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Mobilny przewodnik po Festiwalu
Wystarczą 3 proste kroki:
• Pobierz darmową aplikację Eventory 

z App Store lub Google Play
• Zarejestruj się w aplikacji i znajdź 

właściwe wydarzenie na liście eventów
• Dołącz do wydarzenia: 

Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów
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Szanowni Goście,
Drodzy Uczniowie!

Festiwal Zawodów – Targi Edukacyjne ob-
chodzą w tym roku mały jubileusz. Już po 
raz piąty zapraszamy Was do zapoznania 
się z ofertą najlepszych szkół zawodowych 
z Małopolski. Zaczynaliśmy nie mając pew-
ności czy nasz pomysł spotka się z akcep-
tacją i chęcią współpracy ze strony szkół 
i osób, bez których przygotowanie tak wiel-
kiego wydarzenia nie byłoby możliwe. Nie 
wiedzieliśmy czy uczniowie będą chcieli 
skorzystać z takiej propozycji. Dziś wiemy, 
że było warto. Możemy być dumni, że w po-
przednich czterech edycjach uczestniczyło 
kilkadziesiąt tysięcy małopolskich gimna-
zjalistów. Wielu z nich dzięki festiwalowi 
i programowi doradztwa zawodowego wy-
brało właściwą drogę kariery.

Drodzy Uczniowie, niech przykład 
Waszych starszych kolegów – obecnych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stu-
dentów i pracowników - będzie inspiracją 
także dla Was – tegorocznych gości fe-
stiwalu. Stoicie przed jednym z najważ-
niejszych wyborów w Waszym życiu. Nie-
bawem zdecydujecie, w jakich szkołach 
będziecie kontynuować swoją naukę. De-
cyzje, które teraz podejmiecie, zaważą na 
Waszej przyszłości. Dlatego wybierajcie 
mądrze i skorzystajcie z pomocy obec-
nych na targach doradców zawodowych.   

Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, 
że odwiedziliście tegoroczne Targi Eduka-
cyjne. Wykorzystajcie ten czas na rozmo-
wy z przedstawicielami szkół i doradcami. 
Jesteśmy tu dla Was – po to, aby rozwiać 
wszystkie Wasze wątpliwości i pomóc Wam 
wybrać najlepszą dla Was szkołę. Mając 
świadomość, jak dynamicznie zmienia się 
rynek pracy, nie chcemy zostawiać Was sa-

mych w obliczu tego wyboru. Temu ma też 
służyć rozwijany przez nas system doradz-
twa zawodowego, który jest częścią projek-
tu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II”. Już niebawem w wielu 
miastach i gminach naszego województwa 
powstaną Szkolne Punkty Informacji i Ka-
riery, tzw. SPInKi, które pomogą Wam zapla-
nować własną ścieżkę kariery oraz wybrać 
zawód nie tylko zgodny z Waszymi zainte-
resowaniami i predyspozycjami, ale też taki, 
który da Wam szansę odnalezienia się za 
kilka lat na rynku pracy. 

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was naj-
bliższe miesiące będą czasem podejmo-
wania ważnych decyzji i intensywnej nauki. 
Życzę Wam powodzenia na czekających 
Was egzaminach. Niech zdobyte na nich 
wyniki będą dla Was w pełni satysfakcjonu-
jące i pozwolą dostać się do wymarzonych 
przez Was szkół ponadgimnazjalnych. 

Jacek Krupa
Marszałek Małopolski
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Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów 
to wydarzenie będące zwieńczeniem 
działań prowadzonych w zakresie do-
radztwa zawodowego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych w całym województwie 
małopolskim. Nowoczesne stoiska po-
nadgimnazjalnych szkół zawodowych 
z Małopolski mają dać młodym ludziom 
pogląd na możliwości edukacyjne regio-
nu i perspektywy zawodowe. 

W tym roku targi odbywają się po raz 
piąty. Na ponad 140 interaktywnych sta-
nowiskach  można zobaczyć między in-
nymi pokazy barmańskie, mody, roboty-
ki, mechaniki samochodowej oraz wiele 
innych. Podobnie jak w latach ubiegłych 
swoją ofertę prezentują również służby 
mundurowe: wojsko, straż pożarna oraz 
straż graniczna. Na zaproszenie odpo-
wiedzieli także przedstawiciele uczelni 
z Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Wę-
gier. Po raz pierwszy w targach uczestni-
czą przedstawiciele Europejsko-Azjatyc-
kiej Fundacji Edukacji Biznesowej.

Festiwal Zawodów nieprzypadkowo 
organizowany jest w marcu. Chodzi o to, 
by gimnazjaliści zapoznali się z ofertą 
edukacyjną przed wyborem szkoły po-
nadgimnazjalnej. Podczas targów mają 
możliwość zbadania swoich predys-
pozycji zawodowych. Fachową poradą 
w tym zakresie służą doradcy zawodowi, 
którzy pracują  przez wszystkie trzy dni 
(23, 24, 25 marca) wydarzenia. 

Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów 
to działanie będące częścią komplek-

sowego programu doradztwa edukacyj-
no-zawodowego, realizowanego przez 
samorząd województwa małopolskiego 
od 2012 roku. Program pilotażowy objął 
ponad 8 000 gimnazjalistów. Obecnie cały 
blok działań w zakresie orientacji zawodo-
wej staje się częścią projektu „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego w Małopol-
sce II”. W jego ramach jeszcze w tym roku 
powstaną Szkolne Punkty Informacji i Ka-
riery, które będą gwarantowały uczniom 
kompleksową i profesjonalną pomoc 
w zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej i wy-
borze własnej drogi zawodowej – zgodnej 
zarówno z indywidualnymi predyspozy-
cjami, jak i możliwościami rynku pracy.

„Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce II” to projekt mający 
zapewnić nowe możliwości edukacyjne 
zarówno młodzieży, jak i osobom doro-
słym. Powstające w całej Małopolsce 
Centra Kompetencji Zawodowych zostały 
pomyślane, jako ośrodki, w których będzie 
można zdobyć, uzupełnić lub potwierdzić 
kwalifikacje zawodowe. Wydawane tu cer-
tyfikaty, zgodne z normami obowiązujący-
mi w Unii Europejskiej, będą honorowane 
we wszystkich krajach Wspólnoty. 

Projekt to kolejne nowatorskie 
przedsięwzięcie województwa mało-
polskiego. Realizowane w poprzedniej 
perspektywie finansowej „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce” 
oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna” 
zyskały wysokie oceny, a Ministerstwo 
Edukacji Narodowej rekomendowało je 
jako przykłady dobrych praktyk.

Festiwal Zawodów
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Województwo Małopolskie stawia na roz-
wój nowoczesnego kształcenia zawodo-
wego, ściśle powiązanego z oczekiwania-
mi rynku pracy. Korzystając z możliwości, 
jakie dają fundusze europejskie i bazując 
na dotychczasowych doświadczeniach, 
Zarząd Województwa Małopolskiego zde-
cydował o uruchomieniu drugiego etapu 
projektu „Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w Małopolsce” na lata 2016-2021.

Pierwsza edycja projektu realizowana 
była w latach 2010-2015. Dzięki partner-
stwu ze wszystkimi publicznymi organami 
prowadzącymi szkoły zawodowe i  5 pod-
miotami niepublicznymi, projekt był do-
stępny dla każdego ucznia kształcącego się 
w małopolskiej szkole zawodowej, 77 000 
z nich skorzystało ze wsparcia w zakresie 
praktyk, staży, kursów zawodowych i wi-
zyt studyjnych w zagranicznych centrach 
kształcenia. Udało się ponadto wzmocnić 
współpracę szkół z sektorem gospodarki, 
ponad 1000 przedsiębiorców kształciło ma-
łopolskich uczniów na stażach i praktykach. 
Poza wsparciem skierowanym bezpośred-
nio do uczniów i słuchaczy, projekt umożli-
wił także modernizację bazy dydaktycznej 
szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie 
pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-
-dydaktyczny, unowocześniający i uatrak-
cyjniający kształcenie we wszystkich klu-
czowych branżach. Na realizację projektu 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” zostało przeznaczone po-
nad 154 miliony zł. Równolegle Małopolska 
inwestowała w rozwój infrastruktury kształ-
cenia zawodowego, przeznaczając na to 96 
milionów zł z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Po 5-latach realizacji projektu, który 
zakończył się w grudniu 2015 roku (wię-
cej na stronie: www.zawodowamalopol-
ska.pl), Małopolsce w znacznym stopniu 
udało się zmodernizować system kształ-
cenia zawodowego oraz zbudować pozy-
tywny wizerunek szkoły zawodowej. Ma 
to swoje, odzwierciedlenie w wyborach 
małopolskiej młodzieży, która decyduje 
się na dalsze kształcenie gwarantujące 
zdobycie konkretnego fachu. Jednocze-
śnie wzrosła zdawalności egzaminów 
zawodowych przez uczniów, gdzie Mało-
polska osiąga wyższe wskaźniki niż śred-
nia krajowa. Powszechna jest również 
świadomość jak trudny i kosztowny jest 
proces przygotowania młodego człowie-
ka do funkcjonowania we współczesnej 
gospodarce, wymagającej od pracowni-
ka całego szeregu kompetencji, nie tylko 
tych zawodowych, ale również interper-
sonalnych czy językowych. Dlatego też 
władze Województwa po zakończeniu 
projektu zdecydowały się kontynuować 
modernizację kształcenia zawodowego 
w ramach projektu „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopolsce II” ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopolsce II” 
jest zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów kształcących się w szkołach 
zawodowych, poprzez poprawę efek-
tywności kształcenia zawodowego oraz 
podniesienie u uczniów małopolskich 
gimnazjów zdolności do podejmowania 
właściwych decyzji dotyczących dalszej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
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• uruchomienie 2 Centrów Kompeten-
cji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół 
i placówek kształcenia zawodowego 
prowadzonych przez Województwo Ma-
łopolskie w branży turystyczno-gastro-
nomicznej (T) i medyczno-społecznej 
(Z), oferujących najwyższe standardy 
edukacyjne i umożliwiających nabycie 
dodatkowych kompetencji gwarantu-
jących miejsce na rynku pracy poprzez 
udział w kursach/szkoleniach, stażach, 
doradztwie edukacyjno-zawodowym, 
realizowanych w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy. 
Działania skierowane są do uczniów 
i kadry szkół i placówek prowadzo-
nych przez Województwo Małopolskie. 
Rezultat: podniesienie atrakcyjności 
kształcenia poprzez zwiększenie kon-
kurencyjności na rynku pracy, uzyskanie 
dodatkowych kompetencji, wzmocnie-
nie współpracy z przedsiębiorcami, in-
westycje w infrastrukturę,

• wspieranie i rozwój kształcenia zawo-
dowego w regionie, w tym Centra Kom-
petencji Zawodowych w subregionach 
w zakresie, tworzenia sieci nowocze-
snych placówek kształcenia zawodowego 
współpracujących z przedsiębiorstwami 
– odpowiadających na potrzeby rynku 
pracy,

• wdrażanie nowego modelu naucza-
nia z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 
obszarów zawodowych, we współpra-
cy z uczelniami, jego upowszechnianie 
i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: 
poszerzenie wiedzy z zakresu przed-
miotów zawodowych z wykorzystaniem 
TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczy-
cieli z kompetencji cyfrowych,

• wsparcie orientacji zawodowej uczniów 
gimnazjów. Działania w projekcie doty-
czą utworzenia SPIneK — Szkolny Punkt 
Informacji i Kariery, prowadzenia szko-
leń i studiów podyplomowych, stworze-
nia jednolitych standardów w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
programów zajęć, organizacji Festiwalu 
Zawodów - umożliwienie uczniom posze-
rzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. 
Rezultat: zapewnienie uczniom pomo-
cy w zakresie doradztwa zawodowego 
w planowaniu przyszłości edukacyjno-
-zawodowej.

Więcej informacji na:
www.zawodowamalopolska.pl
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Projekt pn. „Małopolska Chmura Edu-
kacyjna” stanowi nowatorski, unikato-
wy model upowszechniania wiedzy, za-
kładający prowadzenie innowacyjnych 
zajęć dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z wykorzystaniem potencjału 
naukowego uczelni wyższych w regionie, 
poprzez realizację wspólnych projektów 
badawczych, prowadzenie wirtualnych 
zajęć wykładowych i  laboratoryjnych 
w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną 
technologię teleinformatyczną. Przed-
sięwzięcie jest pierwszą tak poważną 
a jednocześnie unikatową inicjatywą 
na skalę ogólnokrajową, umożliwiającą 
współpracę szkół ponadgimnazjalnych 
z uczelniami, a co za tym idzie uczniów 
z pracownikami  akademickimi. Projekt 
stanowi kontynuację części pilotażowej 
zrealizowanej w latach 2013-2015, za-
tem budowanie współpracy pomiędzy 
szkołami wyższymi i ponadgimnazjal-
nymi to idea, którą konsekwentnie od lat 
wspiera Województwo Małopolskie.

