klub Sportowy „Bór” Toporzy-
sko, ul. gen. Stanisława Maczka 13, 
34-240 Jordanów 

 „Jeździec zawód z przyszłością”

Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18, 
32-340 Wolbrom

„Innowacyjna szkoła jeździecka”

BRANŻA TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA

Szkoła Temat prezentacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Niepołomicach, ul. 3. Maja 2, 
32-005 Niepołomice

„Prezentacja wyrobów piekarsko-cukierni-
czych”

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Wieliczce, 
ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

„Gastronomia wizytówką hotelu”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, 
ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków

„Kuchnia polska w nowej odsłonie”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie,  
ul. Barska 45, 30-307 Kraków

1. „Dekoracje cukiernicze”
2. „Kanapki wykwintne i dekoracyjne”
3. „Stół pięknie nakryty”
4. „Kto ma zawód ten ma władzę”

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, 
im. prof. Odona Bujwida,  
ul. Jana Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

1. „Pokaz sporządzania finger food”
2. „Pokaz sporządzania ciasteczek wyśmie-
nitych”
3. „Rzeźbienie w owocach i warzywach”
4. „Serwis specjalny – flambirowanie” 
5. „Barmaństwo” 
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augusta Suskiego w Nowym Targu, 
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

„Pięknie i zdrowo”

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych 
w Trzebini, ul. Krakowska 12, 32-540 Trzebinia

1. „Serwis synchroniczny”
2. „Dekoracja ręczników”

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1,
os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków

1. „Wypiek wyrobów kulinarnych i cukierni-
czych”
2. „Produkcja soków owocowych”
3. „Pokaz barmański”
4. „Pokaz składania serwetek”

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego,  
ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane

„Powrót wołowiny na polski stół”

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego 
w Myślenicach, ul. 3. Maja 97 B,
32-400 Myślenice

„Kulinarne pasje”

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, 
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
32-005 Niepołomice

„Stół pięknie nakryty, czyli sztuka nakrywania 
i dekorowania stołu na różne okazje”

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej 
Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1,
34-200 Sucha Beskidzka

„Kreatywność i profesjonalizm to przyszłość 
hotelarstwa i gastronomii”

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 
23, 32-200 Miechów

„Smaki regionu”

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miecho-
wie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów

„Fit & Eco Lifestyle”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopol-
ska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chału-
bińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 
32-400 Myślenice

„Smaki gościnności”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa 
Piłsudskiego w Zakliczynie, ul. Grabina 57, 
32-840 Zakliczyn

1. „Design kelnerski – pokaz kelnerski syn-
chroniczny”
2. „Design cukierniczy – dekoracje cukierni-
cze”
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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kra-
kowie, pl. Jana Matejki 11, 31-157 Kraków

„Zdrowe pieczywo pięknie podane”

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 
w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 
32-050 Skawina

„ZSTE – kalejdoskop dobrych zawodów”

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trze-
bini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia

„Gastronomia ponad wszystko”

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy,  
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

Konkursy: „Zakochaj się w Małopolsce” i „Wy-
brane atrakcje turystyczne świata”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
os. Szkolne 18, 31-977 Kraków

„Kulinarny biwak”

PARTNERZY ZAGRANICZNI

Szkoła Temat prezentacji

Francja – Region Rodan-Alpy Prezentacja zawodów w regionie

Niemcy – Kraj Związkowy Turyngia Prezentacja zawodów w regionie

Słowacja – Samorządowy Kraj Preszowski Prezentacja zawodów w regionie

Ukraina – Obwód Lwowski Prezentacja zawodów w regionie

Węgry – Miasto Győr Prezentacja zawodów w regionie

SŁUŻBY MUNDUROWE

Szkoła Temat prezentacji

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożar-
nej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków

„Technik pożarnictwa – wykonywanie działań 
ratowniczych oraz zarządzanie działaniami ra-
towniczymi”

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej, 
Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Bali-
cach, ul. Medweckiego 1, 32-083 Balice

„Straż Graniczna – w służbie ochrony granic”

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie,  
ul. Lucjana Rydla 19, 30-901 Kraków

„Kariera w armii”

Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

„Bezpieczeństwo na małopolskich drogach”
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PROGRAM TOWARZYSZĄCY

SCENA
17 marca, czwartek

10:00-10:30 – Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach – „Grunt to wie-
dzieć, czego się chce”

10:30-11:00 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie – 
„Układ choreograficzny zespołu Aslan”

11:00-11:30 – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – „Nowoczesność i tradycja 
w tańcu”

11:30-12:00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie – „Ob-
sługa podróżnego”

14:00-14:30 – Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie – „Po-
kaz barmański”

14:30-15:00 – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini  – „Magia kolorów”

15:00-15:30 – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie – „Śpiew i taniec”

15:30-16:00 – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu  – „Występ 
muzyczny”

18 marca, piątek 

10:00-10:30 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie – „Jedynka 
śpiewa”

10:30-11:00 – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie – „Śpiew i taniec”

11:00-11:30 – Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie – „Po-
kaz barmański”

11:30-12:00 – Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – „Po-
kaz mody”

12:00-12:30 – Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie – „Szalony Chemik”

12:30-13:00 – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu – „Pokaz mody”

13:00-13:30 – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini – „Magia kolorów”

13:30-14:00 – Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie - „Smerfny 
Masaż”
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14:00-14:30 – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie – „Wy-
stęp artystyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 Krakowie”

14:30-15:00 – Technikum Leśne w Starym Sączu – „Sygnały myśliwskie”

15:00-15:30 – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie – „Kształcąc się zawodowo rozwi-
jamy nasze talenty”

15:30-16:00 – Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach – „Grunt to wie-
dzieć, czego się chce”

19 marca, sobota

10:00-10:30 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w No-
wym Targu – „Świąteczne dekoracje ciast wielkanocnych”

10:30-11:00 – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie – „Śpiew i taniec”

11:00-11:30 – Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie –  „Po-
kaz barmański”

11:30-12:00 – Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – „Po-
kaz mody”

12:00-12:30 – Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach – „Grunt to wie-
dzieć, czego się chce”

12:30-13:00 – Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie – „Wy-
stęp artystyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 Krakowie”

13:00-13:30 – Technikum Leśne w Starym Sączu – „Sygnały myśliwskie”

13:30-14:00 – Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie –  „Pokaz gimnastyki artystycznej”

14:00-14:30 – Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu  
– „Pokaz mody”

14:30-15:00 – Zespół Szkół w Gdowie – „Szalone kręciołki”

SALA SEMINARYJNA BUDAPESZT
17 marca, czwartek 

10:00-15:00 – Konferencja – „Wsparcie ucznia w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Pro-
jekty perspektywy finansowej 2014-2020”
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SALA SEMINARYJNA LWÓW A
17 marca, czwartek 

10:00-16:00 – Prezentacje uczelni wyższych

SALA SEMINARYJNA LWÓW BC
18 marca, czwartek 

10:00-12:00 – Spotkanie koordynacyjne doradców zawodowych z Małopolski

13:00-15:00 – Spotkanie z firmami szkoleniowymi dotyczące projektu Kierunek Kariera



alfabetyczny oraz branżowy
spis wystawców
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

Szkoła nr stoiska nr strony

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
Kraków

W12 —

Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków W7 —

Bezpłatne Zaoczne Liceum i Szkoły Policealne Cosinus, Kraków W1 —

Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, Rzezawa — —

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 
Gorlice

M10 53

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, Kraków M22 55

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, Oświęcim B16, M13 56

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomi-
cach, Niepołomice

B1, T7, M19 57

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków W17 —

Francja – Region Rodan-Alpy Z1 —

Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie SM4 59

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Kraków 

W13 —

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyń-
skiej nr 1 w Krakowie, Kraków

S4 61

Niemcy – Kraj Związkowy Turyngia Z2 —

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów W15 —

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków W9 —

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych 
w Szczucinie, Szczucin

E5, M20 62

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Chrzanów B6, M7 64

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wieliczce, Wieliczka

E6, T14 65

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Kraków W18 —
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Szkoła nr stoiska nr strony

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Kraków W22 —

Słowacja – Samorządowy Kraj Preszowski Z3 —

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących 
im. Janusza Korczaka, Kraków

A15, T16 67

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewido-
mych i Słabowidzących, Kraków

A5, E2, R10, 
S3

69

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki 
w Krakowie, Kraków

A14, T9 70

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź W2 —

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce W14 —

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 
Kraków

SM2 71

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2, Kraków S5 72

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa 
Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, Placówka Straży Granicz-
nej w Krakowie-Balicach, Balice

SM3 73

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, Tarnów M12 74

Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, 
Nowy Sącz

A8 75

Ukraina – Obwód Lwowski Z4 —

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice W3 —

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków W10 —

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków W11 —

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków W8 —

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, Kraków 

W6 —

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie, Kraków W5 —

Węgry – Miasto Győr Z5 —

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, Kraków SM1 76

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza W16 —
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Szkoła nr stoiska nr strony

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków W4 —

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, 
Kraków

S2 77

Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudowa – Kraków” S. A., 
Kraków

B15, M15 78

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, Kraków B8 79

Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem, Zakopane B5 80

Zespół Szkół Budowlanych, Tarnów B9 81

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Su-
skiego w Nowym Targu, Nowy Targ

T12 82

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, 
Wysowa-Zdrój

R6 83

Zespół Szkół Chemicznych, Kraków A9 84

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Trzebinia T6 85

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym 
Sączu, Nowy Sącz

A7 86

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, Kraków A10 87

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego 
w Krakowie, Kraków

A16 88

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, Kraków E13 89

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Kraków E9, E10, E11 
M5

91

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Kraków T4 92

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, 
Kraków

T1 93

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, 
Kraków

A17, B7, R3 94

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoy-
skiego, Zakopane

T20 95

Zespół Szkół i Placówek w Nowym Targu im. Stanisława Staszica, 
Nowy Targ

B12 97
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Szkoła nr stoiska nr strony

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, My-
ślenice

E7, T21 98

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, Klub 
Sportowy „Bór” Toporzysko

R1 99

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego, Piotrkowice Małe, Koniu-
sza

A24 100

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Kalwaria Zebrzydowska

A23, B10 102

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, Dobczyce M11 104

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Niepołomice E1, T8 105

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Sucha 
Beskidzka

M8 106

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Sucha 
Beskidzka

T15 107

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Kraków A12, A13, B4, 
R4, R5

109

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 
w Krakowie, Kraków

E14 110

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Kraków M6 111

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Kraków A1, A2, M14 112

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, Kraków M16 113

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldor-
fa „Nila”, Kraków

M1, M2, M3, 
M4

114

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, 
Kraków

E17 116

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Nowy 
Targ

A21 117

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, Miechów B11, T17 118

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Miechów E12, M17, 
R11, T5

119

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Bochnia B13, B14 120
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Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie, Kraków

A19 121

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewi-
cza, Kraków

A3, A4 122

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
im. prof. Walerego Goetla w Krakowie, Kraków

E18, M21 123

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józef Tischnera 
w Starym Sączu, Stary Sącz

R12 124

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Gie-
bułtowie, Giebułtów

A22 126

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Na-
wojowej, Nawojowa 

R7, R8 128

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnno-
ści im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Myślenice

T2, S1 129

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Brzesko A6 131

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Za-
kliczynie, Zakliczyn

T13 133

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Kraków T3 134

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czer-
nichowie, Czernichów 

R9 135

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Skawina E3, T10 136

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Trzebinia A11, E8, T18 137

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarno-
wie-Mościcach, Tarnów

E15 138

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
Gorlice

A20, E4 139

Zespół Szkół w Gdowie, Gdów A18 140

Zespół Szkół w Wolbromiu, Wolbrom R2 142

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, Kra-
ków

M9 143
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 
Sułkowice

M23 144

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana 
Sapiehy, Kraków

E16, T19 145

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Kraków B2, T11 147

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświę-
cimiu, Oświęcim

B3, M18 148

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, 
Kraków

W19 —

XXIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków W20 —

XXX  Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Kraków W21 —
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BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW

WYSTAWCA nr stoiska

BRANŻA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących, Kraków

A5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korcza-
ka, Kraków

A15

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, 
Kraków

A14

Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, Nowy Sącz A8

Zespół Szkół Chemicznych, Kraków A9

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu, Nowy Sącz A7

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, Kraków A10

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie, 
Kraków

A16

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków A17

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego, Piotrkowice Małe, Koniusza A24

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwa-
ria Zebrzydowska

A23

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Kraków A12, A13

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Kraków A1, A2

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Nowy Targ A21

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, 
Kraków

A19

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza, Kraków A3, A4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, Gie-
bułtów

A22

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Brzesko A6

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Trzebinia A11
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WYSTAWCA nr stoiska

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, Gorlice A20

Zespół Szkół w Gdowie, Gdów A18

BRANŻA BUDOWLANA

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, Oświęcim B16

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, Niepoło-
mice

B1

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Chrzanów B6

Zespół Szkół Budowlanch w Zakopanem, Zakopane B5

Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudowa – Kraków” S. A., Kraków B15

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, Kraków B8

Zespół Szkół Budowlanych,Tarnów B9

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków B7

Zespół Szkół i Placówek w Nowym Targu im. Stanisława Staszica, Nowy Targ B12

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwa-
ria Zebrzydowska

B10

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Kraków B4

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, Miechów B11

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Bochnia B13, B14

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Kraków B2

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, Oświęcim B3

BRANŻA ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNA

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, Szczucin E5

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 
Wieliczka

E6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących, Kraków

E2

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, Kraków E13

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Kraków E9, E10, 
E11
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WYSTAWCA nr stoiska

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, Myślenice E7

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Niepołomice E1

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, 
Kraków

E14

Zespół Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, Kraków E17

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Miechów E12

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego 
Goetla w Krakowie, Kraków

E18

Zespół Szkół Techniczo-Ekonomicznych w Skawinie, Skawina E3

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Trzebinia E8

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, 
Tarnów 

E15

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, Gorlice E4

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy, Kraków E16

BRANŻA MECHANICZNA I GÓRNICZO-HUTNICZA

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, Gorlice M10

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, Kraków M22

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, Oświęcim M13

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, Niepoło-
mice

M19

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, Szczucin M20

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Chrzanów M7

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, Tarnów M12

Zespół Szkół Budowlanych  PBP „Chemobudowa – Kraków” S. A., Kraków M15

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, Kraków M5

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, Dobczyce M11

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka M8

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, Kraków M6

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Kraków M14
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Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, Kraków M16

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Kraków M1, M2, 
M3, M4

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Miechów M17

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego 
Goetla w Krakowie, Kraków

M21

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, Kraków M9

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Sułkowice M21

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, Oświęcim M18

BRANŻA MEDYCZNO-SPOŁECZNA

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Kra-
kowie,Kraków

S4

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących, Kraków

S3

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2, Kraków S5

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego, Kraków S2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa 
Chałubińskiego w Myślenicach, Myślenice

S1

BRANŻA ROLNICZO-LEŚNA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących, Kraków

R10

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Wysowa-Zdrój R6

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Kraków R3

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, Klub Sportowy „Bór” 
Toporzysko, Jordanów

R1

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Kraków R4, R5

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Miechów R11

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, 
Stary Sącz

R12
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Nawo-
jowa 

R7, R8

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, 
Czernichów 

R9

Zespół Szkół w Wolbromiu, Wolbrom R2

BRANŻA TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, Niepoło-
mice

T7

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 
Wieliczka

T14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korcza-
ka, Kraków

T16

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, 
Kraków

T9

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Suskiego w Nowym 
Targu, Nowy Targ

T12

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Trzebinia T6

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Kraków T4

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, im. prof. Odona Bujwida, Kraków T1

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego, Zakopane T20

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, Myślenice T21

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Niepołomice T8

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka T15

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, Miechów T17

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Miechów T5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Myślenice

T2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, Zakli-
czyn

T13

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, Kraków T3
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WYSTAWCA nr stoiska

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Skawina T10

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Trzebinia T18

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy, Kraków T19

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Kraków T11

PARTNERZY ZAGRANICZNI

Francja – Region Rodan-Alpy Z1

Niemcy – Kraj Związkowy Turyngia Z2

Słowacja – Samorządowy Kraj Preszowski Z3

Ukraina – Obwód Lwowski Z4

Węgry – Miasto Győr Z5

SŁUŻBY MUNDUROWE

Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie SM4

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie SM2

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 
z siedzibą w Raciborzu

SM3

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, Kraków SM1

SZKOŁY WYŻSZE, LICEA, INSTYTUCJE 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków W12

Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków W7

Bezpłatne Zaoczne Liceum i Szkoły Policealne Cosinus, Kraków W1

Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, Rzezawa

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kraków W17

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków W13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów W15

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków W9

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Kraków W18

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Kraków W22

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź W2
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Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce W14

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice W3

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków W10

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków W11

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków W8

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków W6

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie, Kraków W5

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza W16

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków W4

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, Kraków W19

XXIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków W20

XXX  Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Kraków W21





wpisy informacyjne wystawców
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stoisko
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. 11-go Listopada 43
tel. (+48 - 18) 353 56 10
tel./fax (+48 - 18) 353 76 09
ckpiu.gorlice@gmail.com 
www.ckpiu.gorlice.pl 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

•	Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach,
•	Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach,
•	Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu,
•	Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej.