W latach 2016-2022 przewidzia-
na jest realizacja zajęć on-line oraz kół 
naukowych wśród spodziewanej grupy 
24 000 uczniów uczęszczających do 129 
szkół ponadgimnazjalnych  z terenu ca-
łego województwa. Zajęcia będą prowa-
dzone przez pracowników z uczelni z 12 
obszarów tematycznych (matematyka, 
biologia, chemia, informatyka, fizyka, 
geografia, przedsiębiorczość, język an-
gielski, język niemiecki, język francuski 
oraz w obszarach rozwoju kompetencji 
społecznych oraz kompetencji ucze-
nia się) na podstawie opracowanych 
w tym celu materiałów edukacyjnych.  

Dzięki wykorzystaniu ultranowoczesne-
go sprzętu informatycznego możliwa 
będzie realizacja zajęć edukacyjnych 
prowadzonych w nowatorskiej formule, 
co umożliwi uczniom rozwijanie kompe-
tencji kluczowych i cyfrowych. Ponadto 
w każdym roku realizacji projektu or-
ganizowane będą warsztaty letnie oraz 
cykl warsztatów weekendowych. Aby 
wsparcie procesu kształcenia było naj-
bardziej efektywne, konieczne jest rów-
nież przeszkolenie kadry pedagogicznej 
w szkołach, która na co dzień pracuje 
z uczniami. Dlatego też Województwo 
Małopolskie podjęło decyzję o organi-
zacji szkoleń dla 2 600 nauczycieli, któ-
re mają na celu poprawę kompetencji 
w dziedzinie IT. 

Dzięki „Małopolskiej Chmurze Edu-
kacyjnej” uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych otrzymują możliwość kontaktu 
z nauką oraz środowiskiem akademickim, 
mogą rozwijać swoje zainteresowania przy 
wsparciu najlepszych uczelni zlokalizowa-
nych na terenie województwa, a także in-
nych instytucji prowadzących działalność 
naukowo-badawczą. Z kolei uczelnie mają 
możliwość współpracy z najzdolniejszymi 
uczniami w Małopolsce.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 
ok.  125 mln zł. Finansowanie przed-
sięwzięcia  jest przewidziane w głównej 
mierze ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i  Europej-
skiego Funduszu Społecznego.  Projekt 
zakłada również finansowanie z budżetu 
województwa oraz wkładów własnych 
partnerów.

Małopolska Chmura Edukacyjna
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Województwo Małopolskie realizuje wie-
le projektów dotyczących wspierania ta-
lentów, uzdolnień, podniesienia jakości 
kształcenia oraz zwiększenia szans do 
przyszłego zatrudnienia. Jednym z nich 
jest nowa inicjatywa edukacyjna „Ma-
łopolskie Talenty”. W ramach projektu 
uczniowie małopolskich szkół z trzech 
etapów edukacyjnych mają szansę roz-
winąć swoje kluczowe kompetencje, na-
uczyciele i edukatorzy poszerzyć swój 
warsztat metodyczny, a organizatorzy 
tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego 
zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

Projekt „Maopolskie Talenty” jest 
efektem współpracy partnerskiej między 
Województwem Małopolskim, Małopol-
skim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
specjalizującym się we wspieraniu roz-
woju kadry oświatowej oraz Stowarzy-
szenia WIOSNA, które od 15 lat realizuje 
ideę mądrej pomocy i promuje aktywne 
postawy w społeczeństwie. 

We współczesnej edukacji umiejętne 
wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień 
uczniów ma realny wpływ na ich dalsze 
sukcesy w życiu i w pracy. Dlatego celem 
realizowanego projektu będzie nie tylko 
stworzenie warunków dla rozwoju kom-
petencji kluczowych przedmiotowych 
- języka obcego, nauk matematyczno-
-przyrodniczych, przedsiębiorczości, 
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, ale również tych ponadprzedmio-
towych – społecznych i umiejętności 
uczenia się. Na uczniów czekają: pro-
fesjonalna diagnoza uzdolnień, zaję-
cia realizowane w Centrach Wsparcia 

Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Mło-
dych Talentów, Forum Młodych Talentów 
oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest 
nie tylko inwestycją w uczniów. To rów-
nież szansa na wzmocnienie wizerunku 
szkoły jako aktywnego i twórczego śro-
dowiska, a także rozwój nauczcieli z pa-
sją i budowanie lokalnych sieci partner-
skich między szkołami i organizacjami.

Działania w ramach „Małopolskich 
Talentów” dedykowane są uczniom i na-
uczycielom, których szkoły zostały włą-
czone w projekt przez organ prowadzący 
lub inny podmiot np. organizacje i firmy 
działające w obszarze edukacji.

Projekt realizowany jest od stycznia 
2016 do grudnia 2021 r. na obszarze 
Małopolski. Inicjatywa współfinanso-
wana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Więcej informacji o „Małopolskich 
Talentach” można znaleźć na stronie in-
ternetowej projektu: www.malopolskie-
talenty.pl

Małopolskie Talenty
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Celem projektu pn. Regionalny Program 
Stypendialny jest wzmocnienie poten-
cjału szczególnie uzdolnionych uczniów, 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, ma-
tematyki oraz przedsiębiorczości, ze 
szkół podstawowych (klasy  5 i 6), gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu 
Województwa Małopolskiego poprzez 
wsparcie stypendialne. 

Uczniowie ubiegający się o wsparcie 
będą musieli wykazać średnią ocen ze 
wszystkich przedmiotów nie niższą niż: 4,75 
w szkole podstawowej i gimnazjum, 4,50 
w szkole ponadgimnazjalnej oraz średnią 
ocen z przedmiotów przyrodniczych, infor-
matycznych, języków obcych, matematyki 
i przedsiębiorczości nie niższą niż: 5,00 
w szkole podstawowej, 4,50 w gimnazjum 
i 4,25 w szkole ponadgimnazjalnej. Prefe-
rowany w projekcie będzie udział uczniów 
z najlepszymi wynikami sprawdzianu 
lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy 
uczniów szkół podstawowych) oraz szcze-
gólnymi osiągnięciami z przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych, matematyki i przedsiębiorczości 
w okresie 3 lat szkolnych poprzedzających 
rok szkolny, na który przyznane będzie 
stypendium na poziomie laureata lub fina-
listy konkursu szczebla co najmniej woje-
wódzkiego lub na poziomie uczestnictwa 
w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub 
turniejów. Zasady rekrutacji obejmują też 
przeciwdziałania ograniczeniom uczniów 
ze względu na: zameldowanie na terenach 
wiejskich, trudną sytuację materialną ro-
dziny ucznia, wywodzenie się z rodzin wie-
lodzietnych i niepełnosprawność.

Stypendium będzie przyznawane na 
okres roku szkolnego (od 1 września do 
31 sierpnia) w miesięcznej wysokości 
400 zł (dla uczniów szkół podstawo-
wych), 500 zł (dla gimnazjalistów) i 600 zł 
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 
z przeznaczeniem na realizację przez 
ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycz-
nego, jego indywidualnego planu rozwoju 
w obszarze przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków obcych, mate-
matyki i/lub przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji będą 
każdorazowo określane w regulami-
nie udzielania stypendiów i ogłoszeniu 
o naborze wniosków o przyznanie sty-
pendiów na dany rok szkolny.

W projekcie przewidziano przyznanie 
5 110 stypendiów w 7 kolejnych nabo-
rach w latach szkolnych 2016/2017-
2022/2023, objęcie wsparciem 2 000 
uczniów, zawarcie 5 110 umów stypen-
dialnych i zrealizowanie 5 110 indywidu-
alnych planów rozwoju. 

Całkowita wartość projektu wynosi 33 
689 250 zł, w tym współfinansowanie Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – 28 635 862,50 zł i współfi-
nansowanie krajowe z budżetu państwa – 
3 368 925 zł. Wkład własny Województwa 
Małopolskiego to 1 684 462,50 zł.

Informacje o projekcie można zna-
leźć na stronie internetowej https://
www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/
praca-i-edukacja/regionalny-program-
-stypendialny.

Regionalny Program Stypendialny
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Jakie są losy małopolskich absolwen-
tów szkół zawodowych? Co absolwenci 
szkół zawodowych robią po skończeniu 
nauki? Czy są aktywni na rynku pracy? 
Jaki procent z nich się nadal uczy, a jaki 
łączy naukę z pracą? Jak długo absol-
wenci poszukują pracy i jakie metody 
najczęściej przyniosły sukces? Jak ab-
solwenci oceniają przygotowanie do 
zawodu i jaka część z nich pracuje w za-
wodzie wyuczonym? 

To część z pytań, na które odpowiada 
rokrocznie realizowane badanie losów 
absolwentów szkół zawodowych, rozpo-
częte w 2011 r. w Małopolskim Obser-
watorium Rynku Pracy i Edukacji, a które 
począwszy od 2016 r. jest kontynuowa-
ne przez Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego. Badanie obej-
muje absolwentów szkół zawodowych 
po roku od ukończenia szkoły. Prowa-
dzone jest we współpracy ze wszystkimi 
szkołami na terenie Małopolski, obejmu-
je technika, zasadnicze 
szkoły zawodowe oraz 
szkoły policealne. 

Przedsięwzięcie re-
alizowane jest w dwóch 
etapach:
• pierwszy obejmuje bada-
nia uczniów ostatnich klas 
szkół zawodowych i ma 
na celu określenie planów 
dotyczących dalszej edu-
kacji oraz zatrudnienia. 
Wraz z tymi informacjami 
zbierane są dane, które 

pozwalają na dotarcie do młodzieży po 
roku od ukończenia szkoły;
• drugi etap badania zakłada docieranie 
do młodzieży już poza murami szkół. Ta 
część realizuje zasadniczy cel badania, 
czyli zebranie informacji, o tym co mło-
dzież robiła po roku od ukończenia na-
uki. 

Ostatnie badanie absolwentów miało 
miejsce pod koniec 2016 r. i objęło 5 000 
osób, które w 2015 r. ukończyły szkołę. 
Ogólnie można podsumować, że sytu-
acja absolwentów jest dobra. Większość 
z nich pracowała (73%), przy czym 1/3 
pracujących łączyła tę aktywność z na-
uką. Jeśli młodzież decydowała się na 
kontynuację nauki, to najczęściej łącząc 
ją z pracą – ci, którzy tylko się uczyli sta-
nowili 19%. Udział osób bez zajęcia po 
roku od uzyskania świadectwa ukończe-
nia szkoły wynosił 9%, przy czym oso-
by niepracujące stanowiły 5%, a bierne 
zawodowo 4%. Informacje z ostatnich 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce

Wykres 1.  Status absolwentów z lat 2011-2015
po roku od ukończeniu szkoły  

Źródło: badanie, obliczenia własne
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5 tur badania (2012-2016) pokazują, że 
znacząco poprawiły się perspektywy 
młodzieży zaraz po ukończeniu szkoły – 
wzrosły udziały pracujących (o 8 punk-
tów procentowych) oraz łączących pracę 
z nauką (o 3 punkty procentowe).

Sytuację absolwentów najbardziej różni-
cuje zawód, którego uczyła się młodzież 
w szkole. Udział osób zajmujących się 
wyłącznie pracą po roku od skończenia 
szkoły był znacznie wyższy wśród zawo-
dów:
• rolno-przetwórczych (63%) reprezento-
wane m.in. przez techników mechanizacji 
rolnictwa - 83% wyłącznie pracujących 
oraz stolarzy 75%, 
• mechaniczno-mechatronicznych (59%) 
reprezentowany m.in. przez mechaników 
pojazdów samochodowych 70% oraz 
techników mechaników 
66%, 
• budowlanych (54%) re-
prezentowany m.in. przez 
monterów zabudowy i ro-
bót wykończeniowych 
w budownictwie 78% oraz 
murarzy-tynkarzy 76%,
• społeczno-medycznych 
(50%) reprezentowany 
m.in. przez opiekunów 
medycznych 68% oraz 
techników dentystycz-
nych 63%.

Łączenie pracy z na-
uką częściej pojawiało 
się w grupie osób, które 
kształciły się w zawo-
dach z branży admini-
stracyjno-biurowej (31%) 
reprezentowanych przez 
techników ekonomistów 

(36%) i techników logistyków (33%). Z ko-
lei udział osób wyłącznie uczących się był 
znacznie wyższy wśród zawodów z bran-
ży informatyczno-elektronicznej (32%) 
reprezentowanej m.in. przez techników 
teleinformatyków – 69% oraz techników 
informatyków – 34%.

Mimo dobrych informacji wynikają-
cych z poprawiającej się sytuacji eduka-
cyjno-zawodowej absolwentów tuż po 
ukończeniu szkoły, raporty z „Badania 
losów absolwentów szkół zawodowych” 
wskazują na szereg problemów w obsza-
rze kształcenia zawodowego. Najważ-
niejsze z nich to:
1. niedostateczne kształcenie praktycz-
ne. Młodzież uskarża się, że zajęć prak-
tycznych jest za mało, są niedostatecznej 
jakości, nie dotyczą wszystkich aspektów 

Wykres 2.  Udział pracujących według płci, 
typu szkoły oraz zawodu

  
Źródło: badanie, obliczenia własne
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wykonywania danego zawodu oraz od-
stają od sposobu wykonywania zawodu 
w zakładach pracy,
2. niewystarczające doradztwo zawodo-
we. Co trzeci absolwent już po zakoń-
czeniu nauki nie jest zadowolony z wy-
boru zawodu, którego dokonał kilka lat 
wcześniej. Nietrafiony wybór może być 
pokłosiem słabej orientacji zawodowej 
młodzieży w gimnazjach. Ze względu na 
niewysoki udział w zajęciach z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego niezbędna jest 
poprawa sytuacji w tym obszarze,
3. kształcenie nieadekwatne do wymo-
gów pracodawców. Spośród pracujących 
absolwentów 43% wskazywało na brak 
zgodności wykonywanej pracy z profi-
lem kształcenia, a na pytanie o poziom 
wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy 
wskazywali, że korzystają tylko z 40% 
tego, czego się nauczyli. Prezentowane 
niedopasowania nauki szkolnej i praktyki 
zawodowej w firmach przekłada się na 
trudności rekrutacyjne. 

Sygnalizowane problemy stanowią 
podstawę podejmowania działań mają-
cych na celu poprawę sytuacji absolwen-
tów. Badanie Losów absolwentów szkół 
zawodowych jest szeroko promowane 
i dystrybuowane wśród osób i instytucji 
odpowiedzialnych za rozwój kształcenia 
zawodowego. Informacje przekazywane 
są szkołom oraz organom prowadzącym, 
co pozwala na poprawę jakości kształ-
cenia oraz dostosowywanie edukacji 
do potrzeb uczniów i pracodawców. Po 
wyniki badania sięga także Wojewódzka 
Rada Rynku Pracy, która w oparciu o dane 
opiniuje zasadność otwierania nowych 
kierunków kształcenia w szkołach zawo-
dowych. Realizowane badanie jest także 
pomocne dla doradców zawodowych po-

magających młodym ludziom w podej-
mowaniu decyzji o wyborze przyszłego 
zawodu. Wyniki badania były również wy-
korzystywane przy planowaniu wsparcia 
w projekcie „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. Kolejne ba-
danie jest planowane na 2018 r.



Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

21

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szko-
leń można uzyskać, uczestnicząc w ma-
łopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, 
realizowanym przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie. Szansę na dofinanso-
wanie w formie bonów otrzymają wszy-
scy uczestnicy projektu, którzy spotkają 
się z doradcą zawodowym i wraz z nim 
określą, jakich szkoleń potrzebują. 

Kto może skorzystać z projektu? 

Bony i usługi doradztwa zawodowe-
go (Bilans Kariery) są przeznaczone 
dla osób pracujących (zatrudnionych 
na umowę o pracę, umowę-zlecenie, 
umowę o dzieło, na podstawie powoła-
nia, wyboru, mianowania, spółdzielczej 
umowy o pracę lub prowadzących jed-
noosobową działalność gospodarczą 
i niezatrudniających pracowników), nie-
zależnie od miejsca wykonywania pracy, 
które:

• ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 
lat - posiadają wykształcenie co najwy-
żej na poziomie ukończonego liceum lub 
technikum (łącznie ze zdaną maturą);

• ukończyły 50. rok życia – niezależnie 
od wykształcenia;

• są w jakiś sposób związane z Mało-
polską - mieszkają, uczą się lub pracują  
w województwie małopolskim.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bo-
nów szkoleniowych jest usługa Bilan-
su Kariery. Jest to indywidualne spo-
tkanie (lub cykl spotkań) z doradcą 
zawodowym, podczas którego nie tylko 
podsumowuje się dotychczas nabyte 
umiejętności, edukację i doświadczenia 
zawodowe, ale także określa się plan 
dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje 
i tematykę potrzebnych szkoleń.

W jakich szkoleniach można wziąć 
udział?

Szkolenia realizowane będą na terenie 
całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, 
które w pierwszej kolejności będą ofero-
wać szkolenia komputerowe i językowe. 

Wiele firm szkoleniowych zadekla-
rowało możliwość organizacji szkoleń 
także w małych miejscowościach, pod 
warunkiem, że na terenie danej miej-
scowości istnieje możliwość wynajęcia 
sali na zajęcia oraz że na dane szkolenie 
zbierze się grupa (w zależności od szko-
lenia, grupa licząca od 8 do 15 osób). 
Pełna tematyka możliwych do realizacji 
szkoleń dostępna będzie w Bazie Usług 
Rozwojowych oraz w biurze projektu 
„Kierunek Kariera”.

Projekt „Kierunek Kariera” jest przed-
sięwzięciem wyróżniającym nasz re-
gion na tle innych poprzez swój zasięg. 
Będzie realizowany do połowy 2023 r., 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie:
Szkolenia i ich jakość mają znaczenie w Małopolsce
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obejmie wsparciem w postaci bonów 
na szkolenia ponad 25 tys. pracujących 
Małopolan. Zarząd Województwa Mało-
polskiego przeznaczył na ten cel prawie 
90 mln zł.

Więcej informacji o projekcie, realizo-
wanym przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, można uzyskać podczas Fe-
stiwalu Zawodów – stoisko WUP

Informacji udziela również biuro pro-
jektu „Kierunek Kariera”: tel. (+48 - 12)  619 
84 52, e-mail: kariera@wup-krakow.pl.

Zdobądź znak jakości MSUES!

Wysoka jakość szkoleń przekłada się na 
chęć uczestnictwa w nich, a w konse-
kwencji na wzrost kompetencji i kwa-
lifikacji, czyli kapitału intelektualnego 
Małopolski. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, jako instytucja realizują-
ca zadania samorządu województwa 
w zakresie polityki rynku pracy, prowa-
dzi system zarządzania jakością szkoleń 
w Małopolsce w oparciu o Małopolskie 
Standardy Usług Edukacyjno-Szkolenio-
wych (MSUES).

MSUES to „norma” jakości, narzędzie 
zapewniania jakości kształcenia powsta-
łe we współpracy z partnerami Małopol-
skiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia 
Ustawicznego, m.in. firmami szkolenio-
wymi oraz instytucjami zamawiającymi 
szkolenia. Standardy służą do oceny za-
rządzania instytucją szkoleniową, która 
jest zainteresowana udokumentowaniem 
poziomu tego zarządzania i otrzymaniem 
znaku jakości MSUES.

Znak jakości MSUES stanowi po-
twierdzenie, że szkolenia realizowane są 
na odpowiednim poziomie, firma szkole-
niowa jest dobrze zarządzana, a jakość 
dostarczanych szkoleń jest sprawdzana 
i monitorowana.

W ramach prac koordynowanych 
przez WUP w Krakowie powstał prak-
tyczny „Przewodnik po Małopolskich 
Standardach Usług Edukacyjno-Szko-
leniowych”, pozwalający na przeprowa-
dzenie oceny oferowanych przez firmy 
szkoleniowe usług pod kątem zgodności 
z MSUES. Obok opisów poszczególnych 
standardów, publikacja zawiera przykłady 
dobrych praktyk oraz wskazówki, co na-
leży zrobić, aby podnieść jakość szkoleń 
oferowanych przez firmę. 

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych warunków i procedury ubiegania się 
o znak jakości MSUES udziela Centrum 
Zapewniania Jakości Kształcenia - plac 
Na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. (+48 - 
12)  619 84 52, e-mail: jakosc@wup-kra-
kow.pl. Można je także znaleźć na stronie 
www.pociagdokariery.pl.



Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

23





Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

25

PREZENTACJE ZAWODÓW 
OFERTA V EDYCJI FESTIWALU ZAWODÓW W 2017 ROKU

wystawca tytuł prezentacji
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Małopolskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, 
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

„Moje małe polskie wesele”

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

1. „Pamięć absolutna - czyli 
niewidomy pracownik biurowy 
i nowoczesne techniki 
komputerowe”
2. „Przestrzeń dźwiękiem otulona 
– techniki realizacji dźwięku”

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

„Piękno w naszych rękach”

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

„Kompozycja florystyczna 
Wenecja”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 
im. Jana Matejki, ul. Barska 45, 30-307 Kraków „Kto ma zawód ten ma władzę”

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

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

1. „Pokaz lotniczo-morski”
2. „Radki i porady przedsiębiorcy 
Zarady”

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

„Profesjonalna obsługa klienta 
– hotel, biuro turystyczne, biuro 
doradztwa ekonomicznego”

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

„Podróże – spełnij swoje 
marzenia. Droga do kariery – 
sztuka inwestowania. Postaw na 
przedsiębiorczość”

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
im. Gabriela Narutowicza, 
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków

„Kompletacja jednostki 
ładunkowej”

branża administracyjno-usługowa
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Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
im. Władysława Łokietka w Skale, 
ul. ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała

„Szkoła zawodowców – od pasji 
do zawodu”

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach 
Małych, Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza „Wielkanocny koszyk”

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

1. Nowoczesne techniki stylizacji 
włosów – propozycje na wiosnę 
i lato 2017 rok”
2.  „Reklama naszej szkoły”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 
im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, 
al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-369 Kraków

1. „Loki na fali”
2. „Kwiaty we włosach”
3. „Retro-look – fryzury w stylu 
lat 60-tych”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego 
w Krakowie, al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-369 Kraków

„E-logistyka jako kierunek 
rozwoju logistyki przyszłości 
w organizacjach inteligentnych”

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

„Technologia, praktyka 
i kreatywność”

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

„Jak zdobyć zawód, mieć pracę 
i dobrze zarabiać?”

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, 
ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz „Moja moda”

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego, 
ul. Cechowa 57, 30-614 Kraków „Z modą w przyszłość”

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

„ZSPM - szkoła zawodów XXI 
wieku”

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

„Poligrafia i media – 
nowoczesność, rozwój, 
przyszłość…”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa 
w Giebułtowie, os. Szkolne 8, 32-085 Giebułtów „Z nami odniesiesz sukces”

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, 
ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia „Inspiracje w stylu retro”

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych, 
ul. Józefa Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów

„Nowoczesne trendy i techniki we 
fryzjerstwie”

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, 
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna „Fotografia w reklamie”
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepołomicach, ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice

„Prezentacja urządzeń 
odnawialnych źródeł energii”

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

„Konstrukcje inżynierskie. 
Inteligentne kostki”

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

„Sztukateria – nadaj wnętrzu 
indywidualny charakter”

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Małopolskiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

„Postaw na rzemiosło”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 
im. Jana Matejki, ul. Barska 45, 30-307 Kraków „Inspiracje w dekorowaniu ścian”

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

„Dom na 10 E: ekologiczny, 
ekonomiczny, elegancki, 
efektowny, energooszczędny, 
ekskluzywny, ekspansywny, 
estetyczny, europejski, 
ewolucyjny”

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych 
„Chemobudowa – Kraków” S.A., 
os. Urocze 13, 31-953 Kraków

„Budujmy przyszłość”

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

„Budujemy nowocześnie 
i energooszczędnie”

Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem, 
ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane „Od projektu do wykonania”

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki 
Wodnej im. Gabriela Narutowicza, 
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków

„Pomiary geodezyjne: 
Pomiary wysokości kopców 
krakowskich, pomiar 
pola powierzchni figur 
geometrycznych”

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

„Wyroby z drewna egzotycznego 
i krajowego”

branża budowlana

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
ul. Józefa Michalusa 6, 38-300 Gorlice

„Poznaj nasze pasje. Świat 
fryzjerstwa”

Zespół Szkół w Gdowie, 32-400 Gdów 405 „Szalone loczki”
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 
ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków „Mechatronika? A po co?”

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

„Sieci komputerowe, technologie 
światłowodowe i pomiary 
telekomunikacyjne”

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

„Informatyka w wymiarze 3D – 
projektujemy i drukujemy”

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

„Akademia ekologicznej energii 
– możliwości wykorzystania 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej w budownictwie 
niskoenergetycznym”

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

„Automatyka sterowania 
i zabezpieczeń układów 
instalacyjnych oraz silnikowych”

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, 
ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków

„Konfiguracja sprzętu 
i oprogramowania sieciowego 
centrum multimedialnego”

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
im. Władysław Łokietka w Skale, 
ul. ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała

„Szkoła zawodowców – od pasji 
do zawodu”

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

„Technologia informatyczna 
w usługach”

branża elektryczno-elektroniczna

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, 
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków „Energia słońca”

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

„Wykonywanie pomiarów 
sytuacyjno - wysokościowych 
nowoczesnym sprzętem 
geodezyjnym”

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

„Tynki dekoracyjne do wnętrz 
i elewacji”

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

„Pokaz produkcji mebli z użyciem 
akcesoriów meblowych firmy 
GTV”
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Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, 
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

„Łączność - innowacja bez 
granic”

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

„Zastosowanie informatyki 
i elektroniki w sterowaniu 
maszynami elektrycznymi”

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

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków

„Budowa lokalnej sieci 
internetowej”

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

„ZST-E kalejdoskop dobrych 
zawodów”

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

„Praktyczne wykorzystanie 
wiedzy technika informatyka”

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, 
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna

„Nowoczesne instalacje 
elektryczne”

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

„Nowoczesne spojrzenie na 
automatykę siłową”

Zespół Szkół Technicznych 
im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów

„Systemy automatyki 
inteligentnego domu”

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
ul. Józefa Michalusa 6, 38-300 Gorlice

„Informatyk z elektrykiem 
dobrym w przyszłość 
przewodnikiem”

Zespół Szkół w Gdowie, 32-400 Gdów 405 „Informatyka moją pasją”

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, 
ul. Tadeusza Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój „Zaprogramuj swoją przyszłość”

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

„XXI wiek z energetyką 
odnawialną i mechatroniką”