Kształcimy w branżach i zawodach:

Branża samochodowa:

•	 technik pojazdów samochodowych, 
•	mechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik pojazdów samochodo-
wych.

Branża elektryczna:

•	 technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik,
•	 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
•	elektromechanik, elektryk.

Branża mechaniczna:

•	 technik mechanik (specjalność: spawalnictwo).

Organizujemy egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy kursy dla młodzieży i dorosłych:

•	 spawania metodami MAG i TIG,
•	obsługi wózków widłowych,

M10
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•	 cięcia plazmowego,
•	elektryczny na uprawnienia SEP,
•	przedsiębiorczości,
•	programowania i obsługi obrabiarek CNC,
•	obsługi komputera - pakiet Office,
•	projektowania w AutoCad.

Zapewniamy dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, kształcimy według najwyższych stan-
dardów.  
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stoisko
Centrum Kształcenia Praktycznego
31-123 Kraków
ul. Krupnicza 42a
tel. (+48 - 12) 422 26 70
fax (+48 - 12) 422 32 18
ckpkrakow@interia.pl
www.ckp.krakow.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krako-
wie powstało w 1996 roku w wyniku reformy 
polskiego systemu edukacji. Centrum, wraz 
z  podobnymi instytucjami w innych miastach, 
tworzy na terenie Polski sieć placówek eduka-
cyjnych, udostępniających pracownie zawo-
dowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno 
młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb 
edukacji zawodowej. Od początku istnienia pla-
cówki kieruje nią dyrektor Marek Filipczyk.

CKP w Krakowie prowadzi działalność edukacyj-
ną w trzech branżach: 

•	mechanice-mechatronice,
•	elektryce-elektronice,
•	budownictwie.

Zajęcia kierowane są głównie dla uczniów szkół średnich, szkół policealnych, KKZ, oraz studen-
tów. Inne formy aktywności CKP:

•	 zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
•	 zajęcia uzupełniające dla uczniów uczących się w rzemiośle,
•	kursy zawodowe dla osób dorosłych,
•	kursy kwalifikacji zawodowych (KKZ),
•	 szkolenia dla nauczycieli,
•	konferencje dotyczące edukacji zawodowej,
•	współpraca z organizacjami zajmującymi się edukacją oraz pracodawcami.

M22
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stoisko
Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8
tel. (+48 - 33) 843 42 70
sekretariat@ckposwiecim.pl
www.ckposwiecim.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświę-
cimiu jest placówką oświatową, w której od-
bywają się zajęcia praktyczne dla uczniów 
z  4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu oś-
więcimskiego. Organem prowadzącym pla-
cówkę jest Starostwo Powiatowe w Oświę-
cimiu. 

Na terenie Centrum, pod opieką wykwali-
fikowanej kadry pedagogicznej, młodzież 
ma możliwość kształcenia oraz zdobycia do-
świadczenia w jednym z wybranych zawodów z branży budowlanej, mechanicznej, elektrycznej 
oraz górniczej. Znaczącym czynnikiem mającym wpływ na jakość procesu dydaktycznego ma 
ciągły rozwój placówki jaki następuje na przestrzeni kilku ostatnich lat, który sprawił, że praktycz-
na nauka zawodu może być realizowana z wykorzystaniem profesjonalnych i zaawansowanych 
technologicznie urządzeń, narzędzi i sprzętu. Baza dydaktyczna jaką obecnie dysponuje Centrum, 
została pozyskana w znacznej mierze przy współudziale funduszy Unii Europejskiej.

B16, M13
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stoisko
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Niepołomicach
32-005 Niepołomice
ul. 3 Maja 2
tel. (+48 - 12) 281 00 21
fax (+48 - 12) 281 00 22
ckziuniepolomice@op.pl
www.ckziu-niepolomice.pl
www.odidz-niepolomice.pl

Absolwentom gimnazjów proponujemy na-
ukę w klasach o profilu:

Zasadnicza szkoła zawodowa:

•	kucharz,
•	 cukiernik,
•	piekarz,
•	 fryzjer,
•	 sprzedawca,
•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	 i inne.

Technikum:

•	 technik usług fryzjerskich,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik pojazdów samochodowych,
•	 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego:

•	nauka w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych,
•	przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach branży 

gastronomicznej,
•	organizowanie cateringu, pokazów kulinarnych,
•	przeprowadzanie szkoleń, kursów, warsztatów.

B1, T7, M19
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Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego:

•	pracownia odnawialnych źródeł energii,
•	pracownia gastronomiczno-cukiernicza,
•	pracownia barmańsko-kelnerska,
•	pracownia mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych,
•	 laboratorium ECDL,
•	warsztaty mechaniczne, stacja diagnostyczna z myjnią bezdotykową.
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stoisko
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
tel./fax: (+48 - 12) 615 44 44, (+48 - 12) 615 40 12
poczta@malopolska.policja.gov.pl
www.malopolska.policja.gov.pl

Małopolska Policja

W garnizonie małopolskim służbę pełni 
blisko 7600 policjantów.

W skład małopolskiej policji wchodzą: 

•	17 komend powiatowych policji,
•	3 komendy miejskie policji, 
•	54 komisariaty policji + 2 specjali-

styczne (autostradowy i wodny),
•	19 posterunków policji w strukturach 

KPP/KMP,
•	9 posterunków policji w strukturach 

komisariatów.

Do podstawowych zadań policji należą:

1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 
dobra;

2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z or-
ganami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5. nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym 
w odrębnych przepisach;

6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z dzia-
łalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

SM4
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7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, 
a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień mię-
dzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych.

Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i poro-
zumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz logistycznej 
wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym i technicznym.
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stoisko
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna
im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie
30-523 Kraków
ul. Jana Zamojskiego 58
tel. (+48 - 12) 656 24 81
fax (+48 - 12) 656 05 08
sekretariat@ksm.krakow.pl
www.ksm.krakow.pl
www.facebook.pl/krakowksm

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, która 
kształci absolwentów szkół średnich w systemie 
dziennym. Szkoła z 60-letnią tradycją kształce-
nia, ma uznanie na rynku pracy wśród praco-
dawców w Polsce i za granicą.

Przyjmujemy absolwentów szkół średnich na 
podstawie świadectwa ukończenia szkoły, bez 
egzaminów wstępnych. Można u nas zdobyć 
atrakcyjny zawód w krótkim czasie – w zależno-
ści od kierunku kształcenia nauka trwa 2 lata lub 
2,5 roku. 

Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnie-
nie w aptekach, gabinetach stomatologicznych, 
pracowniach protetycznych, pracowniach diagnostyki medycznej (USG, tomografii komputero-
wej, RTG i in.).

Szkoła kształci w zawodach:

•	 technik dentystyczny,
•	 technik elektroradiolog,
•	 technik farmaceutyczny,
•	higienistka stomatologiczna.

ZAPRASZAMY!

S4
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stoisko
Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
33-230 Szczucin
ul. Wincentego Witosa 2
tel./fax (+48 - 14) 643 64 21
sekretariat@pceikz.pl
www.pceikz.pl

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji 
Zawodowych w Szczucinie to zespół szkół 
i  placówek prowadzących kształcenie zawo-
dowe i ogólne z tradycją sięgającą roku 1934.

W skład PCEiKZ wchodzą szkoły:

•	 liceum ogólnokształcące,
•	 technikum,
•	 zasadnicza szkoła zawodowa,
•	ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego.

Placówka dzięki niedawnej modernizacji jest 
jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażo-
nych szkół w regionie. Kierunki mechaniczne 
mogą korzystać z nowej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Kierunki informa-
tyczne, elektryczne i teleinformatyczne z pracowni wyposażonych w sprzęt taki jak reflektometry 
światłowodowe, reflektometry TDR, mierniki kabli, analizatory sieci LAN, spawarkę światłowo-
dową, sprzęt komputerowy i sieciowy, oscyloskopy cyfrowe, arbitralne generatory sygnału jak 
i oprogramowania edukacyjnego oraz użytkowego w tym profesjonalnych programów do ob-
róbki grafiki komputerowej. 

Technikum kształci w następujących kierunkach:

•	 technik teleinformatyk,
•	 technik informatyk,
•	 technik mechanik,
•	 technik elektronik.

Oferta szkolnictwa zawodowego jest uzupełniana przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego, w którym dzięki zawodowym kursom kwalifikacyjnym i doskonalącym uczniowie 

E5, M20
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i dorośli mogą zdobywać wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy oraz Zasadniczą Szkołę 
Zawodową. W szkole działa też Liceum, które oferuje następujące oddziały:

•	klasa humanistyczna z elementami prawa,
•	klasa turystyczna,
•	klasa matematyczno-informatyczna,
•	klasa biologiczno-chemiczna z elementami kosmetologii,
•	klasa sportowa,
•	klasa teatralna.

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych oraz zajmowanie wysokich miejsc 
w  konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych jest potwierdzeniem jakości kształcenia 
a wielu naszych absolwentów bezpośrednio po szkole podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie. 
PCEiKZ jest położone w zabytkowym kompleksie parkowym. Monitoring otoczenia i obiektów 
pozwala  na poczucie bezpieczeństwa i komfortu. 

Oferujemy ponadto zajęcia w kołach zainteresowań, poszerzone programy nauczania języków 
obcych, wycieczki zawodoznawcze i zagraniczne, udział w projektach unijnych.
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stoisko
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
32 -500 Chrzanów
ul. Fabryczna 27
tel./fax (+48 - 32) 623 29 09
pce_chrzanow@op.pl
www.pcechrzanow.edu.pl

Kształcimy już od 1945 roku. Dzięki tak długiemu 
okresowi nauczania, udało nam się zdobyć bardzo 
duże doświadczenie, a także wypracować swój 
własny styl pracy. Nasza kadra pedagogiczna jest 
doskonale przygotowana do pracy z młodzieżą, 
zawsze ukierunkowana na młodego człowieka. 
Posiadamy nowoczesną bazę techniczną, dobrze 
wyposażone klasopracownie, dostępne również 
dla osób niepełnosprawnych.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje: 4-letnie tech-
nikum w zawodach:

•	 technik elektryk, 
•	 technik mechatronik, 
•	 technik pojazdów samochodowych,
•	 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zawód przyszłościowy,
•	 technik mechanik – nowość, klasa mundurowa o profilu pożarniczym.

3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodach: 

•	elektryk, 
•	monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
•	 ślusarz, 
•	 sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, blacharz, cukier-

nik, itp. w klasach wielozadaniowych.

Absolwenci PCE doskonale radzą sobie na rynku pracy i są bardzo cenionymi fachowcami przez 
pracodawców.

KSZTAŁCIMY ZAWODOWCÓW !
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stoisko
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wieliczce
32-020 Wieliczka
ul. Józefa Piłsudskiego 105
tel. (+48 - 12) 289 17 40
fax (+48 - 12) 289 17 88
szkola@pckziu-wieliczka.pl
www.pckziu-wieliczka.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego to szkoła z wieloletnią 
tradycją. Od przeszło 30 lat cieszy się dużą 
popularnością wśród mieszkańców Wieliczki 
i okolic oraz Krakowa.

Od 2014 roku nową siedzibą szkoły jest bu-
dynek w obrębie Kampusu Wielickiego. Dys-
ponujemy pracowniami ogólnokształcącymi 
i zawodowymi wyposażonymi w tablice mul-
timedialne i pomoce dydaktyczne, stołówką, 
pełnowymiarową halą sportową, siłownią, 
salą do aerobiku, biblioteką z multimedialną 
czytelnią oraz salą amfiteatralną z kinem.

Absolwentom gimnazjum proponujemy naukę w klasach o profilu:

•	 technik ekonomista,
•	 technik obsługi turystycznej,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik informatyk,
•	 technik hotelarstwa.

oraz w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie kucharz, sprzedawca oraz klasie wie-
lozawodowej.

Co nas wyróżnia:

•	 I miejsce w konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją”,
•	 tytuł Srebrnej Szkoły 2013 w XV Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej,
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•	prestiżowy certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”,
•	program Akademii Sieci Komputerowych CISCO,
•	wymiana międzynarodowa – Niemcy, Włochy, Hiszpania,
•	praktyki zagraniczne w Niemczech,
•	udział w projektach unijnych podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów,
•	dogodna lokalizacja tuż przy pętli autobusowej MPK.
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stoisko
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących
im. Janusza Korczaka
30-731 Kraków
ul. Grochowa 19
tel. (+48 - 12) 653 26 84
tel./fax (+48 - 12) 653 20 91
sosw.grochowa@wp.pl
www.soswgrochowa.pl

Oferta kształcenia zawodowego dostosowana 
jest do bieżących potrzeb rynku pracy. Istnieje 
możliwość kontynuowania nauki w:

Technikum nr 27:

•	 technik żywienia,
•	usług gastronomicznych,
•	 technik technologii odzieży,
•	 technik budownictwa,
•	 technik mechanik,
•	 technik mechatronik,
•	 technik handlowiec.

Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 29:

•	kucharz małej gastronomii,
•	krawiec,
•	 fryzjer,
•	 fotograf,
•	monter zabudowy i robót wykończeniowych,
•	blacharz samochodowy.

XL Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej nr 20:

•	 technik usług kosmetycznych,
•	florysta,
•	 technik informatyk,
•	 technik administracji,
•	asystent osoby niepełnosprawnej.

A15, T16
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Nasze atuty: 

atrakcyjne zajęcia, zagraniczne praktyki zawodowe (Niemcy, Słowacja, Francja), współpraca z Ma-
łopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (prawo jazdy), nowoczesne sale dydaktyczne oraz bez-
pieczny internat.
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stoisko
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
30-319 Kraków
ul. Tyniecka 6
tel. (+48 - 12) 266 66 80
fax (+48 - 12) 266 86 22
sosw@blind.krakow.pl
www.blind.krakow.pl 

W SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie jest zespołem szkół przeznaczonych 
dla młodzieży z dysfunkcją wzroku. W ośrodku 
znajdują się następujące szkoły ponadgimnazjalne:

Technikum nr 26 kształcące w zawodach:
•	 technik masażysta,
•	 technik realizacji dźwięku,
•	 technik prac biurowych,
•	 technik architektury krajobrazu,
•	 technik tyfloinformatyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 33 gdzie można 
zdobyć zawody:

•	koszykarz-plecionkarz,
•	ogrodnik.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5:

•	do tego typu szkoły przyjmowani są uczniowie ze złożoną niepełnosprawnością.

XI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła Policealna nr 19 kształcąca w zawodach:

•	 technik realizacji dźwięku,
•	 technik administracji,
•	florysta.

Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością wzroku do naszych szkół gdzie mają możli-
wość zdobyć atrakcyjne zawody.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki
w Krakowie 
30 -307 Kraków
ul. Barska 45
tel./fax (+48 - 12) 266 29 67, (+48) 666 636 353
dyrekcja@soswnr1krakow.pl
www.sosownr1krakow.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy tworzą: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 30 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
nr 2.

Kształcimy na kierunkach: sprzedawca, cukiernik, kaletnik, krawiec, ku-
charz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik pojazdów 
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie.

Nasze zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Organizujemy egza-
miny potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy życzliwą, wykwalifikowaną kadrą 
nauczycieli. 

Wyróżnia nas:

•	 tytuł Szkoły Promującej Zdrowie,
•	współpraca z pracodawcami (to my znajdujemy uczniom praktyki),
•	współpraca ze szkołą w Norymberdze i organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
•	organizacja zagranicznych praktyk zawodowych w ramach programu Unii Europejskiej Era-

smus+,
•	duża oferta zajęć pozalekcyjnych,
•	mało liczne oddziały klasowe,
•	nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne,
•	wyjazdy i wycieczki,
•	bezpieczny internat,
•	opieka psychologa i pedagoga,
•	 zajęcia z biofeedback,
•	mnemotechniki szybkiego czytania.