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

„Nowoczesne wytwarzanie 
energii elektrycznej”
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepołomicach, ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice

„Prezentacja zespołów 
i podzespołów pojazdów 
samochodowych”

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

1. „Diagnostyka silnika 
spalinowego”
2. „Układ sterowania ręcznego 
i automatycznego napędu 
elektrycznego”

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

„Metaloplastyka, pokazy 
motoryzacyjne”

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

1. „Programowanie i pokaz pracy 
modelu obrabiarki CNC” 
2. „Regulacja pracy silnika 
motocyklowego”
3. „Prezentacja przekrojów 
silników motocyklowych”

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

„Wizualizacja procesów 
produkcyjnych – zmień wizję 
w rzeczywistość”

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 
ul. Józefa Szujskiego 13, 33-100 Tarnów

„Tuning – recykling – robotyka. 
Nowe technologie wytwarzania”

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych 
„Chemobudowa – Kraków” S.A., 
os. Urocze 13, 31-953 Kraków

„Zawód z przyszłością”

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

„Sterowanie układami 
elektropneumatycznymi”

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

„Prezentacja stanowisk 
edukacyjnych i prac własnych 
uczniów”

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

„Pokaz możliwości urządzeń 
mechatronicznych”

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

„Motoryzacja i mechatronika – 
mechanika – praktyka i pasja”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego 
w Krakowie, al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-369 Kraków

„Wyposażenie nowoczesnej 
pracowni samochodowej”

branża mechaniczna i górniczo-hutnicza
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Krakowska Medyczna Szkoła Policealna 
im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, 
ul. Jana Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków

1. „Modelowanie zębów”
2. „Wytwarzanie kremów do rąk”
3. „Zabiegi higienizacyjne jamy 
ustnej”

branża medyczno-społeczna

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego, 
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

„Zastosowanie mechatroniki 
w samochodach i nie tylko”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, 
ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

„Po wypadku, a jak nowy - 
prace blacharsko - lakiernicze 
w przemyśle motoryzacyjnym”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie, 
ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

„W służbie ekologii – 
ograniczanie emisji spalin 
w pojazdach samochodowych”

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, 
ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

1. „Bezpieczny i komfortowy lot – 
to nie tylko samolot”
2. „Mechanika najwyższych lotów 
– załogowe i bezzałogowe statki 
powietrzne”
3. „Lotniskowe służby operacyjne”

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

„Nowoczesny warsztat – 
nowoczesne gospodarstwo”

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
im. prof. Walerego Goetla, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków

„Serwisowanie otworów 
wiertniczych”

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

„Zastosowanie Arduino 
i Raspberry Pi do sterowania 
systemów mechatronicznych 
z wykorzystaniem sieci 
teleinformatycznych”

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

„Pokaz komputerowej 
diagnostyki samochodowej 
przy użyciu bezprzewodowego 
urządzenia WiTECH”

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

„Pokaz obróbki skrawania – 
toczenia, przy użyciu tokarki 
konwencjonalnej i sterowanej 
numerycznie CNC – porównanie 
technologii”
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

„Kwiatem zaplecione”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, 
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

„Cięcie formujące”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, 
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

1. „Oglądanie preparatów 
mikroskopowych”
2. „Badanie USG”

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

„Systemy mechatroniczne 
w rolnictwie”

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza 
Kościuszki, ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów „Praca i relaks w ogrodzie”

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
im. Gabriela Narutowicza, 
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków

1. „Laboratoryjne badanie wybra-
nych parametrów środowiska”
2. „Wykorzystanie programu Au-
to-Cad w inżynierii środowiska”

Zespół Szkół im. bł. ks Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, 
ul. gen. Stanisława Maczka 131, 34-240 Jordanów

„Jeździec i koń – partnerstwo 
i współpraca”

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

1. „Technologie energooszczędne 
w budownictwie”
2. „Ogrodowa sceneria, magia 
florystyki”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gromniku, 
ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik

„Pszczelarz - skarby Pogórza”

branża rolniczo-leśna z ochroną środowiska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków „Masaż metodą na stres”

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego, 
ul. Królewska 86, 30-079 Kraków

„Wybrane metody masażu 
leczniczego i relaksacyjnego”

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków

„Badanie wzroku, zabiegi 
pielęgnacyjne, pierwsza pomoc”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, 
ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice

„Przygotowania w Świecie 
Gościnności”
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepołomicach, ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice

„Prezentacja wyrobów piekarsko-
cukierniczych”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
32-740 Łapanów 32 „Elegancja na słodkim stole”

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

„Wykorzystanie soli 
w gastronomii i hotelarstwie”

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, ul. Barska 45, 30-307 Kraków

„Cukiernik, kucharz, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej – 
zawody z przyszłością”

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

„Serwis synchroniczny, 
dekoracja jednostki mieszkalnej, 
ekspedycja room service”

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych 
im. Tadeusza Kościuszki, ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów „Tarnowska galeria smaków”

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

„Nowohucki Gastronomik – 
szkoła z pasją”

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

„Finger food, serwis specjalny, 
barmaństwo”

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

„Naturalnie wołowina”

branża turystyczno-gastronomiczna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa 
w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa „Zielone miasto”

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

„Las naszym skarbem 
narodowym”

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

„Zabiegi pielęgnacyjne – 
zwierzęta domowe”

Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18, 32-340 Wolbrom „Jeździec, zawód z przyszłością”
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Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, 
ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice „Zdrowe zakąski pięknie podane”

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

„Prezentacja zawodu technik 
technologii żywności”

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach, 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 
przyszłością hotelarstwa 
i gastronomii”

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, 
ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów „Stół pięknie nakryty”

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

„Wiosenne inspiracje 
w hotelarstwie i gastronomii”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła 
Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, 
ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice

„W świecie gościnności”

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

„Desing kelnerski – pokaz 
kelnerski synchroniczny”

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

„Design cukierniczy – dekoracje 
cukiernicze”

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, 
ul. Macieja Miechowity 6, 31- 469 Kraków

„Zdrowe pieczywo – podstawa 
diety”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 31, 
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, 
os. Sportowe 28, 31-966 Kraków

„Smacznie i zdrowo”

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

„ZST-E kalejdoskop dobrych 
zawodów”

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, 
ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia „Gastronomia – sztuka z klasą”

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

„Atrakcje turystyczne Polski 
i Europy”

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 
os. Szkolne 18, 31-977 Kraków „Włoskie smaki”
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wystawca tytuł prezentacji
Francja – Owernia Rodan-Alpy Prezentacja zawodów w regionie
Francja – Le Centre-Val de Loire – Region Centralny-Dolina Loary 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
Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej Prezentacja zawodów w regionie

partnerzy zagraniczni

wystawca tytuł prezentacji
Karpacki Oddział Straży Granicznej, 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz 

„Straż Graniczna – w służbie 
ochrony granic”

Straż Miejska Miasta Krakowa, 
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków „W służbie naszemu miastu”

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

„Technik pożarnictwa 
– wykonywanie działań 
ratowniczych oraz zarządzanie 
działaniami ratowniczymi”

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, 
ul. Lucjana Rydla 19, 30-901 Kraków  „Kariera w armii”

służby mundurowe
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PROGRAM TOWARZYSZĄCY

scena

23 marca, czwartek 

10:00-10:30 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie, „Pokaz uczniów”

10:30-11:00 Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza 
w Krakowie,  „Posłuchajcie, zaśpiewajcie z nami!”

11:00-11:30 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego 
w Krakowie, „Występ artystyczny” 

11:30-12:00 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida 
w Krakowie, „Pokaz barmański”

12:30-13:00 Uroczyste otwarcie Targów

14:00-14:30 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, „Występ artystyczny”

14:30-15:00 Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
„Grunt to wiedzieć, czego się chce”

15:00-15:30 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego 
w Krakowie, „Pokaz pierwszej pomocy”

15:30-16:00 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta 
w Krakowie, „Prezentacja oferty edukacyjnej”

24 marca, piątek

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

10:30-11:00 Zespół Szkół nr 1 w  Nowym Targu, „Pokaz mody”

11:00-11:30  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego 
w Krakowie, „Występ artystyczny” 

11:30-12:00 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida 
w Krakowie, „Pokaz barmański”
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12:00-12:30 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Matejki 
w Krakowie, „Występ zespołu tanecznego ASLAN – Zumba”

12:30-13:00 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Krakowie, „Kształcąc się zawodowo rozwijamy nasze talenty”

13:00-13:30 Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 
w Krakowie, „Ja chcę jeszcze raz “

13:30-14:00 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, „Występ artystyczny”

14:00-14:30 Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
„Grunt to wiedzieć, czego się chce”

14:30-15:00 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka 
w Skale, „Pokaz uczniów”

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

15:30-16:00 Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie 
„Szalony chemik”

25 marca, sobota

10:00- 10:30 Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie, „Pokaz uczniów”

10:30-11:00 Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach  
„Grunt to wiedzieć, czego się chce”

11:00-11:30 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego 
w Krakowie, „Występ artystyczny”

11:30-12:00 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida 
w Krakowie, „Pokaz barmański”

12:00-12:30 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie, „Pokaz uczniów”

12:30-13:00 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta 
w Krakowie, „Prezentacja oferty edukacyjnej”

13:00-13:30 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka 
w Skale, „Pokaz uczniów”



Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

38

23 marca, czwartek 

10:00-15:00
Elektroniczny System Bonów Szkoleniowych dla osób 
indywidualnych w Małopolsce w ramach projektu Kierunek Kariera – 
rola i zadania Instytucji szkoleniowych

sala seminaryjna Lwów

24 marca, piątek  

10:00-12:30 Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych z województwa 
małopolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

13:00-15:00 Spotkanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia 
Ustawicznego – standard doradztwa

sala seminaryjna Lwów

23 marca, czwartek 

11:00-15:15
Konferencja „Małopolska –  tu zdobywa się zawód”  oraz debata 
„Szkoła pracy, praca życia” w ramach cyklu debat „Małopolska. 
Tworzymy przyszłość”

sala seminaryjna Budapeszt

23 marca, czwartek 

13:00 -14:00 Inauguracja Centrów Kompetencji Zawodowych

sala seminaryjna Praga
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 
ul. 11-go Listopada 43, 38-300 Gorlice M8 55

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, 
ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków E21 56

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim B14, M9 57

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, 
32-740 Łapanów 32 T7 58

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

M17, M18, 
B3, T3 59

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej Z7 63

Francja – Owernia Rodan-Alpy Z2 –

Francja – Le Centre-Val de Loire – Region Centralny-Dolina Loary Z3 –

Karpacki Oddział Straży Granicznej, 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 
33-300 Nowy Sącz SM4 60

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy 
Leszczyńskiej nr 1, ul. Jana Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków S2 62

Niemcy – Kraj Związkowy Turyngia Z1 –

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych 
w Szczucinie, ul. Wincentego Witosa 2, 33-230 Szczucin E9, M22 64

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, 
ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów B6, M2 65

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce, ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka E20, T20 66

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Małopolskiej Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, 
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków

A8, B5 67

Słowacja – Samorządowy Kraj Preszowski Z5 –

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

A26, S5, 
R11 68

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

A5, A6, 
T16 69

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

A11, B4, 
T24 70

Straż Miejska Miasta Krakowa, 
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków SM3 –

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 
os. Zgody 18, 31-951 Kraków SM1 71

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego, 
ul. Królewska 86, 30-079 Kraków S4 72

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 
ul. Józefa Szujskiego 13, 33-100 Tarnów M10 73

Ukraina – Obwód Lwowski Z6 –

Węgry – Miasto Győr Z4 –

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, ul. Lucjana Rydla 19, 
30-901 Kraków SM2 74

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 31, Zespół Szkół Specjal-
nych nr 14 w Krakowie, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków T13 75

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego 
w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków S1 76

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, 
ul. Jerzego Szablowskiego 1, 30-127 Kraków B12 78

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych “Chemobudowa – 
Kraków” S.A., os. Urocze 13, 31-953 Kraków B9, M6 79

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów B10 81

Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem, 
ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane B11 82

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna 
Suskiego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ R3, R4, R5 83

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, 
Hańczowa 80, 38-316 Wysowa-Zdrój R8 84

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie, 
ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków A9 77

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 
ul. Głogowa 12, 32-540 Trzebinia A27, T23 86



Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

43

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki, 
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów R7, T4 85

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków A15 87

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego 
w Krakowie, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków A18 88

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Krakowie, ul. Henryka Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków E13 89

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, 31-977 Kraków E11, M1 90

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, 
ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków E19 91

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, 
os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków T5 92

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, 
ul. Jana Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków T17 93

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
im. Gabriela Narutowicza, ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków

A19, B13, 
R14 94

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława 
Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane T19 95

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka 
w Skale, ul. Ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała A24, E6 96

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, 
ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice E7, T21 97

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, 
ul. gen. Stanisława Maczka 131, 34-240 Jordanów R12 98

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, 
Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza A12 99

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska B15 100

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, 
ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce M7, T22 101

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, 
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice E2, T1 102

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, 
ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka M15 103

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, 
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka T25 104
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Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, 
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

A3, B1, 
R10 105

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków E10 106

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta 
w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków M21 108

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego 
w Krakowie, al.  gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-369 Kraków

A20, A21, 
M23 109

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego, 
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków M3 107

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta  Emila Fieldorfa 
„Nila” w Krakowie, ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

M11, M12, 
M13, M14 110

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, 
ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków E22 111

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana, 
pl. Juliusza Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ A4 112

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów A23, B8, 
T6 113

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

E5, M20, 
T15 114

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, 
ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz A16 115

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, 
ul. Cechowa 57, 30-614 Kraków A17 116

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II 
w Gromniku, ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik R2 117

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza 
w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków A1, A2 118

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
im. prof. Walerego Goetla w Krakowie ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków E16, M19 119

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego 
w Zakliczynie, ul. Grabina 57, 32-840 Zakliczyn T8, T9 120

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Starym Sączu, ul. Ignacego Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz R9 121

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa 
w Giebułtowie, os. Szkolne 8, 32-085 Giebułtów A10 122

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa 
w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa R13 124
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, 
ul. Zdrojowa 18, 32-400 Myślenice

S3, T10 125

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, 
ul. Macieja Miechowity 6, 31-469 Kraków T14 126

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Czernichowie, Czernichów 1, 32-070 Czernichów R6 127

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, 
ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina E1, T12 128

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, 
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna A13, E12 129

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

A14, E14, 
T18 131

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych, 
ul. Józefa Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów A22 130

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica 
w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ E8 132

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – 
Mościcach, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów E17 133

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
ul. Józefa Michalusa 6, 38-300 Gorlice A7, E18 134

Zespół Szkół w Gdowie, 32-400 Gdów 405 A25, E23 135

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, 
ul. Tadeusza Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój E3 137

Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18, 32-340 Wolbrom R1 138

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira 
w Krakowie, os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków M16 140

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 
ul. Szkolna 34, 32-440 Sułkowice E15 139

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy 
w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków E4, T11 141

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18, 31-977 Kraków B2, T2 142

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

B7, M4, 
M5 143
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BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków A8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków A26

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, 
ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków A5, A6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, im. Jana Matejki, 
ul. Barska 45, 30-307 Kraków A11

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Krupnicza 44, 31-123 Kraków A9
Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 
ul. Głogowa 12, 32-540 Trzebinia A27

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków A15

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie, 
os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków A18

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
im. Gabriela Narutowicza, ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków A19

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale, 
ul. ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała A24

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych, 
Piotrkowice Małe 87, 32-104 Koniusza A12

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków A3
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, 
al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-369 Kraków A20, A21

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana, 
pl. Juliusza Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ A4

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów A23
Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, 
ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz A16

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego, 
ul. Cechowa 57, 30-614 Kraków A17

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, 
os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków A1, A2

branża administracyjna nr stoiska
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, 
os. Szkolne 8, 32-085 Giebułtów A10

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia A14
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych, ul. Józefa Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów A22
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, 
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna A13

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
ul. Józefa Michalusa 6, 38-300 Gorlice A7

Zespół Szkół w Gdowie, 32-400 Gdów 405 A25

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, 
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice B3

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim B14

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim B6

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków B5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, im. Jana Matejki, 
ul. Barska 45, 30-307 Kraków B4

Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Jerzego Szablowskiego 1, 30-127 Kraków B12
Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych „Chemobudowa – Kraków” S.A., 
os. Urocze 13, 31-953 Kraków B9

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów B10
Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem, ul. Krupówki 8, 34-500 Zakopane B11
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza, 
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków B13

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska B15

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków B1
Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów B8
Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18, 31-977 Kraków B2
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, 
ul. Władysława Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim B7

branża budowlana nr stoiska
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a, 31-123 Kraków E21
Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, 
ul. Wincentego Witosa 2, 33-230 Szczucin E9

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 
ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka E20

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Sląskich w Krakowie, 
ul. Henryka Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków E13

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, 31-977 Kraków E11
Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, ul. Loretańska 16, 31-114 Kraków E19
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysław Łokietka w Skale, 
ul. ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała E6

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, 
ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice E7

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, 
pl. Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice E2

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków E10

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków E22
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów E5
Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków E16

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina E1
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia E14
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, 
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna E12

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, 
ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ E8

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach, 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów E17

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, 
ul. Józefa Michalusa 6, 38-300 Gorlice E18

Zespół Szkół w Gdowie, 32-400 Gdów 405 E23
Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój E3
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 
ul. Szkolna 34, 32-440 Sułkowice E15

branża elektryczno-elektroniczna nr stoiska
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Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie, 
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków E4

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, 
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice M17, M18

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 
ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice M8

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim M9

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, 
ul. Wincentego Witosa 2, 33-230 Szczucin M22

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów M2
Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 
ul. Józefa Szujskiego 13, 33-100 Tarnów M10

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych „Chemobudowa – Kraków” S.A., 
os. Urocze 13, 31-953 Kraków M6

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26, 31-977 Kraków M1
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce M7
Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, 
ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka M15

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, 
al.  Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków M21

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, 
al. gen. Jana Skrzyneckiego 12, 30-369 Kraków M23

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego, 
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków M3

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 
w Krakowie, ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

M11, M,12 
M13, M14

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów M20
Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla, 
ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków M19

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, 
os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków M16

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
 ul. Władysława Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim M4, M5

branża mechaniczna i górniczo-hutnicza nr stoiska
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Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, 
ul. Jana Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków S2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków S5

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego, 
ul. Królewska 86, 30-079 Kraków S4

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, 
os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków S1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 S3

branża medyczno społeczna nr stoiska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków R11

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, 
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ R3, R4, R5

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, 
Hańczowa 80, 38-316 Wysowa-Zdrój R8

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki, 
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów R7

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza, 
ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków R14

Zespół Szkół im. bł. ks Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, 
ul. gen. Stanisława Maczka 131, 34-240 Jordanów R12

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9, 31- 450 Kraków R10
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, 
ul. Wincentego Witosa 4, 33-180 Gromnik R2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, 
ul. Podkamienne 8 33-335 Nawojowa R13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz R9

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, 
32-070 Czernichów 1 R6

Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18, 32-340 Wolbrom R1

branża rolniczo-leśna z ochroną środowiska nr stoiska
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, 
ul. 3 Maja 2, 32-005 Niepołomice T3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 32-740 Łapanów 32 T7
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 
ul. Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka T20

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, 
ul. Grochowa 19, 30-731 Kraków T16

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, im. Jana Matejki, 
ul. Barska 45, 30-307 Kraków T24

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 31, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 
w Krakowie, os. Sportowe 28, 31-966 Kraków T13

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 
ul. Głogowa 12, 32-540 Trzebinia T23

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki, 
ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów T4

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, 31-828 Kraków T5
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, 
ul. Jana Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków T17

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, 
ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane T19

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, 
ul. 3 Maja 97b, 32-400 Myślenice T21

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, ul. Szkolna 20a, 32-410 Dobczyce T22
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, 
32-005 Niepołomice T1

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, 
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka T25

Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów T6
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, 
ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów T15

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności 
im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, 32-400 T 10

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie, 
ul. Grabina 57, 32-840 Zakliczyn T8, T9

branża turystyczno-gastronomiczna nr stoiska
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Zespół Szkół Przemysłów Spożywczego w Krakowie, 
ul. Macieja Miechowity 6, 31- 469 Kraków T14

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych, 
ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina T12

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia T18
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie, 
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków T11

Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18, 31-977 Kraków T2

Francja – Owernia Rodan-Alpy Z2
Francja – Le Centre-Val de Loire – Region Centralny-Dolina Loary Z3
Niemcy – Kraj Związkowy Turyngia Z1
Słowacja – Samorządowy Kraj Preszowski Z5
Ukraina – Obwód Lwowski Z6
Węgry – Miasto Győr Z4
Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej Z7

partnerzy zagraniczni nr stoiska

Karpacki Oddział Straży Granicznej, 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 
33-300 Nowy Sącz SM4

Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków SM3
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 
os. Zgody 18, 31-951 Kraków SM1

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, ul. Lucjana Rydla 19, 30-901 Kraków SM2

służby mundurowe nr stoiska
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Organizujemy praktyczną naukę zawodu 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

• Zespołu Szkół Technicznych w Gorli-
cach,
• 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 samocho-
dowych,
• kierowca mechanik.

Branża elektryczna
• technik elektryk,
• technik elektronik,
• technik mechatronik,
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej, 
• elektromechanik,
• elektryk.

Branża mechaniczna 
• technik mechanik.

Organizujemy egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe.

Prowadzimy kursy dla młodzieży i doro-
słych:
• spawania metodami MAG i TIG,
• obsługi wózków widłowych,
• 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 wg naj-
wyższych standardów.

Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego 
w Gorlicach

38-300 Gorlice
ul. 11 Listopada 43
tel. (+48 - 18) 353 56 10
tel./fax (+48 - 18) 353 76 09
ckpiu.gorlice@gmail.com 
www.ckpiu.gorlice.pl 
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Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Krakowie powstało w 1996 roku w wy-
niku reformy polskiego systemu eduka-
cji. CKP tworzy na terenie Polski sieć 
placówek edukacyjnych, udostępniają-
cych pracownie zawodowe oraz wykwa-
lifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak 
i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji 
zawodowej. 

CKP w Krakowie prowadzi działalność 
edukacyjną w 3 branżach: 
• mechanice-mechatronice, 
• elektryce-elektronice, 
• budownictwie. 

Do CKP trafia młodzież z 16 szkół 
zawodowych, której umożliwiamy odby-
cie zajęć praktycznych w nowocześnie 
wyposażonych pracowniach pod okiem 
wysoko wykwalifikowanej i doświadczo-
nej kadry. 

CKP oferuje również:
• kursy zawodowe w tym kwalifikacyjne 
kursy zawodowe tzw. KKZ przeznaczo-
ne dla dorosłych, którzy chcą zdobyć lub 

poszerzyć swoje umiejętności zawo-
dowe, a w wyniku zdania egzaminu po-
twierdzającego kwalifikację potwierdzić 
także zawód, 
• możliwość zdobycia państwowych 
certyfikatów potwierdzających zdobyte 
uprawnienia i kwalifikacje. Nauczyciele 
CKP są uprawnieni do przeprowadzania 
egzaminów zawodowych w ponad 18 
zawodach. 

Placówka wpisana do rejestru insty-
tucji szkoleniowych WUP w Krakowie.

Nr wpisu 2.12/00220/2010

Posiadamy również Atest Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający 
do szkolenia i egzaminowania spawaczy 
w oparciu o wytyczne Nr W-07/IS-17     
Nr 510/2013.

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Krakowie

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

E
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Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Oświęcimiu jest placówką oświatową 
w której odbywają się zajęcia praktyczne 
dla uczniów z 4 szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu oświęcimskiego. Organem 
prowadzącym placówkę jest Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu. 

Na terenie Centrum, pod opieką wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej, 
młodzież ma możliwość kształcenia oraz 
zdobycia doświadczenia w jednym z wy-
branych zawodów z branży budowlanej, 
mechanicznej, elektrycznej oraz górni-
czej. Znaczącym czynnikiem mającym 
wpływ na jakość procesu dydaktycznego 
jest ciągły rozwój placówki jaki nastę-
puje na przestrzeni kilku ostatnich lat, 
który sprawił, że praktyczna nauka za-
wodu może być realizowana z wykorzy-
staniem profesjonalnych i zaawansowa-
nych technologicznie urządzeń, narzędzi 
i sprzętu. Baza dydaktyczna jaką obecnie 
dysponuje Centrum, została pozyska-
na w znacznej mierze przy współudziale 
funduszy Unii Europejskiej.

Dodatkowym atutem działalności 
placówki jest powiązanie zajęć dydak-
tycznych z możliwością świadczenia 
różnorodnych usług i prac zleconych 
dzięki współpracy z podmiotami pu-
blicznymi oraz prywatnymi. Tego typu 
działania przynoszą ogromne korzy-
ści w procesie kształcenia młodzieży. 
Dzięki takiej organizacji zajęć, uczeń ma 
możliwość nauki bazując na konkret-
nym zamówieniu z wykorzystaniem od-
powiednich materiałów (pod względem 
ilościowym i jakościowym). Krótko mó-
wiąc, wykonujemy coś co ma konkretne 
zastosowanie.

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8
tel. (+48 - 33) 843 42 70
sekretariat@ckposwiecim.pl
www.ckposwiecim.pl

B
14

M
9



Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

58

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Łapanowie oferuje 
kształcenie dla młodzieży oraz dla do-
rosłych. Dysponujemy nowoczesnymi 
pracowniami wyposażonymi w sprzęt 
multimedialny dla kształcenia ogólne-
go i zawodowego, biblioteką z czytelnią, 
warsztatami szkolnymi dla zawodów 
mechanicznych, budowlanych oraz ga-
stronomicznych, nową halą sportową 
z kompleksem boisk sportowych „Orlik”. 
Organizujemy praktyki krajowe i zagra-
niczne, kursy, szkolenia podnoszące 
kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy kształcenie w Technikach:
• cyfrowe procesy graficzne,
• handlowiec,
• organizacja reklamy,
• ekonomista,
• spedytor,
• logistyk,
• przemysłu mody,
• budownictwa,
• żywienia i usług gastronomicznych,
• technologii żywności,
• architektury krajobrazu,

• agrobiznesu,
• rolnik,
• mechanik,
• informatyk.