Z nami „Zdobądź tytuł zawodowy” !
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Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

71

stoisko
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31-951 Kraków
os. Zgody 18
tel. (+48 - 12) 646 01 00, (+48 - 12) 646 01 10
fax (+48 - 12) 646 01 99
szkola@sapsp.pl
www.sapsp.pl

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Po-
żarnej w Krakowie jest jednostką organi-
zacyjną Państwowej Straży Pożarnej reali-
zującą szereg zadań związanych z ochroną 
przeciwpożarową i ochroną ludności. Jako 
jednostka edukacyjna będąca dwuletnim 
policealnym studium zawodowym, szkoła 
realizuje kształcenie w oparciu o podstawy 
programowe w zawodzie technik pożarnic-
twa dla kwalifikacji Z.22 – Wykonywanie 
działań ratowniczych oraz kwalifikacji Z.23 
– Zarządzanie działaniami ratowniczymi.

Edukacja ukierunkowana jest na kształcenie 
kadry średniego szczebla specjalizującego 
się w dowodzeniu działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Kształcenie w szko-
le przebiega zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym w formie kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, a realizowane jest na bazie nowocześnie wyposażonych sal wykładowych, 
laboratoriów i poligonu szkolnego. Praktyka zawodowa realizowana jest w Szkolnej Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej.

System stacjonarny kształcenia skierowany jest do absolwentów szkół średnich w wieku do 23 lat, 
którzy po spełnieniu wymaganych warunków przystępują do egzaminu wstępnego.

Działalność dydaktyczna szkoły to oprócz szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik po-
żarnictwa również kształcenie w formach pozaszkolnych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach 
specjalistycznych i wszelkich formach edukacji opartych na programach zatwierdzonych przez 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie pozosta-
je również ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu technik pożarnictwa.
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Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
30-079 Kraków
ul. Królewska 86
tel./fax (+48 - 12) 638 56 61
spiml@kki.pl
www.spiml.edu.pl

Jesteśmy szkołą publiczną o zasięgu ogólnopolskim. Ma-
my ponad 60-letnie doświadczenie w kształceniu masa-
żystów. Nasze dyplomy są uznawane na całym świecie. 
Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie jako tech-
nicy masażyści w publicznych i niepublicznych placów-
kach służby zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, kosmetycznych, mogą zakładać własne 
gabinety masażu.

Nasze atuty:

•	nauka jest bezpłatna,
•	matura nie jest wymagana,
•	uzyskanie wykształcenia w zawodzie technik masaży-

sta poszukiwanym na europejskim rynku pracy,
•	bardzo dobrze i nowocześnie wyposażona baza 

dydaktyczna,
•	możliwość podnoszenia kwalifikacji na różnego 

rodzaju kursach z zakresu masażu, organizowanych 
przez szkołę,

•	nauka języka angielskiego zawodowego,
•	nauka języka migowego,
•	 zasięg ogólnopolski,
•	 internat i stołówka na miejscu.
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Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. Jarosława Dąbrowskiego 2
tel. (+48 - 32) 414 40 02, (+48 - 32) 414 40 04
tel./fax (+48 - 32) 414 47 00
smosg@strazgraniczna.pl
www.sm.strazgraniczna.pl

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Gra-
nicznej jest jednym z ośmiu oddziałów funk-
cjonujących w strukturze organi zacyjnej 
Straży Granicznej. Swoim za sięgiem obej-
muje 3 województwa – małopolskie, śląskie 
i opolskie. Funkcjonariusze ŚMOSG pełnią 
służbę w Placówkach w Krakowie-Balicach, 
Ka towicach-Pyrzowicach, Tarnowie, Za ko-
panem, Opolu, Rudzie Śląskiej i Bielsku-Bia-
łej. 

Podczas realizacji zadań służbowych funkcjonariusze Straży Granicznej:

•	 realizują zadania w ochronie granicy państwowej,
•	dokonują kontroli granicznych na granicy zewnętrznej,
•	prowadzą nadzór na kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych,
•	 zatrzymują sprawców przestępstw i wykroczeń,
•	ujawniają fałszywe dokumenty,
•	prowadzą kontrole legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców,
•	patrolują szlaki komunikacyjne w celu przeciwdziałania nielegalnej migracji,
•	 zwalczają przemyt towarów,
•	przeciwdziałają wwozowi do Polski towarów niebezpiecznych i zabronionych.
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Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
33-100 Tarnów
ul. Józefa Szujskiego 13
tel. (+48 - 14) 621 26 81
tckp@poczta.fm
www.tckp.edu.pl 

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycz-
nego i Ustawicznego jest międzyszkolną 
placówką oświatową. Nasza oferta jest do-
stosowana do potrzeb i możliwości innych 
szkół, jak również uzależniona od zapo-
trzebowania na świadczenie konkretnych 
usług edukacyjnych wśród potencjalnych 
uczniów i słuchaczy.

Placówka jest przygotowana do organizo-
wania teoretycznej i  praktycznej nauki za-
wodu,  w zakresie nowoczesnych technik 
i technologii wytwarzania.

Celem istnienia placówki jest praktyczne 
zastosowanie umiejętności i wiedzy wyuczonych w formie teoretycznej na zajęciach dydaktycz-
nych w szkołach zawodowych. 

Współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz pracodawcami z rynku lokalnego w zakre-
sie dostosowywania oferty do aktualnych potrzeb. 

TCKPiU to bezpieczeństwo i higiena stanowisk; aktualne oprogramowanie, komputeryzacja i no-
woczesne wyposażenie. Podział na grupy w systemie pracowniano-laboratoryjnym gwarantuje 
wysoką skuteczność przekazywanej wiedzy. 
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Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego
w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Szczęsnego Morawskiego 2
tel./fax (+48 - 18) 449 60 90
zs.3@edu.nowysacz.pl
www.barbacki.pl

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego tworzą 
Technikum nr 6 oraz VI Liceum Ogólnokształcące. 

Technikum nr 6 kształci w zawodzie technik technolo-
gii odzieży (od 2015/2016 technik przemysłu mody). 
Umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności z za-
kresu projektowania i technologii odzieży. 

Szkoła oferuje również:

•	 zajęcia dodatkowe z haftu komputerowego, deco-
upage, wykonywania materiałów artystycznych, 
malowania na materiale itp., 

•	 zajęcia z komputerowego projektowania odzieży 
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,

•	warsztaty projektowania odzieży i artystyczne w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Cyklicznie przygotowywane są pokazy mody oraz konkurs o tytuł ,,Najlepszy Projektant”.

Absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w Technikum nr 6 w zawodach:

•	 technik przemysłu mody,
•	 technik usług fryzjerskich,
•	 technik informatyk,
•	 technik teleinformatyk.

VI Liceum Ogólnokształcące kształci w klasach o profilu:

•	dziennikarskim,
•	plastycznym,
•	biologiczno-chemicznym,
•	psychologicznym,
•	prawniczym,
•	 lingwistycznym,
•	medycznym.

A8



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

76

stoisko
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
30-901 Kraków
ul. Lucjana Rydla 19
tel. 261 134 322 
fax 261 134 008
wszwkrakow.rekrut@wp.mil.pl
www.wszwkrakow.wp.mil.pl

Od lat Wojsko Polskie cieszy się dużym 
zaufaniem społecznym, a żołnierze koja-
rzą się z patriotyzmem, zdecydowaniem 
i siłą. Służba w wojsku, umożliwia pod-
noszenie kwalifikacji, rozwój na drodze 
awansu, stałą pracę i stabilizację. Siły 
Zbrojne jako gwarant suwerenności i nie-
podległości były, są i będą trwać nadal.

Droga do kariery zawodowej to ciągłe 
zdobywanie doświadczeń. Osoby, które 
dotychczas nie odbyły szkolenia wojsko-
wego, mogą pełnić służbę przygotowaw-
czą, a następnie wstąpić do Narodowych 
Sił Rezerwowych. Kolejny krok to zawo-
dowa służba wojskowa. 

Młode osoby, które zdały właśnie egzamin dojrzałości i planują studia wojskowe mają możliwość 
wybrania jednej z czterech uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Ma-
rynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 
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Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego
w Krakowie
31- 945 Kraków 
os. Teatralne 4a
tel. (+48 - 12) 644 28 72 
fax (+48 - 12) 644 99 97
sekretariat@zjewm.krakow.pl
www.zjewm.edu.pl

ZJEWM w Krakowie to medyczno-społeczna szkoła 
policealna, zarówno dla dorosłych jak i dla młodzieży. 
Nauka odbywa się tu w formie stacjonarnej i zaocznej.

Prowadzimy kształcenie w atrakcyjnych zawodach 
w formie szkolnej:

•	opiekun medyczny,
•	ortoptystka,
•	protetyk słuchu,
•	 technik optyk,
•	 technik sterylizacji medycznej,
•	 terapeuta zajęciowy.

oraz w formie pozaszkolnej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

•	asystent osoby niepełnosprawnej,
•	opiekun medyczny,
•	 technik optyk, dwie kwalifikacje,
•	 technik usług kosmetycznych.

Zaletami szkoły są: 

szkoła jest bezpłatna, do przyjęcia nie jest wymagana matura, szkoła posiada nowocześnie wy-
posażone pracownie, multimedialne oraz sale wykładowe, organizuje wycieczki zawodoznawcze, 
posiada ośrodek egzaminacyjny, zapewnia staże i praktyki zawodowe, a z udogodnień posiada 
internat oraz całodobowy monitoring wizyjny.

Jesteśmy jedną z pierwszych medycznych szkół w Małopolsce, kształcimy od 1961 roku. Od lat 
z powodzeniem łączymy tradycję z nowoczesnością. Wyróżnia nas 100 % zdawalność egzaminów 
zewnętrznych ! 

Z nami osiągniesz sukces !
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Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A.
31- 953 Kraków
os. Urocze 13
tel./fax (+48 - 12) 644 19 44
zsb@chemobudowa.szkola.pl
www.chemobudowa.szkola.pl

W skład Zespołu Szkół Budowlanych Przy-
zakładowych PBP Chemobudowa – Kraków 
S.A. wchodzą: technikum, zasadnicza szkoła 
zawodowa, liceum ogólnokształcące dla do-
rosłych. 

Za osiągnięcia na rzecz Miasta Krakowa oraz 
przemysłu budowlanego szkoła wyróżniona 
została Odznaką „Honoris Gratia”, Złotą Od-
znaką „Zasłużony dla Budownictwa” oraz za 
działalność edukacyjną uzyskała certyfikaty: 
„Szkoła z Klasą”, „Szkoła najlepsza we współ-
pracy ze światem pracy”, „Innowacyjna szko-
ła zawodowa na rynku pracy”, „Małopolska 
Szkoła z Pasją”, „Szkoła w Ruchu”, „WF z Klasą”, 
„Szkoła przyjazna uczniowi”. 

Umożliwiamy uzyskanie kwalifikacji w zawodach budowlanych, mechanicznych i usługowych. Na-
uka odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych oraz pracowniach 
i laboratoriach Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego. Praktyczna nauka zawodu re-
alizowana jest w zakładzie macierzystym, firmach i warsztatach rzemieślniczych. Nasi uczniowie 
są laureatami ogólnopolskich konkursów zawodowych „Złota Kielnia”, „Budujemy z pasją”. 

Szkoła uczestniczy w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach progra-
mów: „Leonardo da Vinci”, „Erasmus+”. Udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” umożliwił uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień w trakcie specjalistycznych 
kursów. 

Szkoła przyjazna uczniom, a każdy uczeń ma poczucie bezpieczeństwa. 
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Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
30 -127 Kraków
ul. Jerzego Szablowskiego 1
tel. (+48 - 12) 637 13 53
fax (+48 - 12) 637 19 09
zsbnr1@poczta.onet.pl
www.zsb1.pl

Oferta:

4-letnie Technikum Budowlane w zawodach: tech-
nik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, 
technik architektury krajobrazu, technik renowacji 
elementów architektury, technik technologii 
drewna.

Prowadzimy część oddziałów pod patronatem Po-
litechniki Krakowskiej.

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawo-
dach: monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, murarz–tynkarz, stolarz oraz w przypadku naboru w  innych zawodach wyszczegól-
nionych na stronie szkoły.

Współpracujemy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, w którym uczniowie odbywają 
zajęcia praktyczne. 

Oferujemy bezpłatne kursy zawodowe realizowane w ramach programów unijnych.

Organizujemy uczniom praktyki zagraniczne i  wycieczki zawodoznawcze.

Prowadzimy stałą współpracę ze szkołą z Frankfurtu nad Menem.

Posiadamy internat i stołówkę dla uczniów.

Gimnazjalisto ! Zapraszamy !
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Zespół Szkół Budowlanych 
34-500 Zakopane
ul. Krupówki 8
tel./fax (+48 - 18) 201 44 10
zsbzakopane@o2.pl
www.budowlankazakopane.pl

W Zakopanem, tuż przy Krupówkach, w drewnia-
nym budynku mieści się Zespół Szkół Budowla-
nych, gdzie uczniowie i  nauczyciele od ponad 139 
lat łączą pasję tradycyjnego rzemiosła artystyczne-
go ze współczesnym snycerstwem, ciesielstwem 
i  nowoczesnym budownictwem. Szkoła powstała 
w 1876 roku z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskie-
go. Była to pierwsza szkoła zawodowa na Podhalu 
i jedna z najstarszych, kształcących w tym kierunku 
w Polsce. Znana jest też pod nazwą Cesarsko-Kró-
lewskiej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego, 
a jej pierwsi dyrektorzy to Czech Franciszek Neużil 
oraz radca cesarski Edgar Kovats. To w tym czasie 
– pod zaborem austriackim – szkoła zaczyna od-
nosić sukcesy na wystawach galicyjskich i wiedeń-
skich. Również wtedy pod wpływem Stanisława 
Witkiewicza rodzi się styl zakopiański, którego pro-
pagatorem jest kolejny dyrektor, pierwszy Polak na tym stanowisku – Stanisław Barabasz. To on 
spolszcza personel nauczycielski i zastępuje wiedeńskie modele polskimi wzorami. Znany jest 
również, jako pionier nowoczesnego narciarstwa w Polsce.

Szkoła obecnie kształci młodzież w Technikum nr 1 (zawody: technik budownictwa; technik ar-
chitektury krajobrazu), Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 (zawody: cieśla; stolarz; monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych). Zapewnia uczniom praktykę, dysponuje warsztatami i nowo-
czesną bazą techno-dydaktyczną oraz współpracuje ze szkołami ze Szwecji i Niemiec. Oferowa-
ne są ciekawe zajęcia np. rzeźba, tradycyjne snycerstwo i ciesielstwo. W celu wzbogacenia oferty 
edukacyjnej, szkoła współpracuje z firmami, które oferują wysokiej klasy produkty i proponują 
nowoczesne rozwiązania technologiczne np. Braas, Dietrich’s, Schidel, Isola. Od kilku lat młodzież 
naszej szkoła uczestniczy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (w ostatnich edy-
cjach liczni laureaci i finaliści etapów centralnych).
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Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
33 -100 Tarnów
ul. Legionów 15 
tel./fax (+48 - 14) 621 35 66
sekretzsb@umt.tarnow.pl
www.zsb.tarnow.pl

Zespół Szkół Budowlanych to najlepsza w regio-
nie szkoła kształcąca w branży budowlanej. Kie-
runki kształcenia w roku szkolnym 2015/2016:

Technikum nr 7:

•	 technik budownictwa,
•	 technik geodeta,
•	 technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej,
•	 technik technologii drewna.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5:

•	murarz-tynkarz,
•	monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
•	monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
•	dekarz,
•	 cieśla,
•	 stolarz.

ZSB realizuje wiele projektów unijnych:

•	Modernizacja Kształcenia Zawodowego,
•	Erasmus+,
•	Poligon Energooszczędności,
•	Centrum Kształcenia Budowlanego w ZSB.

Atutami  Zespołu Szkół Budowlanych są:

•	 rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych,
•	przygotowanie uczniów do podejmowania najbardziej wymagających wyzwań zawodo-

wych i pracy w realiach zaawansowanych technologii,
•	efektywna współpraca z firmami branżowymi.
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stoisko
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
34 -400 Nowy Targ
ul. Kokoszków 71
tel./fax (+48 - 18) 266 71 71, (+48 - 18) 266 36 47
zsckr@nowytarg.pl
www.zsckr.nowytarg.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego proponuje następujące kierunki 
kształcenia:

•	 technik weterynarii,
•	 technik technologii żywności,
•	 technik żywienia i usług gastrono-

micznych,
•	 technik architektury krajobrazu,
•	 technik  turystyki wiejskiej,
•	 technik inżynierii środowiska i me-

lioracji,
•	 technik hodowca koni,
•	 zasadnicza szkoła zawodowa – kucharz.

Szkoła z 80-letnimi tradycjami, położona w malowniczym terenie u podnóża Gorców.  