Szkołach Branżowych I Stopnia:
• sprzedawca,
• kierowca mechanik,
• krawiec,
• monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• kucharz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego,
• cukiernik,
• mechanik pojazdów samochodowych.

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Łapanowie

32-740 Łapanów
Łapanów 32

tel. (+48 - 14) 685 34 19
fax (+48 - 14) 685 41 05

ckziu@powiat.bochnia.pl
www.ckziulapanow.pl 
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Technikum:
• technik pojazdów samochodowych (no-
wość – klasa patronacka MAN Trucks),
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej.

Szkoła branżowa I stopnia:
• kucharz, cukiernik, piekarz,
• fryzjer,
• sprzedawca,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• i inne w ramach klasy wielozawodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(system zaoczny – piątek, sobota).

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe, prze-
prowadzanie egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w zawodzie z bran-
ży gastronomicznej, szkolenia, kursy, 
warsztaty.

Mocną stroną placówki jest bardzo 
nowoczesna i dostosowana do potrzeb 
rynku pracy i wymagań egzaminacyj-
nych baza techno-dydaktyczna oraz 
fakt, iż szkoła pełni funkcję centrum 
egzaminacyjnego w nauczanych zawo-
dach, dzięki czemu cechuje nas wysoka 
zdawalność egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą 
sukcesy w konkursach zawodowych na 
szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. 
Wyróżnia nas wysoki poziom bezpie-
czeństwa i przyjazna atmosfera.

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Niepołomicach

32-005 Niepołomice
ul. 3 Maja 2
tel. (+48 - 12) 281 00 21
ckziuniepolomice@op.pl
www.zszniepolomice.pl
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Karpacki Oddział Straży Granicznej jest 
jednym z dziewięciu oddziałów funkcjo-
nujących w strukturze organizacyjnej 
Straży Granicznej. Swoim zasięgiem 
obejmuje województwo małopolskie. 
KaOSG ochrania odcinek granicy pol-
sko-słowackiej o długości 319,49 km.

Funkcjonariusze Karpackiego Od-
działu Straży Granicznej pełnią służbę 
w Placówkach Straży Granicznej w Kra-
kowie-Balicach  (lotnicze przejście gra-
niczne), Tarnowie i Zakopanem. 

Podczas realizacji zadań służbowych 
funkcjonariusze Straży Granicznej:
• realizują zadania w ochronie granicy 
państwowej,
• dokonują kontroli granicznych na gra-
nicy zewnętrznej,
• prowadzą nadzór nad kontrolą bezpie-
czeństwa w portach lotniczych,
• zatrzymują sprawców przestępstw i wy-
kroczeń,
• 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 to-
warów niebezpiecznych i zabronionych.

Karpacki  Oddział Straży 
Granicznej im. 1 Pułku 

Strzelców Podhalańskich 
z siedzibą w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz
ul. 1 Pułku Strzelców 

Podhalańskich 5
tel. (+48 - 18) 415 30 02
tel. (+48 - 18) 415 37 01

komendant.karpacki@strazgraniczna.pl
www.karpacki.strazgraniczna.pl

SM 
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Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłat-
ną, która kształci absolwentów szkół 
średnich w systemie dziennym. Przyj-
mujemy absolwentów szkół średnich 
na podstawie świadectwa ukończe-
nia szkoły, bez egzaminów wstępnych. 
Można u nas zdobyć atrakcyjny zawód 
w krótkim czasie – w zależności od kie-
runku kształcenia nauka trwa 2 lata lub 
2,5 r. Nasi absolwenci bez trudu znajdu-
ją zatrudnienie w aptekach, gabinetach 
stomatologicznych, pracowniach prote-
tycznych, pracowniach diagnostyki me-
dycznej (USG, tomografii komputerowej, 
RTG i in.). Szkoła z 60-letnią tradycją 
kształcenia, ma uznanie na rynku pracy 
wśród pracodawców w Polsce i za gra-
nicą. Szkoła zapewnia każdemu ucznio-
wi realizację praktycznej nauki zawodu 
w placówkach szkolenia praktycznego.

W trakcie nauki istnieje możliwość 
odbycia – finansowanych ze środków 
UE – bezpłatnych kursów oraz mie-
sięcznych płatnych (uczeń otrzymuje 
wynagrodzenie) staży u pracodawców.

Szkoła kształci w zawodach:
• technik dentystyczny,
• technik elektroradiolog,
• technik farmaceutyczny,
• higienistka stomatologiczna.

ZAPRASZAMY!

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
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Propozycja uczenia się w naszym li-
ceum kierowana jest przede wszystkim 
do polskiej młodzieży zainteresowanej 
szeroko pojętą tematyką chińską i azja-
tycką oraz możliwością kontynuowania 
nauki na chińskich uczelniach wyższych 
w przyszłości. Partnerami projektu 
są polskie i chińskie uczelnie wyższe, 
chińskie szkoły średnie oraz instytucje 
edukacyjne. Organem prowadzącym 
i założycielem liceum jest Europejsko-
-Azjatycka Fundacja Edukacji Bizneso-
wej. 

Otwarcie szkoły w Krakowie: wrze-
sień 2017 (uruchomienie pierwszej kla-
sy). 

Planujemy otwarcie placówek 
również w innych miastach Pol-
ski (m.in. Warszawa, Zielona Góra). 
 
Co nas wyróżnia:
• nauka języka chińskiego pozwalająca 
nie tylko na opanowanie języka na wy-
sokim poziomie, ale także możliwość 

przygotowania do egzaminów certyfika-
cyjnych – HSK,
• prowadzenie kilku przedmiotów w ję-
zyku chińskim przez wykwalifikowanych 
nauczycieli z Chin (zajęcia równolegle 
prowadzone będą w języku polskim, aby 
bez obaw zrozumieć przedmiot i móc 
zdawać go na maturze),
• prowadzenie unikalnego przedmiotu, 
którym będzie „sinologia”, dotycząca 
szeroko pojętej wiedzy o Chinach,
• możliwość wyjazdu do Chin na waka-
cyjny obóz letni, poprzedzający naukę 
w liceum w roku szkolnym 2017/2018,
• możliwość udziału w kursie języka chiń-
skiego przed podjęciem nauki w liceum.

Europejsko-Azjatycka 
Fundacja Edukacji Biznesowej, 
Pierwsze Niepubliczne 
Sino-Polskie Liceum 
Ogólnokształcące w Krakowie 

31-150 Kraków 
Rynek Kleparski 18 
(budynek Gim. nr 4)
tel. (+48) 500 839 119
tel./fax (+48 - 12) 389 87 48
sekretariat@splo.com.pl
www.splo.com.pl
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W skład PCEiKZ w Szczucinie wchodzi 
Liceum Ogólnokształcące, Technikum, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego. Możemy pochwalić się 
wysokim poziomem kształcenia i bardzo 
dobrą zdawalność egzaminów zawo-
dowych. Posiadamy nowoczesną bazę 
dydaktyczną. Pracownie informatyki 
i teleinformatyki wyposażone są w nowe 
komputery, sprzęt sieciowy i telekomu-
nikacyjny w tym spawarkę światłowodo-
wą,  mierniki telekomunikacyjne, testery 
sieci i centrale telefoniczne. Pracownia 
mechaniczna posiada nowoczesną to-
karkę i frezarkę sterowaną numerycznie 
Haas ST10 oraz Haas Minimil, połączo-
na jest z pracownią komputerową w któ-
rej znajduje się oprogramowanie CAD 
oraz symulatory obrabiarek CNC. 

Kształcimy w zawodach: 
• technik teleinformatyk,
• technik informatyk,
• technik mechanik,
• technik elektronik,
• technik pojazdów samochodowych,

• technik ochrony środowiska,
• technik chłodnictwa i klimatyzacji,
• technik obsługi turystycznej.

Zapraszamy też do zapoznania się 
z ofertą Liceum i Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej na naszej stronie internetowej.

Powiatowe Centrum Edukacji 
i Kompetencji Zawodowych 

w Szczucinie

33-230 Szczucin
ul. Wincentego Witosa 2

tel./fax (+48 - 14) 643 64 21
sekretariat@pceikz.pl

www.pceikz.pl
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Kształcimy od 1945 r. Dzięki tak dłu-
giemu okresowi nauczania, udało nam 
się zdobyć bardzo duże doświadcze-
nie, a także wypracować swój własny 
styl pracy. Nasza kadra pedagogiczna 
jest doskonale przygotowana do pracy 
z młodzieżą, zawsze ukierunkowana na 
młodego człowieka. Posiadamy nowo-
czesną bazę techniczną, dobrze wypo-
sażone klasopracownie, dostępne rów-
nież dla osób niepełnosprawnych.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje: 

4-letnie technikum w zawodach:
• technik elektryk, 
• technik mechatronik, 
• technik pojazdów samochodowych,
•  technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej,
• technik mechanik, 
• technik automatyk,
• technik handlowiec.

3-letnią szkołę branżową w zawodach: 
• elektryk, 

• monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie,
• ślusarz, 
• operator obrabiarek skrawających,
• wielozawodowa (sprzedawca, kucharz, 
fryzjer, mechanik pojazdów samocho-
dowych, piekarz, blacharz, cukiernik itp).

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

KSZTAŁCIMY ZAWODOWCÓW !

Powiatowe Centrum 
Edukacyjne w Chrzanowie

32-500 Chrzanów
ul. Fabryczna 27
tel. (+48 - 32) 623 26 09
tel./fax (+48 - 32) 623 29 09
pce_chrzanow@op.pl
www.pcechrzanow.edu.pl
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Powiatowe Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego to szkoła 
z wieloletnią tradycją. Od przeszło 30 
lat cieszy się dużą popularnością wśród 
mieszkańców Wieliczki i okolic oraz Kra-
kowa.

Od 2014 r. nową siedzibą szkoły jest 
budynek w obrębie Kampusu Wielickie-
go. Dysponujemy pracowniami ogólno-
kształcącymi i zawodowymi wyposażo-
nymi w tablice multimedialne i pomoce 
dydaktyczne, stołówką, pełnowymiaro-
wą halą sportową, siłownią, salą do ae-
robiku, biblioteką z multimedialną czy-
telnią oraz salą amfiteatralną z kinem.

Absolwentom gimnazjum proponujemy 
naukę w klasach o profilu:

• technik ekonomista,
• technik obsługi turystycznej,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik informatyk,
• technik hotelarstwa

oraz w 3-letniej Zasadniczej Szkole Za-
wodowej w zawodzie kucharz, sprze-
dawca oraz klasie wielozawodowej.

Co nas wyróżnia:

• I miejsce w konkursie “Małopolska 
Szkoła z Pasją”,
• tytuł Srebrnej Szkoły 2013 w XV Ogol-
nopolskim Rankingu Perspektyw i Rzecz-
pospolitej,
• prestiżowy certyfikat jakości “Szkoła 
Przedsiębiorczości”,
• program Akademii Sieci Komputero-
wych CISCO,
• wymiana międzynarodowa - Niemcy, 
Włochy, Hiszpania,
•  praktyki zagraniczne w Niemczech,
• udział w projektach unijnych podno-
szących kwalifikacje zawodowe uczniów,
• dogodna lokalizacja tuż przy pętli auto-
busowej MPK.

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
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Co nas wyróżnia?
• zapewniamy płatne praktyki w naszych 
zakładach (ponad 30 zawodów!),
• stypendia dla najzdolniejszych uczniów,
• dofinansowanie klasowych wyjść do kina, 
teatru, wycieczek, dojazdów do szkoły,
• dodatkowy język obcy niemiecki,
• zagraniczne praktyki,
• internat i stołówka w budynku naszej szkoły,
• dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach 
wiedzy o kulturze,
• tytuł Czeladnika i międzynarodowy do-
kument Europass.

Kształcimy w zawodach:

motoryzacyjnych:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• elektromechanik pojazdów samochodo-
wych,
• blacharz samochodowy,
• lakiernik,

budowlanych:
• monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie,
• monter sieci i urządzeń sanitarnych,

• betoniarz-zbrojarz,
• murarz-tynkarz,
• kamieniarz,
• dekarz,
• elektryk,
• cieśla,
• kowal,
• ślusarz,
• kominiarz,
• ZDUN – nowość 2017!

spożywczych:
• cukiernik,
• piekarz,
• wędliniarz,
• kucharz,

usługowych i innych…
• elektromechanik,
• stolarz,
• tapicer,
• obuwnik,
• krawiec,
• złotnik-jubiler,
• kaletnik,
• kuśnierz,
• fryzjer,
• sprzedawca.

Rzemieślnicza Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa 
Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości 
w Krakowie

31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 4
tel. (+48 - 12) 413 86 98
szkola@izba.krakow.pl
www.szkola.izba.krakow.pl
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie jest jedynym w naszym 
regionie zespołem szkół kształcącym osoby 
z dysfunkcją wzroku. W ośrodku znajdują 
się następujące szkoły ponadgimnazjalne:

• Technikum nr 26 (kształcące w za-
wodach: technik architektury krajo-
brazu,technik masażysta, technik prac 
biurowych, technik realizacji dźwięku, 
technik tyfloinformatyk),
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 33 
(kształcąca w zawodach: koszykarz-
-plecionkarz, ogrodnik),
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
nr 5,
• XI Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych ,
• Szkoła Policealna nr 19 (kształcąca 
w zawodach: technik administracji, flo-
rysta, technik realizacji dźwięku, technik 
teleinformatyk).

Poza bogatą ofertą edukacyjną 
uczniowie objęci są opieką specjalistów 
terapii widzenia, orientacji przestrzen-

nej, pedagoga, psychologa, doradcy za-
wodowego, logopedy, terapii Tomatisa. 

Mało liczne klasy zapewniają indywi-
dualizację procesu nauczania i dostoso-
wanie go do możliwości psychofizycz-
nych każdego ucznia. Lekcje odbywają 
się również w trybie nauczania indywi-
dualnego. Młodzież spoza Krakowa ma 
możliwość zakwaterowania w interna-
cie.

Pracownie przedmiotowe wyposażo-
ne są w najnowsze pomoce dydaktyczne 
(w tym urządzenia elektroniczne i pro-
gramy komputerowe) dostosowane do 
uczniów z dysfunkcją wzroku. W szko-
łach uczymy dwóch języków obcych no-
wożytnych: angielskiego i niemieckiego, 
a pracę nauczycieli języka angielskiego 
wspomagają native speakerzy.

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 
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Oferta kształcenia zawodowego dosto-
sowana jest do bieżących potrzeb rynku 
pracy. Istnieje możliwość kontynuowa-
nia nauki w:

Technikum nr 27:
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik technologii odzieży,
• technik budownictwa,
• technik mechanik,
• technik mechatronik,
• technik handlowiec,
• technik informatyk.

Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 29:
• kucharz małej gastronomii,
• krawiec,
• fryzjer,
• fotograf,
• monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie,
• blacharz samochodowy.

XL Liceum Ogólnokształcącym,
Szkole Policealnej nr 20:
• technik usług kosmetycznych,
• florysta,
• technik informatyk,
• technik administracji,
• asystent osoby niepełnosprawnej.

Nasze atuty: atrakcyjne zajęcia, za-
graniczne praktyki zawodowe (Niemcy, 
Słowacja, Francja), współpraca z Mało-
polskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego 
(prawo jazdy), nowoczesne sale dydak-
tyczne, bezpieczny internat.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla 
Niesłyszących im. Janusza 
Korczaka w Krakowie

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
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy tworzą:

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

Kształcimy na kierunkach:
• sprzedawca,
• cukiernik,
• kaletnik,
• krawiec,
• kucharz, 
• pracownik pomocy hotelowej,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie.

Nasze zajęcia prowadzone są w no-
wocześnie wyposażonych pracowniach. 
Organizujemy egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy 
życzliwą, wykwalifikowaną kadrą na-
uczycieli.

Wyróżnia nas:
• tytuł Innowacyjna Szkoła Zawodowa 
na Rynku Pracy,
• tytuł Szkoły Promującej Zdrowie,

• współpraca z pracodawcami (to my znaj-
dujemy uczniom praktyki),
• współpraca ze szkołą w Norymberdze 
i organizacją Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży),
• organizacja zagranicznych praktyk za-
wodowych  w ramach programu Unii Eu-
ropejskiej Erasmus +,
• duża oferta zajęć pozalekcyjnych,
• mało liczne oddziały klasowe,
• nowocześnie wyposażone sale dydak-
tyczne,
• wyjazdy i wycieczki,
• bezpieczny internat,
• opieka psychologa i pedagoga,
• zajęcia z biofeedback,
• mnemotechniki szybkiego czytania.

Z nami „Zdobądź tytuł zawodowy”.

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) 666 639 353

dyrekcja@soswnr1krakow.pl
www.soswnr1krakow.pl
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Szkoła Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie jest jednostką or-
ganizacyjną Państwowej Straży Pożar-
nej realizującą szereg zadań związanych 
z ochroną przeciwpożarową i ochroną 
ludności. Jako jednostka edukacyjna 
będąca dwuletnim policealnym studium 
zawodowym, szkoła realizuje kształce-
nie w oparciu o podstawy programowe 
w zawodzie technik pożarnictwa dla 
kwalifikacji Z.22 – Wykonywanie działań 
ratowniczych oraz kwalifikacji Z.23 – 
Zarządzanie działaniami ratowniczymi. 

Edukacja ukierunkowana jest na 
kształcenie kadry średniego szcze-
bla specjalizującego się w dowodzeniu 
działaniami ratowniczymi na poziomie 
interwencyjnym. Kształcenie w szkole 
przebiega zarówno w systemie stacjo-
narnym jak i niestacjonarnym w formie 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
a realizowane jest na bazie nowocześnie 
wyposażonych sal wykładowych, labo-
ratoriów 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 pożarnictwa rów-
nież kształcenie w formach pozaszkol-
nych, kursach kwalifikacyjnych, szko-
leniach specjalistycznych i wszelkich 
formach edukacji opartych na progra-
mach zatwierdzonych przez Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie 
pozostaje również ośrodkiem egzami-
nacyjnym dla zawodu technik pożarnic-
twa.

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

SM
1



Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce

72

Jesteśmy szkołą publiczną o zasięgu 
ogólnopolskim. Oferujemy ponad 60- 
letnie doświadczenie w kształceniu ma-
sażystów. Nasze dyplomy są uznawane 
na całym świecie. Absolwenci naszej 
szkoły znajdują zatrudnienie jako tech-
nicy masażyści w publicznych i niepu-
blicznych placówkach służby zdrowia, 
gabinetach rehabilitacyjnych, fizjotera-
peutycznych, kosmetycznych, mogą za-
kładać własne gabinety masażu.

Nasze atuty:
• szkoła jest bezpłatna,
• matura nie jest wymagana,
• uzyskanie wykształcenia w zawodzie 
technik masażysta poszukiwanym na 
europejskim rynku pracy,
• bardzo dobrze i nowocześnie wyposa-
żona baza dydaktyczna,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji na 
różnego rodzaju kursach z zakresu ma-
sażu, organizowanych przez szkołę,
• nauka języka angielskiego zawodowe-
go,

• nauka języka migowego,
• zasięg ogólnopolski,
• internat i stołówka na miejscu.

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
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Tarnowskie Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego jest międzysz-
kolną placówką oświatową, nasza oferta 
jest dostosowana do potrzeb i możliwo-
ści innych szkół, jak również uzależnio-
na od zapotrzebowania na świadczenie 
konkretnych usług edukacyjnych wśród 
potencjalnych uczniów i słuchaczy. Pla-
cówka jest przygotowana do organizo-
wania teoretycznej i praktycznej nauki 
zawodu, w zakresie nowoczesnych 
technik i technologii wytwarzania. Ce-
lem istnienia placówki jest praktyczne 
zastosowanie umiejętności i wiedzy 
wyuczonych w formie teoretycznej na 
zajęciach dydaktycznych w szkołach 
zawodowych. 

TCKPiU to bezpieczeństwo i higiena 
stanowisk; aktualne oprogramowanie, 
komputeryzacja i nowoczesne wypo-
sażenie. Podział na grupy w systemie 
pracowniano-laboratoryjnym gwarantu-
je wysoką skuteczność przekazywanej 
wiedzy. 

Kształcimy w następujących zawodach:
• mechatronik,
• elektryk, 
• elektronik, 
• mechanik, 
• mechanik pojazdów samochodowych, 
• informatyk,
• mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Tarnowskie Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Tarnowie

33-100 Tarnów
ul. Józefa Szujskiego 13
tel. (+48 - 14) 621 26 81
tckp@poczta.fm
www.tckpiu.prospect.pl 
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Od lat Wojsko Polskie cieszy się dużym 
zaufaniem społecznym, a żołnierze ko-
jarzą się z patriotyzmem, zdecydowa-
niem i siłą. Służba w wojsku umożliwia 
podnoszenie kwalifikacji, rozwój na dro-
dze awansu, stałą pracę i stabilizację. 
Siły Zbrojne jako gwarant suwerenności 
i niepodległości były, są i będą trwać.

Droga do kariery zawodowej to cią-
głe zdobywanie doświadczeń. Realizując 
zadania na rzecz Ojczyzny, możesz pod-
nieść kwalifikacje i zapewnić sobie roz-
wój osobisty i zawodowy. Poprzez szko-
lenie w ramach służby przygotowawczej, 
służby w Wojskach Obrony Terytorialnej 
lub Narodowych Siłach Rezerwowych 
staniesz ramię w ramię z wyselekcjo-
nowanymi żołnierzami Wojska Polskie-
go i zrealizujesz konstytucyjne zadania 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
kraju i obronności państwa. To już tylko 
krok do zawodowej służby wojskowej. 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 
w Krakowie

30-901 Kraków
ul. Lucjana Rydla 19

tel.(+48 - 12) 261 134 322
fax (+48 - 12) 261 134 008

wszwkrakow.rekrutr@ron.mil.pl
www.wszwkrakow.wp.mil.pl
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Zespół Szkół Specjalnych nr 14 prze-
znaczony jest dla młodzieży z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim. Od kandydatów wymagane jest 
orzeczenie poradni psychologiczno-
-pedagogicznej i skierowanie organu 
prowadzącego szkołę. Klasy liczą do 16 
uczniów. 

Proponujemy naukę w zawodach: 
kucharz, cukiernik, pracownik pomocni-
czy obsługi hotelowej, mechanik pojaz-
dów samochodowych, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownic-
twie, ogrodnik, ślusarz, sprzedawca.

Indywidualne programy nauczania 
dostosowane są  do potrzeb każdego 
ucznia. Nauka w szkole zawodowej trwa 
trzy lata i kończy się egzaminem po-
twierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 
Szkoła zapewnia praktyki zawodowe 
w nowocześnie wyposażonych warszta-
tach szkolnych, CKP i zakładach pracy. 
Współpracujemy z partnerskimi placów-
kami z Czech, Słowacji, Niemiec i Szwe-

cji. Uczniowie mają możliwość udziału 
w realizowanych projektach  Erasmus+. 
Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia: biofe-
edback, reedukację, logopedię, integra-
cję sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, 
terapię pedagogiczną i psychologicz-
ną oraz atrakcyjne zajęcia pozalekcyj-
ne. Organizowane są staże zawodowe, 
wycieczki krajowe, zagraniczne obozy  
edukacyjne. Szkoła zapewnia uczniom 
codzienną opiekę pielęgniarską i obiady 
we własnej stołówce.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna nr 31, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 14 w Krakowie

31-966 Kraków
os. Sportowe 28
tel. (+48 - 12) 644 34 17
fax (+48 - 12) 644 34 17 w.11
zss1krak@poczta.onet.pl
www.zss14.pl 
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Szkołę tworzą:
• Szkoła Policealna Pracowników Służb Me-
dycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie,
• Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Krakowie, w skład którego wchodzi:
Szkoła Policealna Pracowników Służb 
Medycznych i Społecznych dla Doro-
słych w Krakowie.

Prowadzimy kształcenie w atrakcyjnych 
zawodach w formie szkolnej:
• opiekun medyczny, 
• ortoptystka,
• opiekunka dziecięca, 
• protetyk słuchu, 
• technik optyk, 
• technik sterylizacji medycznej,
• terapeuta zajęciowy;

w formie pozaszkolnej na kwalifikacyj-
nych kursach zawodowych:
• asystent osoby niepełnosprawnej,
• opiekun medyczny;

w formie kursów  i warsztatów doskonalą-
cych posiadaną wiedzę i umiejętności m.in.:
• kurs optometrii I, II, III stopnia,

• podstawy terapii zajęciowej,
• kurs florystyki,
• kurs masażu klasycznego – I stopień.

Zalety szkoły:
• szkoła bezpłatna,
• bez matury,
• nowocześnie wyposażone pracownie,
• multimedialne sale wykładowe,
• wycieczki zawodoznawcze,
• ośrodek egzaminacyjny,
• wysoka zdawalność egzaminów,
• bezpieczna szkoła – monitoring wizyjny,
• staże, kursy doskonalące umiejętności 
i wiedzę przydatne na rynku pracy,
• zapewniamy praktyki zawodowe,
• internat,
• biblioteka,
• język migowy, język zawodowy angielski.

Jesteśmy jedną z pierwszych me-
dycznych szkół w Małopolsce, kształ-
cimy od 1961 r. Od lat z powodzeniem 
łączymy tradycję z nowoczesnością. 
Wyróżnia nas 100% zdawalność egza-
minów zewnętrznych! Dołącz do nas! 
Z nami osiągniesz sukces!

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
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Technikum:
• technik analityk,                                
• technik technologii chemicznej.        

Liceum ogólnokształcące – klasy z po-
szerzonym programem:
• chemia i biologia z elementami analizy 
chemicznej,
• język polski, biologia – „pedagogiczna”.

Zespół Szkól Chemicznych to szkoła 
gwarantująca sukces. Potwierdzają to 
wysokie lokaty  w  rankingu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w 2011 - 10 miejsce, 
w 2012 - 11 miejsce w Polsce oraz zdo-
byty w latach 2013 - 2016 tytuł „ZŁOTEJ 
SZKOŁY”. Szkoła realizuje program sty-
pendialny „Mistrzowie Chemii” Fundacji 
Orlen, bierze  udział w licznych projek-
tach ekologicznych i unijnych, np. „Ma-
łopolska Chmura Edukacyjna”, ściśle 
współpracuje z AGH, PK, UJ i UR. Posia-
da doskonale  wyposażone  pracownie  
przedmiotowe, laboratoria chemiczne, 
w których nowoczesny sprzęt pozwala 
na eksperymenty i ciekawe doświadcze-

nia. Mamy szeroką ofertę zajęć pozalek-
cyjnych.  W szkole aktywnie działa Sa-
morząd Uczniowski,  redakcja szkolnej 
gazetki Alchemik oraz wolontariat. 