W ramach współpracy zagranicznej uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na praktyki zagraniczne. 
ZSCKR realizuje dualny system kształcenia, poprzez nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami, 
u których realizowane są zarówno zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe. 

Po więcej informacji o szkole i panującej w niej atmosferze zapraszamy na naszą stronę: 
www.zsckr.nowytarg.pl. 
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stoisko
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
38 -316 Wysowa Zdrój 
Hańczowa 80
tel./fax (+48 - 18) 353 20 04
zsr-hanczowa@pro.onet.pl
www.zsr-hanczowa.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej 
to szkoła z tradycjami. Istniejemy od 50 lat. Posiadamy cieka-
wą ofertę dla młodzieży oprócz nauki w szkole. 

Warto uczyć się u nas bo:

•	u nas uczeń traktowany jest po partnersku,
•	u nas uczymy zawodowo, teoretycznie i praktycznie,
•	nasza szkoła jest otwarta na pomysły i dążenia uczniów,
•	u nas uczniowie realizują swoje marzenia,
•	u nas istnieje „klasa uniwersytecka” przy współpracy 

z Uni wersytetem Rolniczym w Krakowie,
•	u nas jest „klasa strażacka” w której uczniowie posiadają 

mundury, uczą się o  bezpieczeństwie w czasie pokoju 
i obronie cywilnej,

•	u nas jest bezpiecznie, jest miła atmosfera, tolerancja 
i wzajemne poszanowanie,

•	u nas uczniowie zdobywają indeksy na studia wyższe 
(olimpiada OWiUR),

•	u nas jest prawo jazdy samochodem i ciągnikiem rolniczym za darmo w programie nauczania,
•	u nas są kursy dodatkowe ze środków UE, między innymi kurs baristy, barmana, pilarza, ope-

ratora wózka widłowego i koparko ładowarki, kombajnisty, kurs obsługi kas fiskalnych, kursy 
tańca nowoczesnego i towarzyskiego.

Absolwentom gimnazjów proponujemy kształcenie w zawodach:

•	 technik mechanizacji rolnictwa,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik turystyki wiejskiej,
•	 technik rolnik,
•	mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

R6



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

84

stoisko
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie
31-123 Kraków 
ul. Krupnicza 44
tel./fax (+48 - 12) 422 32 20
sekretariat@zsch.krakow.pl
www.zsch.krakow.pl 

Technikum:

•	 technik analityk,
•	 technik ochrony środowiska,
•	 technik technologii chemicznej.

Liceum Ogólnokształcące – klasy z poszerzonym progra-
mem:

•	 chemia i biologia z elementami analizy chemicznej,
•	 język polski, historia –„teatralna”,
•	 język polski, biologia – „pedagogiczna”.

Zespół Szkól Chemicznych to szkoła gwarantująca suk-
ces. Potwierdzają to wysokie lokaty w rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 2011 – 10 miejsce, w 2012 – 11 
miejsce w Polsce oraz zdobyty w latach 2013-2015 tytuł 
„ZŁOTEJ SZKOŁY”. Szkoła realizuje program stypendialny 
„Mistrzowie Chemii” Fundacji Orlen, bierze  udział w licz-
nych projektach ekologicznych i unijnych, np. Małopol-
ska Chmura Edukacyjna, ściśle współpracuje z AGH, PK, UJ i UR. Posiada profesjonalną bazę oraz 
szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski oraz redak-
cja Alchemika. 

Zapraszamy na dni otwarte 12 marca oraz 22 i 23 kwietnia br.
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stoisko
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
32 -540 Trzebinia
ul. Krakowska 12
tel./fax (+48 - 32) 612 11 85
zsechł@poczta.oney.pl
www.zsech.edu.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych 
w Trzebini to szkoła o doskonałej loka-
lizacji, z dobrym dojazdem, bezpieczna 
i przyjazna uczniom.

Nasze atuty to: doświadczona kadra na-
uczycielska, profesjonalnie wyposażone 
pracownie i świetna baza sportowa. Jeste-
śmy ośrodkiem egzaminacyjnym (ucznio-
wie zdają egzaminy w swojej szkole).

Szkoła kształci w następujących zawo-
dach:

•	 technik ekonomista,
•	 technik analityk,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik hotelarstwa,
•	 technik eksploatacji portów i terminali,
•	 technik obsługi turystycznej,
•	 technik ochrony środowiska.

Absolwenci naszej szkoły są doskonale wykwalifikowanymi pracownikami, przygotowanymi 
do wykonywania wybranych przez siebie zawodów.
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stoisko
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu
33 -300 Nowy Sącz
ul. Grodzka 34
tel. (+48 - 18) 443 87 56
fax (+48 - 18) 443 77 31
zse@zse.neska.pl
www.zse.nowysacz.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Są-
czu to nowoczesna, bezpieczna i przyjazna 
szkoła z 90-letnim doświadczeniem i trady-
cjami, pełniąca rolę regionalnego ośrodka 
kształcenia ekonomicznego i ogólnego. Dys-
ponujemy bogatą ofertą edukacyjną aktuali-
zowaną zgodnie z oczekiwaniami stawiany-
mi przez rynek pracy. 

Wyróżnia nas wysoki poziom nauczania po-
twierdzony wynikami egzaminów zewnętrz-
nych oraz bardzo dobra współpraca ze śro-
dowiskiem branżowym, a także skuteczna 
praca wychowawcza i profilaktyczna. Oferujemy nowoczesne, aktywne i efektywne kształcenie. 
Jesteśmy ośrodkiem przeprowadzającym egzaminy zawodowe. Nasi uczniowie korzystają z bo-
gatej oferty kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Odnoszą sukcesy w konkursach i olimpia-
dach. Jesteśmy szkołą dla młodzieży zdecydowanej na podejmowanie trudu zdobywania wiedzy, 
miejscem bezpiecznym i przyjaznym, wspólnotą uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wspieramy 
naszych wychowanków, by aktywnie i z pasją inwestowali w przyszłość. 

Oprócz kształcenia ogólnokształcącego, szkoła kształci w zawodach:

•	 technik ekonomista,
•	 technik organizacji reklamy,
•	 technik obsługi turystycznej.
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stoisko
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
31-113 Kraków
ul. Kapucyńska 2
tel. (+48 - 12) 422 02 84
fax (+48 - 12) 422 79 08
zsekon@bci.krakow.pl
www.zse1.edu.pl

Szkoła zlokalizowana jest w reprezentacyjnym budyn-
ku, w ścisłym centrum Krakowa. 

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Dobra współpraca z pracodawcami 
gwarantuje odbycie praktyk zawodowych każdemu 
uczniowi, a szkoła uatrakcyjnia ofertę edukacyjną przez 
prowadzenie na najwyższym poziomie zagranicznych 
praktyk zawodowych. Uczniowie szkoły uzyskują wy-
soką zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Szkoła kształci w następujących zawodach:

•	 technik ekonomista,
•	 technik hotelarstwa,
•	 technik obsługi turystycznej.

Proponujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

•	A.35. Planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji, 

•	A.36. Prowadzenie rachunkowości, 
•	A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, 
•	A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych.
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stoisko
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego
w Krakowie
31- 943 Kraków
os. Spółdzielcze 6
tel. (+48 - 12) 643 77 88
tel./fax (+48 - 12) 644 73 94 w.140
sekretariat@zse-2.krakow.pl
rekrutacja@zse-2.krakow.pl
www.zse-2.krakow.pl

Kształcimy w zawodach:

•	 technik ekonomista,
•	 technik handlowiec,
•	 technik logistyk,
•	 technik hotelarstwa,
•	 technik obsługi turystycznej,
•	 sprzedawca.

Języki do wyboru – język angielski, język niemiec-
ki i język rosyjski.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru 
– język polski, matematyka, język angielski, informatyka, geografia i WOS.

Dlaczego warto NAS wybrać ?

W naszej szkole zdasz maturę i zdobędziesz atrakcyjny zawód. Nauczysz się zachowań przedsię-
biorczych i proekologicznych a także dowiesz się jak prowadzić własną firmę. Weźmiesz także 
udział w różnych akcjach charytatywnych. Szkoła promuje koła zainteresowań, oferuje zajęcia 
sportowe, wyprawy zagraniczne, wymianę międzynarodową, projekty unijne jak również zespół 
wokalny Ekonomik Super Stars i Zespół Taneczny Cheerleaders Sweet Hearts. Współpracujemy 
z wyższymi uczelniami i z najlepszymi firmami, biurami podróży i hotelami. Posiadamy doskonałą 
bazę dydaktyczną i doświadczonych nauczycieli.

Inne zalety to świetna lokalizacja, doskonały dojazd oraz przyjazna atmosfera.

Przyjdź – dowiedz się więcej.

Dni otwarte szkoły: 28.04.2016 roku i 17.05.2016 roku.
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stoisko
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Krakowie
30 -644 Kraków
ul. gen. Henryka Kamieńskiego 49
tel./fax (+48 - 12) 655 12 93
szkola@zsel1.krakow.pl
www.zsel1.krakow.pl

Kształcimy w następujących zawodach:

Technikum:

•	 technik informatyk,
•	 technik elektronik,
•	 technik elektryk,
•	 technik urządzeń i systemów energe-

tyki odnawialnej.

Zasadniczej Szkole Zawodowej:

•	elektryk,
•	elektromechanik,
•	monter elektronik.

Programy UE w których uczestniczymy, a uczniowie odbywają praktyki w Niemczech to:

•	Leonardo – Mistrz Informatyki,
•	Erasmus – Technik Przyszłości.

Współpracujemy z takimi firmami jak Satel, Tele-Fonika, Tauron czy Akkop gdzie nasi uczniowie 
odbywają praktyki.

ZSE nr 1 w Krakowie posiada:

•	15 sal lekcyjnych, 8 pracowni komputerowych, 14 pracowni elektronicznych,
•	 internat ze stołówką, warsztaty szkolne, aulę,
•	3 pracownie odnawialnych źródeł energii,
•	 skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią,
•	bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do internetu w szkole i internacie,
•	ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
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•	3 pracownie języków obcych z tablicami interaktywnymi,
•	pełnowymiarową salę: gimnastyczna, tenisa stołowego, fitness z lustrami, siłownię, 3 boiska 

szkolne,
•	gabinet opieki pedagogicznej, gabinet lekarski,
•	gazetkę szkolną,
•	bufet,
•	 całodobowy monitoring szkoły.
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stoisko
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
31- 977 Kraków
os. Szkolne 26
tel. (+48 - 12) 644 65 83, (+48 - 12) 644 59 50
tel./fax. (+48 - 12) 644 16 84
zsel@elektryk2.neostrada.pl
www.elektryk2.i365.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 kształci 
młodzież w czterech zawodach:

•	 technik informatyk,
•	 technik elektryk,
•	 technik mechatronik,
•	 technik elektronik.

W opinii uczniów i ich rodziców jesteśmy 
dobrą szkołą, kształcącą fachowców dla 
nowoczesnego przemysłu i usług. Wyróż-
nikiem szkoły jest dbałość o ucznia, róż-
norodność form kształcenia, przyjaźni 
na uczyciele, kultywowanie tradycji, bez-
pieczeństwo oraz wyjątkowo estetyczne 
otoczenie. Ogromnym atutem szkoły są bardzo nowoczesne specjalistyczne pracownie: informa-
tyczne, mechatroniczne, elektryczne i elektroniczne. Posiadamy własny Ośrodek Egzaminacyjny 
co jest szczególnie ważne dla wszystkich zdających egzaminy praktyczne. Uczestniczymy również 
we wszystkich możliwych projektach zewnętrznych. 

Prowadzimy również bezpłatne kursy  kwalifikacyjne:

•	E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
•	E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,
•	E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i  instalacji elektrycznych,
•	E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
•	E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E9, E10, E11, M5
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stoisko
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
31- 828 Kraków
os. Złotej Jesieni 16
tel. (+48 - 12) 644 50 19
tel./fax (+48 - 12) 644 63 30
zsgastr1@poczta.onet.pl
www.zsg1.pl

Szkołę tworzą Technikum Gastronomiczno-Hote-
larskie nr 10 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr 11.

Kształcimy w atrakcyjnych na rynku pracy zawo-
dach:

•	kucharz,
•	kelner,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik hotelarstwa,
•	 technik obsługi turystycznej.

Zalety szkoły:

•	nowoczesne pracownie zawodowe,
•	dogodna lokalizacja,
•	multimedialne sale lekcyjne z dostępem do Internetu,
•	praktyki w najlepszych krakowskich zakładach gastronomicznych,
•	bezpłatne staże zawodowe za granicą, potwierdzone certyfikatami Europass,
•	bezpłatne zawodowe kursy kwalifikacyjne pozwalające zdobyć nowy zawód,
•	możliwość wyjazdu na roczne stypendium do Innsbrucka,
•	 świetna baza sportowa (m.in. Orlik),
•	koedukacyjny internat,
•	ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w swojej szkole),
•	 szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
•	bezpieczeństwo w szkole zapewnione przez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
•	przynależność do Klubu Przodujących Szkół,
•	 tytuł „Szkoły z Pasją”.
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stoisko
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida
w Krakowie 
30 -530 Kraków
ul. Jana Zamoyskiego 6
tel./fax (+48 - 12) 656 04 04
zsgnr2@poczta.onet.pl
www.zsgnr2-krakow.pl

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 
im. prof. Odona Bujwida w Krakowie 
kształci w zawodach:

•	kucharz, 
•	 technik żywienia i usług gastrono-

micznych, 
•	kelner.

Uczniowie mają możliwość zdobycia 
wszechstronnej wiedzy i umiejętności 
koniecznych do pracy w gastronomii. 
Doskonale wyposażone pracownie ga- 
stronomiczne umożliwiają praktyczną 
naukę zawodu w rzeczywistych wa-
runkach pracy. Zapoznaniu się z  róż-
nymi warunkami pracy służą praktyki 
zawodowe organizowane w najlepszych zakładach gastronomicznych Krakowa. Uczniowie w cza-
sie nauki mają możliwość korzystania z projektów unijnych. Szkoła stawia na kształcenie praktycz-
ne umiejętności uczniów. To tu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje zawodowe poprzez udział 
w licznych konkursach. Spośród szkół gastronomicznych osiągamy najlepsze wyniki na maturze 
i  egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W szkole pracują najlepsi nauczyciele, 
których wiedza i umiejętności są wysoko oceniane. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę na Zamoy-
skiego nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Jako jedyna z nielicznych szkół gastronomicz-
nych w Europie mamy własny produkt tradycyjny – Ciasteczka Wyśmienite.
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stoisko
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
30 -133 Kraków
ul. Juliusza Lea 235
tel./fax (+48 - 12) 637 46 69, (+48 - 12) 636 61 15
zsgdigw@wp.pl
www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

•	 czteroletnie Technikum Geodezji i Kształtowa-
nia Środowiska nr 12,

•	dwuletnia Policealna Szkoła dla Dorosłych nr 14.

Absolwentom gimnazjum oferujemy możliwość 
kształcenia się w następujących zawodach:

•	 technik geodeta,
•	 technik logistyk,
•	 technik ochrony środowiska,
•	 technik inżynierii środowiska i melioracji.

Zespół Szkół dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Środki z funduszy Unii Europej-
skiej przyczyniają się do wzbogacenia pomocy naukowych, podnoszenia jakości kształcenia oraz 
organizacji dodatkowych kursów i zagranicznych praktyk zawodowych. Technikum przygotowu-
je uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawo-
dach umożliwiających uzyskanie dyplomu technika w wybranym zawodzie. W ramach progra-
mu nauczania w technikum realizowane są praktyki zawodowe w specjalistycznych firmach oraz 
terenowe ćwiczenia geodezyjne. Dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorstwami oraz wyższymi 
uczelniami młodzież uczestniczy w wielu spotkaniach z naukowcami i specjalistami branżowymi 
zapoznając się z nowoczesną technologią prac inżynieryjnych. Ponadto uczniowie mogą rozwi-
jać swoje talenty: recytatorskie, fotograficzne, muzyczne i zainteresowania sportowe. Mają osią-
gnięcia w Olimpiadach oraz zawodach sportowych. W ramach programu nauczania realizowane 
są praktyki zawodowe oraz ćwiczenie geodezyjne. Absolwenci po zdaniu egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom technika geodety.

Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oferujemy możliwość podjęcia nauki w Szkole Policeal-
nej dla Dorosłych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele podczas zjaz-
dów dwa razy w miesiącu, nauka trwa cztery semestry.

A17, B7, R3
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stoisko
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem
34 -500 Zakopane
ul. Partyzantów 1/5
tel./fax (+48 - 18) 20 66 846 
sekretariat@zsht.pl
www.zsht.pl

W skład ZSHT wchodzą: Technikum nr 2, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych 
Pracowników oraz Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych.

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. 
Zajęcia odbywają się w pracowniach: kom-
puterowych, gastronomicznych, hotelarskich 
i  fryzjerskich. Kierujemy uczniów na praktyki 
zawodowe do renomowanych hoteli na tere-
nie całego kraju, pensjonatów, restauracji oraz 
urzędów. Podczas lekcji wykorzystywane są 
komputery, rzutniki i tablice multimedialne. 
Lekcje wychowania fizycznego odbywają się 
w  dwóch salach gimnastycznych, siłowni, bo-
isku, lodowisku oraz basenie. Technikum nr 2 
kształci w zawodach:

•	 technik hotelarstwa,
•	 technik obsługi turystycznej,
•	 technik ekonomista,
•	 technik informatyk,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	kelner,
•	 technik usług fryzjerskich.

Efekty kształcenia owocują wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych oraz potwierdzone 
są czołowymi miejscami w województwie małopolskim zajmowanymi w ogólnopolskim rankingu 
techników prowadzonym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.

T20
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników kształci w zawodach:

•	kucharz,
•	 sprzedawca,
•	 fryzjer,
•	oraz we wszystkich innych zawodach objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego.

Posiadamy internat dysponujący 140 miejscami noclegowymi, zapewniający wychowankom sta-
łą opiekę pedagogiczną (także w weekendy). Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy oraz bez-
przewodowego dostępu do Internetu. W internacie znajduje się stołówka oferująca całodzienne 
wyżywienie, również dla uczniów szkoły niebędących mieszkańcami internatu. 
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stoisko
Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica
w Nowym Targu
34 -400 Nowy Targ
ul. Wojska Polskiego 9
tel. (+48 - 18) 266 31 04
fax (+48 - 18) 266 56 31
zst@nowotarski.pl
www.zst.nowotarski.pl

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. 
Sta nisława Staszica w Nowym Targu jest 
największą szkołą w rejonie Podhala, Spi-
sza i Orawy. W skład zespołu wchodzi Tech-
nikum, ZSZ, LO dla dorosłych, CKPiU oraz 
ODiDZ. W szkole uczy się obecnie ponad 
1600 uczniów oraz pracuje ponad 100 na-
uczycieli.  Szkoła kształci w wielu zawodach, 
najliczniej reprezentowane są zawody: tech-
nik budownictwa, technik geodeta, technik 
pojazdów samochodowych, technik elek-
tryk oraz elektromechanik, mechanik po-
jazdów samochodowych, elektryk, kucharz, 
fryzjer, sprzedawca i stolarz. 

Szkoła bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji projektów unijnych, uczniowie wyjeżdżają na sta-
że zawodowe w kraju i za granicą, korzystają z dodatkowych zajęć i kursów podnoszących ich 
kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Od  kilku lat współpracujemy ze szkołami partnerskimi 
z Niemiec organizując wspólne projekty i spotkania młodzieży. W ostatnich latach w szkole zo-
stała gruntownie zmodernizowana baza dydaktyczna kształcenia zawodowego, pomieszczenia 
i ich wyposażenie zostało dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej kształcenia 
w zawodach oraz do standardów przeprowadzania egzaminów zawodowych w części pisemnej 
i praktycznej.

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, wynikiem tego jest regularny udział 
uczniów w olimpiadach i konkursach zawodowych, gdzie osiągają oni znaczne sukcesy. W roku 
szkolnym 2013/2014 trzech uczniów naszej szkoły uzyskało tytuły laureatów olimpiad krajowych.

B12
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stoisko
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
32 -400 Myślenice
ul. 3 Maja 97B
tel. (+48 - 12) 272 01 18
tel./fax (+48 - 12) 274 35 65
sekretariat@sredniawski.pl
www.sredniawski.pl

Zespół Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego wyróżnia się na terenie 
powiatu myślenickiego dbałością 
o dobre wykształcenie, wycho-
wanie i bezpieczeństwo uczniów. 
Szkoła posiada nowoczesne pra-
cownie komputerowe oraz do 
nauki przedmiotów zawodowych 
i ogólnokształcących, halę spor-
tową, siłownię, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią i siłownię zewnętrz-
ną. W Zespole pracują wykwalifiko-
wani nauczyciele, większość z nich 
to czynni egzaminatorzy. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w atrakcyjnych zakładach pracy. 
Placówka zatrudnia pedagoga szkolnego. Współpracę z rodzicami ułatwia dziennik elektronicz-
ny. Wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Ze-
spole Szkół od lat przewyższają średnią polską i małopolską. W roku szkolnym 2013/2014 szkoła 
uzyskała tytuł „Srebrnej Szkoły 2014” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 
zajmując 187 miejsce na 1867 techników w kraju. W badaniu EWD uzyskała bardzo dobre wyniki 
i została określona szkołą sukcesu, a podczas ewaluacji w trzech badanych kategoriach uzyskała 
ocenę A, czyli bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań. W 2015 roku Zespół Szkół otrzymał 
certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

E7, T21
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stoisko
Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,
Klub Sportowy „Bór” Toporzysko
34 -240 Jordanów 
ul. gen. Stanisława Maczka 131
tel./fax (+48 - 18) 26 75 658
www.zsdjordanow.iap.pl

W 2015 roku Minister Edukacji powołała 
do życia nowy zawód – Jeździec.

Na tej podstawie Zespół Szkół wraz z Klu-
bem Sportowym „Bór” Toporzysko otwie-
ra pierwszą klasę o tym profilu. Naszym 
celem jest wykształcenie profesjonalnych 
jeźdźców, którzy oprócz praktycznej 
umiejętności jazdy konnej, będą potra-
fili kompleksowo prowadzić ośrodek 
jeździecki, przygotowywać konie do po-
kazów i zawodów jeździeckich, a także 
szkolić adeptów jeździectwa na każdym 
poziomie zaawansowania. Nasi absolwenci będą mieli możliwość zdać egzaminy na Odznaki Jeź-
dzieckie PZJ, zdobyć uprawnienia Instruktora Szkolenia Podstawowego, hipoterapeuty, podku-
wacza, specjalisty treningu zawodników i koni w zakresie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, 
wkkw, powożenia i wyścigów konnych, przygotowanie koni do prób dzielności.

W Zespole Szkół w Jordanowie działają technika:

•	ekonomiczne,
•	architektury krajobrazu,
•	obsługi turystycznej,
•	budowlane.

R1
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stoisko
Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego
32 -104 Koniusza
Piotrkowice Małe 87
tel./fax (+48 - 12) 386 94 11, (+48 - 12) 386 94 20
zs@piotrkowice.edu.pl
www.piotrkowice.edu.pl

W Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotr-
kowicach Małych kształcimy w wielu zawodach, 
przygotowując do przyszłej pracy zawodowej. 
Posiadamy  nowoczesną bazę dydaktyczną oraz 
specjalistyczne pracownie. W zasobach szkoły 
znajduje się również niemal 100 ha gospodar-
stwa rolnego, gdzie młodzież odbywa zajęcia 
praktyczne oraz praktykę zawodową.

Młodzież ma możliwość uczestniczyć w licznych 
kursach przygotowujących do pracy zawodo-
wej: kurs baristy, kurs grafiki komputerowej, kurs 
kas fiskalnych, kurs wózków widłowych, kurs ko-
parko-ładowarki, po ukończeniu których każdy 
otrzymuje certyfikat honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Jesteśmy szkołą otwartą na nowe wyzwania oraz zorientowani na potrzeby naszych uczniów, 
dlatego oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: grupę teatralną, sekcje sportowe (basen, 
taniec), wolontariat oraz fakultety przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

Szkoła posiada duży park, gdzie młodzież ma możliwość miło spędzać czas podczas przerw, po-
nadto obiekt szkolny jest usytuowany z dala od drogi głównej co sprawia, że jest tam bezpiecznie. 
Dodatkowym atutem jest śpiew ptaków podczas zajęć.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze wykształceni i przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. 

Zespół Szkół proponuje naukę w klasach o profilu:

•	 technik mechanizacji rolnictwa,
•	 technik agrobiznesu,
•	 technik architektury krajobrazu,
•	 technik pojazdów samochodowych,
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•	 technik ekonomista, 
•	 technik logistyk,
•	 technik informatyk,
•	 technik kelner,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik budownictwa,
•	 technik cyfrowych procesów graficznych – nowy kierunek,
•	 cukiernik,
•	kucharz,
•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Szkoła prowadzi także kształcenie w systemie zaocznym na kwalifikacyjnych kursach zawodo-
wych oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.
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stoisko
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
34 -130 Kalwaria Zebrzydowska
al. Jana Pawła II 3
tel./fax (+48 - 33) 876 64 18
szkola@zsken.edu.pl
www.zsken.edu.pl

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej to najstarsza i naj-
bardziej zasłużona w branży stolarskiej i obuw-
niczej szkoła w powiecie wadowickim.

Od lat absolwenci naszej szkoły, dzięki zdoby-
tym kwalifikacjom kształtują obraz regionu,  
wpływając na jego zamożność.

Szkoła nieustannie poszerza ofertę edukacyj-
ną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mło-
dzieży i ich rodziców oraz pracodawców pro-
ponujemy następujące typy szkół:

3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 

4-letnie Technikum kształcące w zawodach: 

•	 technik technologii drewna,
•	 technik ekonomista,
•	 technik handlowiec,
•	 technik obsługi turystycznej,
•	 technik obuwnik,
•	 technik organizacji reklamy.

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: 

•	 stolarz,
•	 tapicer,
•	 sprzedawca,
•	 fryzjer,
•	obuwnik.
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Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, warsztaty szkolne, profesjonalnie wyposażone pra-
cownie oraz doświadczonych nauczycieli. Uczniowie spoza Kalwarii mogą skorzystać z internatu 
oraz stołówki szkolnej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w któ-
rych kształci. Współpracujemy ze szkołą Handelslehranstalt z Hameln prowadząc wymianę mło-
dzieży. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów, kształci postawy asertywne, wyzwala w uczniach 
przedsiębiorczość oraz angażuje w działalność wolontariatu.
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stoisko
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32 - 410 Dobczyce
ul. Szkolna 20a
tel. (+48 - 12) 271 01 81, (+48 - 12) 271 01 85
fax (+48 - 12) 271 10 72
zs@dobczyce.edu.pl 
sekretariat@dobczyce.edu.pl
www.dobczyce.edu.pl

Zespół Szkół w Dobczycach to ponad 50 lat 
tradycji połączonej z nowoczesnością. W roku 
szkolnym 2015/2016 kształcimy absolwentów 
gimnazjów w kierunkach: 

•	 technik budownictwa,
•	 technik elektryk,
•	 technik mechatronik,
•	 technik usług fryzjerskich,
•	 technik żywienia i usług gastronomicz-

nych,
•	 technik informatyk,
•	elektromechanik pojazdów samochodo-

wych,
•	monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Ponadto oferujemy: 

•	 liceum mundurowe,
•	 liceum ratownictwa medycznego.

Od lat wzbogacamy bazę edukacyjną, remontujemy i wyposażamy pracownie. Organizujemy 
zajęcia dodatkowe, konkursy zawodowe i  przedmiotowe, pokazy, imprezy i wycieczki, a  dzięki 
programowi Erasmus+ zagraniczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii. 

Nasza baza sportowa to strzelnica, dwie sale gimnastyczne, hala do tenisa stołowego, siłownia 
i nowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. 

Jeśli chcesz wziąć przyszłość zawodową w swoje ręce, ZS w Dobczycach czeka na Ciebie !
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stoisko
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 
32 - 005 Niepołomice
pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel./fax (+48 - 12) 281 16 94
zs.niepo@poczta.onet.pl
www.lo-niepolomice.pl

Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie 
w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum 
w zawodach: technik informatyk, technik 
hotelarstwa, technik ekonomista, technik 
obsługi turystycznej, technik handlowiec.

Szkoła oferuje:

•	wybór w nauczaniu języków obcych: 
angielski, niemiecki, francuski i włoski,

•	 zajęcia prowadzone w małych grupach, 
w dobrze wyposażonych pracowniach,

•	 realizację innowacji pedagogicznych: 
edukacja policyjna, edukacja pożarni-
cza, wiedza o prawie,

•	możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności na kursach branżowych,
•	nowoczesną, wielofunkcyjną halę sportową,
•	 ciekawe zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

W rankingu  Perspektyw Technikum Informatyczne i Hotelarskie znalazło się po raz kolejny w gro-
nie najlepszych, otrzymując Brązowe Tarcze 2015.

Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zawodo-
wych, są laureatami wielu konkursów i olimpiad. Szkoła posiada prestiżowy Certyfikat Jakości 
Szkoły Przedsiębiorczości.

Szkoła zgłosiła akces udziału w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna od 2016 roku.

E1, T8



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

106

stoisko
Zespół Szkół im. Walerego Goetla
34 -200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5
tel./fax (+48 - 33) 874 21 46
zsg@powiatsuski.pl
zsgsucha.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla jest największą 
techniczną szkołą w powiecie suskim z 50-letnią 
tradycją nauczania zawodowego. Proponowane 
kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw wyma-
ganiom lokalnego rynku pracy i możliwościom 
zatrudnienia. Oferta edukacyjna spełnia oczeki-
wania młodzieży i ich rodziców, a składa się na 
nią kształcenie w następujących typach szkół:

•	4-letnie Technikum w zawodach: mechanik, 
elektryk, mechatronik, informatyk, budow-
nictwa oraz nowy kierunek – elektronik,

•	3-letnia ZSZ w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz w formie do-
kształcania młodocianych pracowników.

W szkole kształci się ponad 700 uczniów w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych i pra-
cowniach, dużej hali sportowej i dostępem do krytej pływalni. 

Współpraca z zakładami pracy pozwala na prawidłową realizację zajęć praktycznych i praktyk.

Szkoła uczestniczy w projektach unijnych zwiększających umiejętności młodzieży i zdobycie do-
datkowych kwalifikacji, niezbędnych w przyszłej pracy.

W rankingu Perspektyw 2015 nasza szkoła uplasowała się na:

•	57 miejscu w kraju i zdobyła Złoty Laur Jakości,
•	7 miejscu w województwie małopolskim.
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stoisko
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
34 -200 Sucha Beskidzka
ul. Spółdzielców 1
tel./fax (+48 - 33) 874 27 71
zsw@powiatsuski.pl
www.zsw.powiatsuski.pl

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Su-
chej Beskidzkiej jest szkołą średnią o wie-
loletniej tradycji. 

Szkoła powstała w 1945 roku i szybko osią-
gnęła wysoki poziom nauczania. Obecnie 
jest jedną z największych szkół ponadgim-
nazjalnych w Małopolsce.

Priorytetem w działaniach Zespołu Szkół 
jest troska o rozwój indywidualnych zdol-
ności i  zainteresowań ucznia oraz pomoc 
w rozwijaniu talentów i pasji. Służą temu 
wszelkie inicjatywy podejmowane przez 
szkołę (koła zainteresowań, kursy zawodo-
we i  kwalifikacyjne, zagraniczne praktyki 
zawodowe, staże zawodoznawcze, zajęcia z doradztwa zawodowego, akcje charytatywne, wy-
miana międzynarodowa itp.). 

Wyniki, jakie młodzież osiąga w nauce oraz konkursach olimpijskich i branżowych, owocują na-
grodami, wyróżnieniami a także indeksami uprawniającymi do podjęcia studiów wyższych.

Potwierdzeniem pozycji, jaką ma Zespół Szkół, jest nieustanna popularność wyrażająca się dużą 
liczbą kandydatów do klas pierwszych.

Absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w klasach o profilu:

•	 technik ekonomista,
•	 technik hotelarstwa,
•	 technik logistyk,
•	 technik informatyk,
•	 technik organizacji reklamy,
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•	 technik obsługi turystycznej,
•	kelner,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy w zawodach:

•	kucharz,
•	 cukiernik,
•	 sprzedawca (dla młodocianych pracujących).

Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku i dostosowujemy profile nauczania do jego potrzeb.

Ponadto szkoła posiada internat, kuchnię ze stołówką oraz salę gimnastyczną.
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stoisko
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie
31- 450 Kraków
ul. Ułanów 9
tel. (+48 - 12) 411 76 11
fax (+48 - 12) 411 30 70
zsisim@wp.pl
www.zsisim.pl

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska 
i Melioracji w Krakowie możesz kształ-
cić się w zawodach:

•	 technik inżynierii środowiska 
i melioracji, 

•	 technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej,

•	 technik architektury krajobrazu,
•	 technik ogrodnik,
•	 technik organizacji reklamy,
•	 technik usług fryzjerskich,
•	 fryzjer.

Współpracujemy ze szkołami o zbli-
żonych profilach kształcenia w Polsce 
i za granicą. Realizujemy projekty unijne „Socrates-Comenius” i „Leonardo da Vinci”. Dodatkowo 
oferujemy kursy poszerzające kompetencje w zawodzie. 

Nasi uczniowie biorą czynny udział w życiu szkoły, uczestniczą aktywnie w licznych akcjach chary-
tatywnych, osiągają znaczące sukcesy w konkurach i olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim.

Posiadamy internat ze stołówką. Obiekty Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji znajdują 
się w pięknym otoczeniu ogrodowym.

A12, A13, B4, R4, R5
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stoisko
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Krakowie 
30-337 Kraków
ul. Monte Cassino 31
tel./fax (+48 - 12) 267 65 44
sekretariat@tl.krakow.pl
www.tl.krakow.pl

Zespół Szkół Łączności oferuje absolwentom gimnazjum 
naukę w zawodach: 

w Technikum Łączności nr 14:

•	 technik elektronik, 
•	 technik informatyk, 
•	 technik teleinformatyk, 
•	 technik telekomunikacji.

w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 13:

•	monter elektronik.

Technikum jest laureatem Ogólnopolskiego Rankingu 
Techników 2015 (II miejsce i I miejsce w Rankingu Matu-
ralnym). Posiada tytuły „Szkoła z klasą”, „Małopolska Szkoła 
z Pasją” oraz uzyskało Nagrodę Jakości Nauczania SAPERE 
AUSO, bierze udział w programie „Małopolska Chmura 
Edukacyjna”. Szkoła wypracowała najwyższy wskaźnik 
EWD w Krakowie. Posiada 15 pracowni specjalistycznych, 
15 pracowni informatycznych, studio telewizyjne. Inter-
nat znajduje się na terenie szkoły. ZSŁ realizuje bogaty program wychowawczy i profilaktyczny. 
Liczne zajęcia pozalekcyjne służą zagospodarowaniu czasu wolnego oraz poszerzają wiedzę zdo-
bywaną na zajęciach. Szkoła stwarza warunki do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów. 

E14
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stoisko
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie 
31-120 Kraków
al. Adama Mickiewicza 5
tel. (+48 - 12) 422 68 04
zsm1krakow@iap.pl
www.zsm1krakow.pl

Technikum Mechaniczne nr 15 kształci w zawodach: 

technik mechatronik, technik pojazdów samocho-
dowych i technik mechanik.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 proponuje 
kształcenie w zawodach: 

mechanik pojazdów samochodowych, elektrome-
chanik pojazdów samochodowych i blacharz samo-
chodowy. 

Zespół szkół może pochwalić się zdobyciem Tytu-
łów:

•	Lidera Edukacji Zawodowej 2011 w zawodzie 
technik mechatronik w konkursie MEN pt. „Szkoła zawodowa szkołą  pozytywnego wyboru”,

•	Oskara Zawodowego 2012 w zawodzie technik mechatronik w konkursie MEN pt. „Szkoła dla 
Rynku Pracy”,

•	Małopolskiej Szkoły z Pasją 2012,

oraz  wyróżnieniem w konkursie Eduspiracje 2013 za projekt Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

Nasze szkoły partnerski to: 6 szkół w Niemczech, 2 w Finlandii, 1 na Węgrzech i 1 w Chorwacji.

Praktyki zawodowe w Niemczech: Salzgitter, Erfurt, Lipsk w zawodach technik mechatronik, tech-
nik pojazdów samochodowych.

Zajęcia praktyczne: specjalistyczne pracownie szkolne, pracownie CKP w Krakowie, firmy branży 
samochodowej i mechatronicznej.

Posiadamy najnowszą szkolną pracownię mechatroniki samochodowej oraz dwie nowe pracow-
nie mechatroniki z robotem przemysłowym. 

Współpracujemy z firmami: Roboty Przemysłowe, Multiprojekt, Inter Cars dzięki której wzbogaca-
my naszą szkołę o nowy sprzęt, szkolenia i darmowe kursy w branży samochodowej, w robotyce, 
automatyce, mechatronice. 

M6
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stoisko
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego
30 -363 Kraków 
al. gen. Jana Skrzyneckiego 12 
tel./fax (+48 - 12) 266 70 67 
zsm2@zsm2krakow.pl
www.zsm2krakow.pl

Absolwentom gimnazjów propo-
nujemy naukę w wielu atrakcyj-
nych zawodach.

Technikum:

•	 technik pojazdów samocho-
dowych,

•	 technik usług fryzjerskich,
•	 technik logistyk,
•	 technik mechanik w zakresie: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

•	 fryzjer,
•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	elektromechanik pojazdów samochodowych,
•	 sprzedawca,
•	 ślusarz,
•	klasa wielozawodowa.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: projektowanie fryzur.

Szkoła jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów, w których 
kształci. ZSM 2 rozwija współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ umożliwiając 
odbywanie staży zagranicznych w Niemczech. Szkoła  realizuje projekt systemowy „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach którego uczniowie mogą bezpłatnie uczestni-
czyć w różnorodnych kursach i szkoleniach. Uczniowie kierunków samochodowych w ramach 
nauki w szkole realizują bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B. 

A1, A2, M14
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stoisko
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego
31- 978 Kraków
os. Szkolne 37
tel. (+48 - 12) 644 06 89, (+48 - 12) 644 24 37
fax (+48 - 12) 644 38 43
zespolszkolmechanicznych3@gmail.com
s@zespolszkolmechanicznych.edu.pl
www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 tworzą:

Technikum Mechaniczne nr 17 kształcące w zawodach:

•	 technik mechatronik,
•	 technik pojazdów samochodowych,
•	 technik spedytor,
•	 technik informatyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 kształcąca w zawodach:

•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	elektromechanik pojazdów samochodowych,
•	mechanik motocyklowy.

Uczniowie kierunków motoryzacyjnych realizują bezpłatny 
kurs na prawo jazdy kat. B.

W szkole istnieje możliwość prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Szkoła realizuje praktyki zawodowe w Berlinie w Niemczech i kursy szkoleniowe w Budapeszcie 
na Węgrzech.

Zajęcia praktyczne organizujemy w pracowniach szkolnych, CKP i renomowanych zakładach pra-
cy np.: Anwa Toyota, Centrum Samochodów Francuskich, MPO i in.

Organizujemy dodatkowe zajęcia na których uczniowie mogą naprawiać swoje skutery, motory itp.

Szkoła znajduje się blisko przystanków komunikacji miejskiej, posiada też duży parking.

M16
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stoisko
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
31- 054 Kraków
ul. Podbrzezie 10
tel. (+48 - 12) 422 14 63
fax (+48 - 12) 422 05 87
zsm4@wp.pl
www.zsmnr4.edupage.org

W skład ZSM nr 4 wchodzą szkoły dla mło-
dzieży i dorosłych.

W Technikum proponujemy zawody zwią-
zane z: 

•	 lotnictwem,
•	 samochodami,
•	obrabiarkami skrawającymi,
•	 logistyką.

Jako jedyni w Małopolsce kształcimy tech-
ników mechaników lotniczych oraz awio-
ników. Praktyki proponujemy w aeroklu-
bach, Muzeum Lotnictwa oraz w firmach 
MRO działających na lotniskach. Posiadamy akredytację do przeprowadzania egzaminu zawodo-
wego.

W zawodzie technik pojazdów samochodowych zajęcia praktyczne są w CKP i serwisach samo-
chodowych.

Na logistyków oraz techników mechaników o specjalności obrabiarki skrawające czeka wiele 
ofert pracy.

W ZSZ kształcimy w zawodach związanych z samochodami:

•	mechanik,
•	elektromechanik,
•	blacharz,
•	 lakiernik. 

M1, M2, M3, M4
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Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, odbywających się wyłącznie w serwisach, nasi absolwenci 
są cenieni przez pracodawców i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Uczniowie w wybranych zawodach otrzymują dofinansowanie kursu prawa jazdy kat. B, mogą 
skorzystać z miesięcznej praktyki za granicą oraz z wakacyjnych staży.

Dorośli mogą w weekendy bezpłatnie podnosić swoje kwalifikacje w VII LO dla Dorosłych oraz 
na kursach kwalifikacyjnych z branży motoryzacyjnej.
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stoisko
Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
31- 450 Kraków
ul. Ułanów 3
tel. (+48 - 12) 411 98 30, (+48 - 12) 411 54 34
fax (+48 - 12) 411 78 25
poczta@tk.krakow.pl
www.tk.krakow.pl

Zespół Szkół nr 1 mieści się u zbiegu ulic Jana Pawła II 
i Ułanów, tuż obok Parku Lotników i AWF. Posiada do-
skonałe połączenie komunikacyjne z całym miastem: 

•	 tramwajem linii 4, 5,  9, 10, 52,
•	autobusem linii 124, 128, 424.

Na terenie szkoły działa internat, oferujący uczniom 
możliwość zakwaterowania w komfortowych, trzy-
osobowych pokojach.

Szkoła istnieje od 65 lat, oferuje absolwentom gim-
nazjum możliwość kształcenia w roku szkolnym 
2016/2017 w: 

4-letnim Technikum Komunikacyjnym w zawodach:

•	 technik informatyk,
•	 technik logistyk,
•	 technik logistyk służb mundurowych,
•	 technik pojazdów samochodowych,
•	 technik mechanik  (operator obrabiarek CNC),
•	 technik telekomunikacji,
•	 technik elektronik,
•	 technik mechatronik,
•	automatyk srk (możliwość otrzymania stypendium !),
•	 technik dróg i mostów kolejowych (możliwość otrzymania stypendium !),
•	 technik transportu kolejowego (możliwość otrzymania stypendium !).

3-letniej Szkole Zasadniczej w zawodach:

•	mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek CNC.

E17
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stoisko
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu
34 - 400 Nowy Targ
pl. Juliusza Słowackiego 13
tel. (+48 - 18) 266 28 66
fax (+48 - 18) 266 27 13
zs1@nowotarski.pl
www.zs1.nowotarski.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana 
w Nowym Targu popularnie zwany ,,Sokołem” 
proponuje atrakcyjne kierunki kształcenia po-
trzebne na ryku pracy:

Technikum w zawodach:

•	 technik przemysłu mody,
•	 technik informatyk,
•	 technik cyfrowych procesów graficznych,
•	 technik organizacji reklamy,
•	 fototechnik,
•	 technik logistyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie krawiec.

Zespół Szkół jest placówką świetnie zlokalizowaną w centrum Nowego Targu. Uczestniczy w pro-
gramie Erasmus+, realizuje projekty w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”, organizuje 
praktyki zawodowe, wycieczki edukacyjne i zawodoznawcze. Współpracuje z Wyższą Szkołą Tury-
styki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz ze Stredną Umelecką Skolą z Kieżmarku.

Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i bibliotekę, a o ich 
harmonijny rozwój dbają zaangażowani, stale doskonalący się nauczyciele, pedagodzy i doradcy 
zawodowi.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań znalazły się m.in.: kreowanie wizerunku, grafi-
ka komputerowa, taniec, fotografia, turystyka, dziennikarstwo. 

Szkołę wyróżniają: bogate życie kulturalne, promowanie osiągnięć uczniów na corocznych poka-
zach, pokazy mody, przyjazna atmosfera, indywidualne traktowanie młodych ludzi.

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu w rankingu „Perspektyw” w 2014 roku otrzymał tytuł Srebrnej 
Szkoły. 

Wybierz zawód z perspektywą na przyszłość!

A21
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stoisko
Zespół Szkół nr 1 w Miechowie
32-200 Miechów
ul. Racławicka 23
tel./fax (+48 - 41) 383 10 89
ekonomik@miechow.iap.pl
www.ekonomik.miechow.edu.pl  

Zapraszamy do kontynuowania nauki 
w szko le kształcącej w zawodach: 

•	 technik ekonomista,
•	 technik geodeta,
•	 technik  handlowiec,
•	 technik  żywienia i usług gastrono-

micznych.

Nasz absolwent posiada maturę i ty-
tuł technika, to dobrze wykształcony 
facho wiec, przygotowany do dalszej 
nau ki, umiejący znaleźć się na rynku 
pracy w kraju i za granicą.

•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	elektromechanik,
•	mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 
•	kucharz,
•	 inne wybrane zawody.

Jesteśmy szkołą z pasją, przyjazną uczniom i rodzicom,  rozwijającą samodzielność, przedsiębior-
czość i pozytywne myślenie.

B11, T17
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stoisko
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
32 -200 Miechów
ul. Bolesława Prusa 2
tel./fax (+48 - 41) 383 11 74
zs2miechow@o2.pl
www.zs2.miechow.pl 

Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Miechowie ma 50-letnią tradycję kształ-
cenia. Proponujemy kształcenie w atrakcyj-
nych kierunkach: 

•	 technik hotelarstwa, 
•	 technik żywienia i usług gastronomicz-

nych, 
•	 technik teleinformatyk,
•	 technik pojazdów samochodowych (bez-

płatne prawo jazdy w szkole),
•	 technik mechanizacji rolnictwa (bezpłat-

ne prawo jazdy w szkole). 

W Szkole działa wiele klubów zainteresowań m.in.: Zespół Taneczny, Klub Inicjatyw Patriotyczno-
-Obywatelskich, Koło Ekologów, Koło Teleinformatyków (wraz z radiowęzłem), Koło Teatralno-Fil-
mowe, ZHP itd.

Uczniowie mogą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe na kursach: barista, barman, carving, 
kelner, operator wózków widłowych, spawacz, kurs diagnostyki samochodowej OBD, SEP – upra-
wnienia do 1kV. 

W Szkole Policealnej kształcą się dorośli w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów sa-
mochodowych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Procesy edukacyjne są zorgani-
zowane w sposób sprzyjający uczeniu się przez wykorzystanie nowoczesnych technologii (ICT). 
Dzielimy się dobrymi praktykami- Szkolna Platforma Moodle. W szkole działa Akademia CISCO, 
proponując bezpłatne kursy dla młodzieży: IT Essentials PC Hardware and Software i CCNA Ro-
uting and Switching (CCNA R&S).

Technikum w Zespole Szkół nr 2 to niezwykle przyszłościowa opcja kształcenia dla wszystkich 
gimnazjalistów, którzy nie są jeszcze pewni jak ma wyglądać ich ścieżka edukacji oraz przyszłe 
życie zawodowe. Technikum to odpowiednie połączenie teorii z praktyką, które stwarza młodym 
ludziom wiele możliwości dalszego rozwoju oraz wiele opcji przy wyborze kariery zawodowej. 

E12, M17, R11, T5
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stoisko
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
32-700 Bochnia
ul. Ludwika Stasiaka 1
tel./fax (+48 - 14) 612 27 30
zs2@powiat.bochnia.pl
www.zs2-bochnia.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego 
w  Bochni to szkoła o charakterze technicznym, 
kształcąca w:

4-letnim Technikum:

•	 technik architektury krajobrazu,
•	 technik budownictwa,
•	 technik drogownictwa,
•	 technik geodeta,
•	 technik organizacji reklamy,
•	 technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej,
•	 technik urządzeń sanitarnych.

3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej:

•	monter izolacji przemysłowych,
•	monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
•	murarz-tynkarz,
•	 stolarz.

Dysponujemy profesjonalną kadrą nauczycielską i bogatą bazą dydaktyczno-techniczną. Umoż-
liwiamy  odbywanie praktyk, uzyskanie kwalifikacji zawodowych z wiedzą ogólną i przygotowa-
niem do studiów wyższych. Organizujemy kursy z uprawnieniami, wycieczki zawodoznawcze, 
proponujemy udział w projektach unijnych i ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. 

Oferta edukacyjna naszej szkoły umożliwia wybór atrakcyjnego kierunku kształcenia, który 
w przyszłości ułatwi Ci lepszy start zawodowy, zdobycie interesującej i satysfakcjonującej finan-
sowo pracy. 

Tu możesz rozwijać  wyobraźnię i realizować swoje pasje.

B13, B14



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

121

stoisko
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie
30 -614 Kraków
ul. Cechowa 57
tel. (+48 - 12) 422 47 75
tel./fax (+48 - 12) 422 86 56
zso1.krakow@neostrada.pl
www.zsodz1.pl

W skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 
wchodzą:

Technikum Odzieżowe nr 18 kształcące 
w zawodzie technik przemysłu mody 
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 
z oddziałami integracyjnymi kształcąca 
w zawodzie krawiec.

W naszej ofercie znajduje się również 
XXIX Liceum Ogólnokształcące z oddzia-
łami integracyjnymi oraz Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe.

Szkoła posiada bogatą 133-letnią tra-
dycję. Dysponuje bardzo dobrą bazą 
szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na 
terenie szkoły. Współpracujemy z zakładami odzieżowymi gdzie w ramach praktyk młodzież ma 
możliwość poznania organizacji produkcji w firmach odzieżowych specjalizujących się w krótkich 
nowoczesnych i modnych kolekcjach. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji 
i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzania i prezentowania ubiorów. Uczymy obsługi 
Komputerowego Systemu Projektowania i Przygotowania Produkcji Odzieży. Szkoła organizuje 
konkursy przedmiotowe i zawodowe oraz pokazy mody młodych projektantów. Realizujemy za-
jęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Młodzi ludzie zdobywając 
w tym kierunku umiejętności zawodowe połączone z odpowiednim poziomem wiedzy ogólnej 
realizują swój sposób na życie.

Wybierz zawód z perspektywą na przyszłość!

A19
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stoisko
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza
31- 610 Kraków
os. Tysiąclecia 38
tel. (+48 - 12) 648 49 03
fax (+48 - 12) 649 91 55 wew. 11
szkola@zspm.malopolska.pl
www.zspm.malopolska.pl

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Ze-
nona Klemensiewicza prowadzi kształcenie  
w zawodach:

•	 technik cyfrowych procesów graficznych,
•	 technik procesów drukowania,
•	 technik organizacji reklamy,
•	 technik procesów introligatorskich,
•	 fototechnik.

w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

•	drukarz,
•	 introligator,
•	 fotograf.

Absolwent naszej szkoły zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności, które dają mu dużą szansę 
na zatrudnienie, jak również kontynuowanie nauki na studiach.

Naszymi atutami są: nowoczesne, ciągle modernizowane pracownie szkolne, praktyki zawodowe 
krajowe i zagraniczne (program Erasmus+), nauka języka angielskiego zawodowego, własne 
warsztaty szkolne, przyjazna atmosfera i możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Nagrodą 
dla najlepszego absolwenta jest wysokiej klasy sprzęt komputerowy. Szkoła prowadzi klasy inte-
gracyjne i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

A3, A4



Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

123

stoisko
Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
im. prof. Walerego Goetla w Krakowie
31- 050 Kraków
ul. Brzozowa 5
tel. (+48 - 12) 422 49 55
kontakt@brzozowa5.edu.pl
www.brzozowa5.edu.pl

Kształcimy młodzież w zawodach:

•	 technik informatyk,
•	 technik urządzeń sanitarnych,
•	 technik geolog,
•	 technik ochrony środowiska,
•	 technik wiertnik.

Jesteśmy jedną z trzech szkół w Polsce, 
która kształci w kierunku technik wiert-
nik – także w szkole policealnej dla do-
rosłych.

Szkoła dysponuje najnowocześniej wyposażonymi pracowniami: informatycznymi, chemiczną, 
wiertniczą, które dostosowane są do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Zespół Szkół współpracuje z AGH w Krakowie (laboratoria i wykłady dla uczniów na terenie uczel-
ni, wykładowcy AGH prowadzą zajęcia w naszej szkole). Praktyki szkolne odbywają się w renomo-
wanych zakładach pracy, m.in. w PGNiG, wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Kraków, LOTOS 
Petrobaltic S.A. oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Nasi uczniowie są laure-
atami i finalistami wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursów przedmiotowych zdobywając 
indeksy uczelni wyższych.

Zapraszamy na dni otwarte, terminarz dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na wirtualny 
spacer po naszej szkole (www.brzozowa5.edu.pl).

E18, M21
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stoisko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu 
33 -340 Stary Sącz
ul. Ignacego Daszyńskiego 15
tel./fax (+48 - 18) 446 05 80 
sekretariat@zspstarysacz.pl 
www.zspstarysacz.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sta-
rym Sączu oferuje uczniom naukę 
zawodów na poziomie technikum 
oraz zasadniczej szkoły zawodo-
wej.

Nowoczesna baza dydaktyczna 
szkoły oraz doświadczenie na-
uczycieli sprzyjają zdobywaniu 
wiedzy i wpływają na wzrost efek-
tywności nauczania, a także do-
bremu przygotowaniu absolwen-
tów szkoły do studiów oraz potrzeb rynku pracy. 

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie 
uczestnicząc w wielu kursach, zdobywają cenne na dzisiejszym rynku pracy – certyfikaty. Dzięki 
realizowanemu projektowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” wielu uczniów 
skorzystało z zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz kursów: spawacza, 
operatora wózków widłowych, serwisanta urządzeń ogrodniczych, AutoCad, Photoshop, pilarza, 
brakarza, carvingu, produkcji drzew ozdobnych i owocowych, florystyczny, barmański, a także 
prawa jazdy kategorii B. Młodzież uczestniczyła  także w stażach – wizytach zawodoznawczych  
w zakładach pracy oraz odbywała  wakacyjne praktyki  zawodowe. Obecnie szkoła przystąpiła do 
projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” oraz będzie uczestniczyć w projekcie „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Jest to jedyna tego typu szkoła w województwie małopolskim kształcąca w zawodzie technik 
leśnik. W ramach międzynarodowej współpracy starosądeccy uczniowie mają także możliwość 
wyjazdu na praktyki do Niemiec.

R12
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Aktualne kierunki kształcenia:

Technikum:

•	 technik budownictwa,
•	 technik informatyk,
•	 technik leśnik,
•	 technik obsługi turystycznej,
•	 technik mechanik,
•	 technik ekonomista,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

•	wielozawodowa,
•	 stolarz,
•	murarz,
•	 tynkarz.
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stoisko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
w Giebułtowie
32 - 085 Giebułtów
os. Szkolne 8
tel. (+48 - 12) 419 20 19
fax (+48 - 12) 419 26 29
secretariat@zsp.giebultow.pl
www.zsp.giebultow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Win-
centego Witosa w Giebułtowie istnieje od 
1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgim-
nazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Na-
sza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie 
szereg nowych profili i jest konkurencyjna 
dla placówek krakowskich. Jesteśmy szko-
łą zapewniającą uczniom bezpieczeństwo 
i  znakomitą atmosferę pracy. Dysponujemy 
odpowiednim zapleczem w postaci nowo-
czesnych pracowni.

Oferujemy: zajęcia pozalekcyjne, stypendia 
naukowe, profesjonalne praktyki zawodowe 
oraz atrakcyjne wyjazdy.

Absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w klasach o profilu:

•	 technik eksploatacji portów i terminali,
•	 technik hotelarstwa z innowacją: manager obiektów hotelowych,
•	 technik architektury krajobrazu z innowacją: wizaż nieruchomości,
•	 technik agrobiznesu z innowacją: służby ratownicze.

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w zawodach:

•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	elektromechanik pojazdów samochodowych,
•	blacharz samochodowy,
•	 lakiernik samochodowy.

A22
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Oferujemy także bezpłatną naukę w szkołach dla dorosłych kształcąc w systemie zaocznym. Pro-
ponujemy naukę w następujących kierunkach w szkole policealnej:

•	 technik informatyk,
•	 technik eksploatacji portów i terminali,
•	 technik turystyki wiejskiej (nowy zawód),
•	florysta,
•	opiekun osoby starszej (nowy zawód),
•	opiekunka dziecięca (nowy zawód).

Ponadto oferujemy naukę na kursach kwalifikacyjnych, które po ukończeniu i zdaniu egzaminów 
dają uprawnienia do korzystania ze środków Unii Europejskiej:

•	 rolnik,
•	ogrodnik,
•	pszczelarz,
•	architekt krajobrazu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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stoisko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
w Nawojowej
33-335 Nawojowa 348a
tel. (+48 - 18) 445 70 76
fax (+48 - 18) 445 70 95
sekretariat@nawojowa.edu.pl
www.nawojowa.edu.pl

Nasze motto: „Szkoła, w której liczą się 
ludzie.”

Jesteśmy szkołą łączącą tradycję z no-
woczesnością. Nasza szkoła działa od 
1946 roku i należy do najnowocześniej-
szych placówek kształcenia zawodo-
wego na południu Polski. Wieloletnie 
doświadczenie, doskonała kadra oraz 
zmodernizowane zaplecze dydaktycz-
ne pozwalają nam kształcić profesjona-
listów na kierunkach:

•	 technik architektury krajobrazu,
•	 technik hodowli koni,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zwiększamy szanse naszych uczniów organizując dla nich praktyki zagraniczne. Absolwenci na-
szej szkoły są bardzo cenieni przez pracodawców i z powodzeniem znajdują zatrudnienie w kraju 
i za granicą.

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 
dorosłych zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnianiem wiedzy w zawodach: kelner, kucharz, 
pszczelarz i rolnik. Przy szkole działa Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (OD 
i DZ). Dysponujemy internatem dla uczniów spoza regionu.

R7, R8
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stoisko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 
32-400 Myślenice
ul. Zdrojowa 18
tel. (+48 - 12) 272 04 24
tel./fax  (+48 - 12) 272 12 46 
sekretariat@zsp.edu.pl
www.zsp.edu.pl 

Małopolska Szkoła Gości nno-
ści w Myślenicach to placówka 
z tradycjami, lecz pełna inno-
wacji, otwarta na przemiany 
cywilizacyjne i prężnie rozwi-
jająca się.

Struktura szkoły obejmuje:

•	Technikum Turystyczno-
-Gastronomiczne: technik 
hotelarstwa, obsługi tury-
stycznej, żywienia i usług 
gastronomicznych, 

•	 II Liceum Ogólnokształcące, 
•	Szkołę Policealną Turystyki i Zdrowia (terapia zajęciowa, opiekun medyczny) 
•	Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
•	 Internat

Na terenie Szkoły znajduje się multimedialna sala konferencyjna i aula, uczniowie bardzo chętnie 
korzystają ze stołówki szkolnej, a internat może gościć prawie 100 osób w komfortowych poko-
jach.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie praktycznej nauki zawodu-hotelarskie i gastronomiczne, 
gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, a także doskonalą swoją profesję pod okiem gości 
specjalnych. Szkoła współpracuje z ekspertami i wielu takich zatrudnia (m.in. szef kuchni, barist-
ka). Ponadto organizowane są liczne kursy i warsztaty m.in. barmański, podstaw sommelierstwa, 
baristyki, carvingu, masażu leczniczego, aż po arteterapię i język migowy.

T2, S1
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Placówka współpracuje ze szkołami z Austrii, Francji, Niemiec, Węgier, Chorwacji, uczelniami wyż-
szymi oraz partnerami biznesowymi z kraju i za granicy. Uczniowie odbywają praktyki w hotelach 
i restauracjach nie tylko w Polsce, ale i w krajach całej Europy (m.in. Hiszpanii, Grecji, Szwecji, 
Islandii). 

Małopolska Szkoła Gościnności serdecznie zaprasza w swoje gościnne progi !
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stoisko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
32- 800 Brzesko
ul. gen. Leopolda Okulickiego 2
tel. (+48 - 14) 686 32 00
fax (+48 - 14) 686 38 37
zsp1@zsp1-brzesko.edu.pl
www.zsp1-brzesko.edu.pl

W nowoczesnym i bardzo dobrze wy-
posażonym budynku Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku funk-
cjonują dwa typy szkół:

Liceum im. Mikołaja Kopernika, które 
w roku szkolnym 2016/2017 proponuje 
osiem oddziałów:

•	klasę biologiczno-chemiczną, z bio-
matematyką,

•	klasę z rozszerzoną matematyką, 
informatyką i fizyką lub językiem 
angielskim,

•	klasę z rozszerzoną chemią, mate-
matyką, językiem angielskim lub ję-
zykiem niemieckim,

•	klasę medialną z rozszerzonym językiem polskim, angielskim, niemieckim i historią oraz 
przedmiotami uzupełniającymi. 

•	klasę z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie, językiem angielskim lub niemieckim 
oraz przedmiotami uzupełniającymi,

•	klasę geograficzno-informatyczną, z językiem angielskim lub niemieckim,
•	klasę z rozszerzonym językiem angielskim, językiem  niemieckim oraz wiedzą o społeczeń-

stwie.

Technikum im. Józefa Piłsudskiego oferuje kształcenie w kierunku technik ekonomista, technik 
logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy. Ten zawód obejmuje dwie kwalifikacje:

•	A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
•	A.36. Prowadzenie rachunkowości.

A6
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Dla młodzieży twórczej, kreatywnej, mającej uzdolnienia manualne ZSP nr 1 w Brzesku proponuje 
klasę Technik Organizacji Reklamy z rozszerzoną geografią i językiem angielskim.

W zawodzie technik organizacji reklamy uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

•	A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
•	A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Uczniowie obydwu szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku mają do dyspozycji 
szkolne studio telewizyjne, klimatyzowane pracownie ze stałym dostępem do Internetu, labo-
ratorium językowe, pracownię symulacyjną i logistyczną. Zdecydowana większość pracowni dy-
daktycznych jest  wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów jest 
kącik multimedialny, świetlica szkolna, czytelnia, bufet.  Szkoła dysponuje halą sportową, kortem 
tenisowym oraz boiskiem sportowym.
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stoisko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie
32- 840 Zakliczyn
ul. Grabina 57
tel./fax (+48 - 14) 665 34 09
zsz-zakliczyn@wp.pl
www.zsp-zakliczyn.pl 

Dobra szkoła – dobry zawód !

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zakliczynie:

•	 licea ogólnokształcące: matematyczno-
-geograficzne, biologiczno-chemiczne 
i hu manistyczne,

•	 technika: technik budownictwa, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
technik hotelarstwa, technik ekonomi-
sta, technik pojazdów samochodowych 
oraz technik obsługi turystycznej,

•	 zasadnicze szkoły zawodowe: kucharz, 
monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie i mechanik 
pojazdów samochodowych,

•	klasy wielozadaniowe.

Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia, rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych 
i zawodowych, doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne wyposażenie pracowni.

Posiadamy ośrodki egzaminacyjne w zawodach: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, piekarz, 
cukiernik; 

Prowadzimy także naukę zawodu w warsztatach szkolnych, oferujemy pomoc pedagoga, psycho-
loga a także doradcy zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów.

T13
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stoisko
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
31-157 Kraków
pl. Jana Matejki 11
(od 01.09.2016 roku – ul. Miechowity 6, 31-469 Kraków)
tel. (+48 - 12) 422 38 66
fax (+48 - 12) 422 31 58 
zsps6@bci.krakow.pl
www.zsps.eu

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego jest już do-
brze znaną na rynku edukacyjnym szkołą, z blisko 
60-letnią tradycją. W skład ZSPS wchodzi: Techni-
kum Przemysłu Spożywczego nr 22 oraz Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa nr 23, również z klasami 
integracyjnymi. W naszej ofercie znajdują się tak-
że VIII LO dla dorosłych, oraz Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe. Szkoła współpracuje z renomowanymi 
cukierniami, piekarniami, restauracjami na tere-
nie Krakowa i okolic. Oferujemy pomoc w poszu-
kiwaniach praktyki zawodowej. Nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w ogólnopolskich turniejach cu-
kierniczych, piekarskich i gastronomicznych. Młodzież ma możliwość podnoszenia swoich kwali-
fikacji zawodowych na stażach m.in. we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Portugalii. Bierzemy udział 
w wielu projektach zawodowych i olimpiadach wiedzy o żywieniu oraz o żywności. W naszej szko-
le praca i nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Absolwentom gimnazjów proponujemy naukę w klasach o profilu:

•	 technik technologii żywności,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	kelner,
•	 cukiernik,
•	piekarz,
•	kucharz,
•	wędliniarz.

Absolwenci ZSPS w Krakowie są poszukiwanymi pracownikami na lokalnym i europejskim rynku 
pracy. Serdecznie zapraszamy.

T3
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stoisko
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie  
32 - 070 Czernichów 1
tel./fax (+48 - 12) 270 20 16
czernichow.edu@gmail.com
www.czernichow.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie może poszczy-
cić się znakomitymi absolwentami, którzy roz-
sławiają jego imię w kraju i poza jego granicami 
już od 155 lat. 

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się 
klasy:

•	 technikum weterynarii, 
•	 technikum hotelarstwa, 
•	 technikum hodowli koni. 

W swojej ofercie mamy także technikum rolni-
cze, agrobiznesu i ekonomiczne. 

Oferta edukacyjna naszej placówki jest adresowana nie tylko do młodzieży. Wychodząc naprze-
ciw zapotrzebowaniom rynku pracy, umożliwiamy osobom dorosłym uzupełnienie wykształcenia 
w zaocznym liceum ogólnokształcącym, jak również zdobycie nowych kwalifikacji w policealnym 
technikach weterynarii, administracji, rachunkowości, a także szkole policealnej kształcącej opie-
kunów medycznych i opiekunów osób starszych. Oferujemy także kursy kwalifikacyjne do wszyst-
kich wyżej wymienionych kierunków kształcenia. 

Uczniowie naszej szkoły mogą realizować swoje pasje w doskonale wyposażonych salach dydak-
tycznych pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. 

Szkoła jest przyjazna uczniom nie tylko ze względu na panującą w niej atmosferę, ale także funk-
cjonalność. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Klasopracownie są duże, przestronne i nowo-
cześnie wyposażone. Atutem jest także internat, w którym mieszkają uczniowie prawie z całego 
kraju.

W ZSRCKU funkcjonują warsztaty szkolne a także Stajnia „Kopytko”. Młodzież nie tylko poznaje 
tajniki hodowli koni, ale także może nauczyć się jeździć konno.

Zainteresowania sportowe uczniowie rozwijają w pełnowymiarowej hali gimnastycznej. 

R9
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stoisko
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
32 - 050 Skawina 
ul. Mikołaja Kopernika 13
tel./fax (+48 - 12) 276 34 15
zste@home.pl
www.zste.home.pl

ZST-E to jedyna szkoła na terenie 
gminy Skawina zajmująca się kształ-
ceniem zawodowym o ponad 90-let-
niej tradycji. Oferta edukacyjna od-
powiada na zapotrzebowanie rynku 
pracy. Szkoła kształci obecnie w ta-
kich zawodach jak: technik elektryk, 
elektronik, ekonomista, mechatronik, 
informatyk, hotelarstwa, logistyk. 
Uczniowie ZSZ mogą zdobywać 
każdy zawód zgodny z klasyfikacją 
zawodów określoną przez MEN (np.: 
fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, murarz). W skład Zespołu wchodzi Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla do-
rosłych. Szkoła stawia na innowacje, o czym świadczy m.in. przystąpienie do projektu Małopolska 
Chmura Edukacyjna, nowoczesnej propozycji przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć 
naukowych krakowskich uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i tele-
komunikacyjnych. Absolwenci ZST-E są cenionymi fachowcami na rynku pracy. Ich wysokie kwa-
lifikacje zawodowe potwierdzają bardzo dobrze zdane egzaminy z przygotowania zawodowego.
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stoisko
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
32-541 Trzebinia
ul. Gwarków 3
tel./fax (+48 - 32) 711-53-46, (+48 - 32) 711-58-08
sekretariat@zstu.edu.pl
www.zstu.edu.pl

Misją Zespołu Szkół Techniczno-Usługo-
wych w Trzebini jest wspieranie mło-
dzież w przygotowaniu uczestnictwa 
w przyszłym życiu zawodowym, rodzin-
nym i kulturalnym poprzez rozbudzanie 
ciekawości świata, uczenie odpowie-
dzialności za słowa i czyny, odkrywanie 
w każdym dobra i cech indywidualnych 
oraz kształcenie umiejętności samodziel-
nego rozwiązywania problemów.

Absolwentom gimnazjum proponujemy 
kształcenie na kierunkach:

•	 technik budownictwa,
•	 technik elektronik,
•	 technik informatyk,
•	kelner,
•	 technik organizacji reklamy,
•	 technik teleinformatyk,
•	 technik usług fryzjerskich,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	kucharz,
•	klasa wielozawodowa.

Dzięki uczestnictwu w wielu projektach finansowanych z funduszy europejskich posiadamy bar-
dzo nowoczesne pracownie informatyczne, teleinformatyczne, gastronomiczne i fryzjerskie.

A11, E8, T18
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stoisko
Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego
w Tarnowie-Mościcach
33-101 Tarnów 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17
www.zst.tarnow.pl

Zespół Szkół Technicznych to szkoła 
o wieloletnich i bogatych tradycjach. Od 
lat cieszy się znakomitą opinią, należy do 
najlepszych szkół technicznych w naszym 
regionie. W rankingu tygodnika „Perspek-
tywy” Technikum nr 1 w Zespole Szkół 
Technicznych jest zdobywcą tytułów: 
„Srebrna Szkoła w roku 2014 i 2015”, Szko-
ła Olimpijska 2015 oraz „Srebrna Szkoła 
w roku 2016”.

1 września 2013 roku została podpisana 
umowa patronacka z Grupą Azoty.

W roku 2015 zostały podpisane umowy o współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym 
Zakładów Mechanicznych w Tarnowie oraz firmami: Astor, Sternet i Wiplast. Szkoła współpracuje 
z  Naczelną Organizacją Techniczną i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Patronat naukowy 
nad szkołą sprawuje PWSZ w Tarnowie.

Bazę dydaktyczną stanowią nowoczesne pracownie: informatyki, urządzeń informatyki, ele-
ktroniki, urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, techniczne, chemiczne, ochrony 
środowiska, studio fotograficzne.

Kierunki kształcenia w Technikum nr 1:

technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik analityk, tech-
nik ochrony środowiska, fototechnik, technik technologii chemicznej, klasa patronacka „Grupy 
Azoty”.

Zespół Szkół Technicznych jest szkołą dynamiczną i nowoczesną, która zapewnia uczniom 
wszechstronny rozwój. Szkoła bierze udział w licznych projektach unijnych oraz utrzymuje kon-
takty ze szkołami technicznymi krajów Unii Europejskiej.
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stoisko
Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
38 -300 Gorlice
ul. Józefa Michalusa 6
tel./fax (+48 - 18) 353 61 14
zstgorlice@gmail.com 
www.zst.gorlice.pl 

Zaplanuj swoją przyszłość edukacyjną  z nami!

W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Technicz-
nych znajdują się atrakcyjne kierunki kształ-
cenia potrzebne na rynku pracy. Kreatywność 
nauczania połączona z indywidualnym podej-
ściem do ucznia, a także dobra atmosfera pracy 
gwarantują wysoką jakość usług edukacyjnych.

Placówka oferuje kształcenie w następujących 
typach szkół:

Technikum nr 4:

•	 technik pojazdów samochodowych,
•	 technik informatyk,
•	 technik elektryk,
•	 technik usług fryzjerskich.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2: 

•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	mechanik motocyklowy,
•	kierowca mechanik,
•	elektromechanik pojazdów samochodowych,
•	elektromechanik,
•	elektryk,
•	operator obrabiarek skrawających.

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Profesjonalizm w każdym calu, łączenie nowoczesności z tradycją, kształcenie praktyczne, działal-
ność lokalna i międzynarodowa, nakręcenie na sport, odkrywanie talentów, otwarcie na szeroką 
współpracę, dobre wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty zawodowe, realizacja pro-
jektów i programów edukacyjnych. Pomoc, doradztwo, przygotowanie do przyszłości.

A20, E4
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stoisko
Zespół Szkół w Gdowie
32 - 420 Gdów 405
tel. (+48 - 12) 451 44 58
fax (+48 - 12) 251 40 61
zsg@powiatwielicki.pl
www.zsgdow.edu.pl 

Zespół Szkół w Gdowie to 
szkoła z siłą 70-letniej tra-
dycji. Kształcimy nie tylko 
pod kątem ułatwienia dal-
szej edukacji, ale także przy-
szłych pracowników, którzy 
po ukończeniu szkoły od ra-
zu są gotowi do wkroczenia 
w sferę zawodową. 

Skuteczne pozyskiwanie śro-
dków samorządowych oraz 
unijnych pozwoliło przysto-
sować posiadane obiekty do 
współczesnych wymagań, 
a  także zwiększyć możliwo-
ści efektywnego przekazy-
wania wiedzy i umiejętności. 
Dzięki kształceniu młodzieży 
we własnych pracowniach 
zawodowych (informatyczna, turystyczna, fryzjerska) szkołę charakteryzuje wysoka zdawalność 
egzaminów zawodowych. Zespół Szkół w Gdowie absolwentom gimnazjów proponuje:

Liceum Ogólnokształcące:

•	klasa ogólna, 
•	klasa sportowa. 

Technikum:

•	 technik informatyk,
•	 technik obsługi turystycznej.
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

•	klasy wielozawodowe – dowolny zawód,
•	 fryzjer – kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w szkole.

Nasi absolwenci znajdują ciekawą pracę, uzupełniają naukę w liceum dla dorosłych lub kontynu-
ują ją na studiach wyższych.

Wkręć się do nas !
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stoisko
Zespół Szkół w Wolbromiu
ul. Skalska 18
32-340 Wolbrom
tel: (+48 - 32) 644 10 55
www.zswolbrom.pl

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół 
w Wolbromiu na rok szkolny 2016/17.

Liceum Ogólnokształcące oferuje 
klasy o profilach:

•	humanistyczny,
•	przyrodniczy,
•	politechniczny,
•	ekonomiczny.

Technikum kształci w zawodach:

•	 technik informatyk,
•	 technik informatyk w służbach 

mundurowych,
•	 technik agrobiznesu,
•	 technik inżynierii środowiska i melioracji,
•	 technik turystyki wiejskiej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje naukę w klasie wielozawodowej, 
gdzie przez 3 lata przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, 
a praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Oprócz 
nauki popularnych zawodów oferujemy jako nowość kształcenie w zawodzie jeździec.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gwarantuje bezpłatne kształcenie. Nauka trwa 3 lata, 
a zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, dostosowanych do potrzeb uczących się. 
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stoisko
Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie
31- 826 Kraków
os. Złotej Jesieni 2
tel. (+48 - 12) 648 36 80
tel./fax (+48 - 12) 425 04 17

Zespół Szkół Zawodowych HTS to jedna z najno-
wocześniejszych placówek oświatowych Dzielnicy 
Nowa Huta. W dobrze wyposażonych i nowocze-
snych pracowniach kształcą się uczniowie technikum 
w zawodach: technik mechatronik – programowanie 
robotów i sterowników przemysłowych; technik in-
formatyk – montaż sieci i administracja sieciami kom-
puterowymi; technik logistyk – zajęcia fakultatywne 
z zakresu logistyki usług turystycznych, hotelarskich 
i służb mundurowych; technik elektronik – systemy 
nadzoru wizyjnego obiektów; technik mechanik – 
projektowanie CAD/CAM oraz obsługa i serwisowa-
nie maszyn i urządzeń; technik elektryk; technik hut-
nik, budownictwa i hotelarstwa.

W szkole można kształcić się także w Liceum Ogólno-
kształcącym (klasa: wojskowa, sportowo-rekreacyjna 
i opiekuńczo-społeczna) oraz Zasadniczej Szkole Za-
wodowej (zawody: fryzjer, elektromechanik, mecha-
nik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, operator 
maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn 
i urządzeń odlewniczych).

Kształcenie w naszym Zespole Szkół jest dostoso-
wane do potrzeb lokalnego rynku pracy i umożliwia 
szybkie znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiada-
nymi kwalifikacjami.
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stoisko
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
32 -440 Sułkowice
ul. Szkolna 34
tel. (+48 - 12) 273 20 08
fax (+48 - 12) 274 21 22
zszilo@wp.pl
www.zszio-sulkowice.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokszta-
łcących w Sułkowicach posiada doskona-
łe warunki lokalowe. Dysponuje specja-
listycznymi pracowniami i laboratoriami 
wyposażonymi w nowoczesną bazę dy-
daktyczną. Ponadto szkoła dysponuje 
bardzo dobrą bazą sportową. Szkoła po-
siada ośrodki egzaminacyjne w naucza-
nych zawodach.

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy młodzieży naukę przyszłościowych zawodów:

w Technikum:

•	 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – nowość,
•	 technik mechatronik, 
•	 technik mechanik CNC,
•	 technik hotelarstwa, 
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych.

w ZSZ – młodociany pracownik:

•	monter mechatronik – nowość,
•	mechanik pojazdów samochodowych,
•	operator obrabiarek skrawających,
•	kowal, ślusarz, murarz – tynkarz,
•	 sprzedawca, kucharz, fryzjer, stolarz, inne. 

M23
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stoisko
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie
31-540 Kraków 
ul. Rzeźnicza 4
tel. (+48 - 12) 421 38 44 
fax (+48 - 12) 421 50 36
sekretariat@zsz1.krakow.pl
www.zsz1.krakow.pl

ZSZ nr 1 w Krakowie jest nowoczesną 
i bezpieczną placówką zapewniają-
cą przygotowanie do atrakcyjnych 
zawodów na poziomie technikum 
i zasadniczej szkoły zawodowej. 

Technikum: technik ekonomista, 
handlowiec, obsługi turystycznej, 
logistyk, elektronik, urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: sprze-
dawca, klasy wielozawodowe.

Nauczane języki obce to angielski i niemiecki.

Ostatnie sukcesy:

•	 I miejsce za rok szkolny 2013/2014 w Lidze Samorządów Uczniowskich Krakowskich Szkół 
Ponadgimnazjalnych (Złote Berło Kraka),

•	nasz uczeń został przewodniczącym młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

Nasze atuty: 

•	nauka na jedną zmianę,
•	 znakomita lokalizacja, 
•	 internat i stołówka, 
•	 samorządność uczniów,
•	nowoczesne pracownie, 
•	 liczne koła zainteresowań, 
•	współpraca z za granicą.
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Projekty unijne:

•	Międzynarodowy Projekt ReSeCo – Kompetencje Sektora Handlu Detalicznego,
•	Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (płatne staże wakacyjne 

w firmach !),
•	Erasmus+, zagraniczne staże dla uczniów ZSZ nr 1 w Krakowie.
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stoisko
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie
31- 977 Kraków 
os. Szkolne 18
tel./fax (+48 - 12) 644 19 39
zsz2@zsz2.edu.pl
www.zsz2.edu.pl

Naszym atutem jest indywidualizacja procesu 
kształcenia i praca z małymi grupami młodzieży.

Uczymy w technikum i zasadniczej szkole za-
wodowej w zawodach: 

•	 technik budownictwa – nabywa umiejęt-
ności obsługi programów inżynierskich 
Auto Cad 2014 i Zuzia w nowoczesnej pra-
cowni komputerowej. Zajęcia praktyczne 
odbywają się w Centrum Kształcenia Prak-
tycznego,

•	 technik żywienia i usług gastronomicznych 
– po znaje zasady kompleksowej obsługi 
gastronomicznej różnego rodzaju przyjęć 
i imprez okolicznościowych. Umiejętności praktyczne zdobywa w szkolnej pracowni gastro-
nomicznej, która służy również do przeprowadzania egzaminu zawodowego w branżach ku-
charskich,

•	 technik architektury krajobrazu – poznaje zasady opracowywania projektów terenów zieleni 
czy prowadzenia prac w zakresie ich urządzania i pielęgnacji,

•	kucharz,
•	monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Dodatkowe kursy, zajęcia i inicjatywy szkolne:

•	kursy baristyczne oraz szkolenia organizowane przez Krakowską Szkołę Restauratorów,
•	 szkolenia i kursy budowlane (ATLAS, ISOVER, ROCWOOL).

Obok szkoły znajduje się internat, w którym mieszkają uczniowie spoza Krakowa. 
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stoisko
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu
32- 600 Oświęcim 
ul. Władysława Jagiełły 10
tel. (+48 - 33) 844 34 64 wew. 182
fax (+48 - 33) 844 34 64 wew. 182
salezjanie.projekty@gmail.com
www.salezjanie.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego uczestniczył w projekcie 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w  Małopolsce” od września 2011 do paź-
dziernika 2015 roku otrzymując ponad 
1.150.000 złotych dofinansowania na roz-
wój Salezjańskiego Publicznego Technikum 
i Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej, m.in. na doposażenie warsz-
tatów szkolnych i sal lekcyjnych.

Zrealizowano zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, zajęcia rozwijające z języka angielskie-
go, kursy: ECDL, operator obrabiarek skrawających, programowania maszyn sterowanych nume-
rycznie, wykorzystanie komputera w przemyśle drzewnym, kierowca wózków jezdniowych, pra-
wa jazdy i spawania.

Uczniowie odbyli wizyty zawodoznawcze, staże w przedsiębiorstwach (95 os. w 60 przeds.), i 4 za-
graniczne wizyty studyjne. W projekcie uczestniczyło 370 osób, które dzięki temu łatwiej znajdują 
zatrudnienie. Absolwenci pracujący tuż po ukończeniu szkoły, to źródło satysfakcji i dowód do-
brze przeprowadzonego projektu.

W ramach programu Erasmus+ uczniowie kształcący się w zawodach stolarz i technik technologii 
drewna odbędą miesięczne staże w firmach stolarskich we Włoszech, a kształcący się w zawodach 
mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek 
skrawających i technik mechanik obróbka skrawaniem odbędą staże w Hiszpanii. Także nauczy-
ciele będą mieli okazję do doskonalenia  podczas kilkudniowych wyjazdów do szkół zawodowych 
w tych krajach.
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