Dni otwarte 10 i 11 marca oraz            
22 kwietnia 2017 r.

Zespół  Szkół  Chemicznych 
im. Marii Skłodowskiej Curie 
w Krakowie

31-123 Kraków 
ul. Krupnicza  44
tel./ fax (+48 - 12) 422 32 20
sekretariat@zsch.krakow.pl
www.zsch.krakow.pl 
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W prestiżowym rankingu Perspektyw 
2017 szkoła otrzymała odznaczenie: tar-
czę „Złote Technikum 2017”. 

Oferta:
• 4-letnie Technikum Budowlane w za-
wodach: technik budownictwa, technik 
urządzeń sanitarnych, technik architek-
tury krajobrazu, technik renowacji ele-
mentów architektury, technik technologii 
drewna, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej.

Prowadzimy część oddziałów pod 
patronatem Politechniki Krakowskiej.

• 3-letnia Szkoła Branżowa (ZSZ) w za-
wodach: monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
murarz-tynkarz, stolarz oraz w innych 
wyszczególnionych na stronie szkoły.

Współpracujemy z Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Krakowie, w którym 
uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. 
Oferujemy bezpłatne kursy zawodowe 
realizowane w ramach programów unij-

nych. Organizujemy uczniom praktyki 
zagraniczne, staże i wycieczki zawodo-
znawcze. Prowadzimy stałą współpracę 
ze szkołą z Frankfurtu nad Menem. Po-
siadamy internat i stołówkę dla uczniów.

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
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Jesteśmy jedną z najstarszych  szkół 
w Nowej Hucie z ponad 50-letnią tra-
dycją, która za swoją działalność na 
rzecz dzielnicy Nowa Huta oraz Krako-
wa wyróżniona  została odznaką „Ho-
noris Gratia”.

Nasza szkoła obecnie jest najchęt-
niej wybieraną szkołą zawodową w No-
wej Hucie. 

Przestronne i klimatyzowane sale, 
wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt audio-wizualny sprzyjają zdoby-
waniu wiedzy. 

Kształcimy w licznych, atrakcyjnych 
i poszukiwanych zawodach na rynku 
pracy, tj. w zawodach mechanicznych, 
budowlanych i usługowych.

Swoją ofertę edukacyjną szkoła 
systematycznie dostosowuje do zmie-
niających się potrzeb rynku. Stosujemy 
najnowocześniejsze, efektywne, akty-
wizujące metody nauczania. Proces 

edukacyjno-wychowawczy realizują na-
uczyciele o najwyższych kwalifikacjach. 
Dbamy o najwyższy poziom nauczania. 

Zapewniamy dobre przygotowanie 
do egzaminów maturalnych i zawodo-
wych.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, tole-
rancyjną, przyjazną uczniom. 

Eliminujemy wszelkie przejawy de-
moralizacji poprzez zintegrowane dzia-
łania wychowawczo-profilaktyczne. 

Cały proces edukacyjno-wychowaw-
czy realizujemy w ścisłej współpracy 
partnerskiej z rodzicami uczniów. 

• 82% uczniów ZSB „Chemobudowa” 
zdaje egzamin zawodowy,
• 91% uczniów ZSB „Chemobudowa” 
znajduje prace po skończeniu szkoły, 
• 100% uczniów ZSZ „Chemobudowa” 
otrzymuje wynagrodzenie w trakcie na-
uki. 

Zespół Szkół Budowlanych 
Przyzakładowych 
Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego 
Chemobudowa – Kraków S.A. 

31-953 Kraków 
os. Urocze 13 
tel. (+48 - 12) 644 86 29  
tel./fax  (+48 - 12) 644 19 44 
zsb@chemobudowa.szkola.pl 
www.chemobudowa.szkola.pl 
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W skład Zespołu Szkół Budowlanych 
Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Przemysłowego CHEMOBU-
DOWA – KRAKÓW S.A. wchodzi: 

Technikum Młodzieżowe, które kształci 
w zawodach:   
• technik budownictwa,
• technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, 
• technik inżynierii sanitarnej,
• technik urządzeń dźwigowych,
• technik robót wykończeniowych w bu-
downictwie, 
• technik chłodnictwa i klimatyzacji, 
• technik pojazdów samochodowych, 

• technik usług fryzjerskich.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która 
kształci w zawodach:
• monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie, 
• monter konstrukcji budowlanych,  
• monter sieci i instalacji sanitarnych,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik pojazdów motocyklowych,
• murarz-tynkarz, 
• betoniarz-zbrojarz,
• stolarz,
• cieśla,
• fryzjer.
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Zespół Szkół Budowlanych to najlepsza 
w regionie szkoła kształcąca w branży 
budowlanej. Kierunki kształcenia w roku 
szkolnym 2017/2018:

Technikum nr 7:
• technik budownictwa,
• technik geodeta,
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej,
• technik urządzeń sanitarnych,
• technik technologii drewna.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5:
• murarz-tynkarz,
• monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie,
• monter sieci, instalacji i urządzeń sani-
tarnych,
• dekarz,
• cieśla,
• stolarz.

ZSB realizuje wiele projektów unijnych:
• Modernizacja Kształcenia Zawodowe-
go w Małopolsce II, 
• Erasmus +,

• Poligon Energooszczędności, 
• Centrum Kształcenia Budowlanego 
w ZSB. 

Atutami  Zespołu Szkół Budowlanych są:
• rzetelne przygotowanie uczniów do eg-
zaminów maturalnych i zawodowych,
• przygotowanie uczniów do podejmo-
wania najbardziej wymagających wy-
zwań zawodowych i pracy w realiach 
zaawansowanych technologii,
• efektywna współpraca z firmami bran-
żowymi.

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

B
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W Zakopanem, tuż przy Krupówkach, 
w drewnianym budynku mieści się Ze-
spół Szkół Budowlanych, gdzie ucznio-
wie i  nauczyciele od ponad 140 lat łączą 
pasję tradycyjnego rzemiosła artystycz-
nego ze współczesnym snycerstwem, 
ciesielstwem i nowoczesnym budow-
nictwem. Szkoła powstała w 1876 roku 
z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskie-
go. Była to pierwsza szkoła zawodo-
wa na Podhalu i jedna  z najstarszych, 
kształcących w tym kierunku w Polsce. 
Znana jest też pod nazwą Cesarsko-
-Królewskiej Szkoły Zawodowej Prze-
mysłu Drzewnego, a jej pierwsi dyrek-
torzy to Czech Franciszek Neużil oraz 
radca cesarski Edgar Kovats. To w tym 
czasie – pod zaborem austriackim – 
szkoła zaczyna odnosić sukcesy na 
wystawach galicyjskich i wiedeńskich. 
Również wtedy pod wpływem Stanisła-
wa Witkiewicza rodzi się styl zakopiań-
ski, którego propagatorem jest kolejny 
dyrektor, pierwszy Polak na tym stano-
wisku – Stanisław Barabasz. To on spol-
szcza personel nauczycielski i zastępuje 
wiedeńskie modele polskimi wzorami. 

Znany jest również, jako pionier nowo-
czesnego narciarstwa w Polsce.

Szkoła obecnie kształci młodzież 
w Technikum nr 1 (zawody: technik bu-
downictwa; technik architektury krajo-
brazu), Zasadniczej Szkole Zawodowej 
nr 1 (zawody: cieśla; stolarz; monter 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych). 
Zapewnia uczniom praktykę, dysponuje 
warsztatami i nowoczesną bazą tech-
no-dydaktyczną oraz współpracuje ze 
szkołami ze Szwecji i Niemiec. W celu 
wzbogacenia oferty edukacyjnej, szko-
ła współpracuje z firmami, które oferują 
wysokiej klasy produkty i proponują no-
woczesne rozwiązania technologiczne  
np. SEMA, ODNOVA, Braas, Schidel. Od 
kilku lat młodzież naszej szkoły uczest-
niczy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętno-
ści Budowlanych (w ostatnich edycjach 
liczni laureaci i finaliści etapów central-
nych).

Zespół Szkół Budowlanych 
w Zakopanem

34-500 Zakopane
ul. Krupówki 8

tel./fax (+48 - 18) 201 44 10
zsbzakopane@o2.pl

www.budowlankazakopane.pl
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Kierunki kształcenia:
• technik weterynarii,
• technik technologii żywności,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik architektury krajobrazu,
• technik turystyki wiejskiej,
• technik agrobiznesu,
• zasadnicza szkoła zawodowa – kucharz.

Szkoła z tradycjami prowadzona 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Szkoła posiada pracownie specjalistycz-
ne dla wszystkich kierunków kształce-
nia, które dzięki środkom MRiRW zostały 
wyposażone w nowoczesny sprzęt i po-
moce dydaktyczne zgodnie ze stan-
dardami wyposażenia opracowanymi 
przez MEN. W czasie wolnym od lekcji 
uczniowie mogą realizować się w kołach 
zainteresowań co pozwala im osiągać 
sukcesy na olimpiadach zawodowych 
i przedmiotowych. Wyniki egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe 
rokrocznie są wyższe od średniej kra-
jowej. Dziennik elektroniczny umożliwia 
rodzicom i uczniom stały i bezpłatny do-

stęp do monitorowania postępów w na-
uce i frekwencji oraz do komunikowania  
się z nauczycielami. W ramach współ-
pracy zagranicznej uczniowie  szkoły 
mogą wyjeżdżać na praktyki  do Nie-
miec, Grecji oraz Portugalii,  aby tam do-
skonalić swoje umiejętności zawodowe. 

Po więcej informacji o szkole i panu-
jącej w niej atmosferze zapraszamy na 
stronę www.zsckr.nowytarg.pl .

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego 
w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszków 71
tel./fax (+ 48 - 18) 266 27 71
(+ 48 - 18) 266 36 47
zsckr@nowytarg.pl
www.zsckr.nowytarg.pl
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Hańczowej to nowoczesna placówka 
kształcąca w branżach: mechanicznej, rol-
niczej i gastronomiczno-turystycznej. Orga-
nem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bazę dydaktyczną 
Szkoły stanowią odnowione budynki szkoły, 
sali gimnastycznej  i internatu oraz nowocze-
sne pracownie warsztatów szkolnych.

Ukończenie ZSCKR w Hańczowej umożli-
wia: założenie własnej działalności w branży 
mechaniczno-rolniczej, usługowej, handlowej 
oraz turystycznej; przejęcie i prowadzenie go-
spodarstw rolniczych lub agroturystycznych; 
korzystanie z bezzwrotnych dotacji UE; uzy-
skanie rzetelnego wykształcenia ogólnego 
i zawodowego. 

Ponadto uczniowie uzyskują bez-
płatne prawo jazdy kat. B i T w ramach 
programu nauczania oraz dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe w ramach kur-
sów finansowanych z funduszy unij-
nych. Przy Szkole działa Uczniowski  
Klub Sportowy z sekcjami piłki nożnej  
i narciarstwa biegowego.

Trzykrotnie w ostatnich latach, ZSC-
KR w Hańczowej uzyskał miano najlepszej 
szkoły okręgu krakowskiego w rankingu Wie-

dzy i Umiejętności Rolniczych, a uczniowie  
z powodzeniem uzyskiwali tytuły laureatów 
czołowych miejsc w Polsce w blokach tema-
tycznych: mechanizacja rolnictwa i produkcja 
roślinna. 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 
2017/2018 obejmuje zawody:
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki (NOWOŚĆ!),
• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• technik turystyki wiejskiej,
• mechanik-operator pojazdów i maszyn rol-
niczych,
• rolnik,
• kucharz,
• kwalifikacyjny kurs zawodowy R.03 w za-
wodzie rolnik.

Zespół Szkół w Hańczowej ciągle 
dąży do uatrakcyjnienia oferty kształcenia  
i podnoszenia jakości kształcenia zawo-
dowego również za przyczyną lokalnych 
partnerów takich jak: Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, Kombinat Rolny „Kietrz” i Firma 
„WiaLan”, tworząc m.in. klasy patronackie.

ZSCKR w Hańczowej to nowoczesna 
i bezpieczna szkoła. Szkoła wielu możliwości!

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
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Oferta kształcenia dostosowana do po-
trzeb rynkowych, stwarza możliwość na-
uki w Technikum nr 9 w zawodach:
• ekonomista,
• handlowiec,
• żywienia i usług gastronomicznych,  
• architektury krajobrazu, 
• ogrodnik, 
• mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
• hotelarstwa,  
• obsługi turystycznej

oraz w ZSZ nr 7 w zawodach:
• ogrodnik,
• kucharz,
• rolnik,
• pszczelarz.

Wybierając nas, masz szansę zdobyć 
atrakcyjny zawód, osiągnąć wysokie wy-
niki z egzaminów zewnętrznych, korzy-
stać z wiedzy i doświadczenia fachowej 
kadry nauczycielskiej. Ponadto dosko-
nalić się i podnosić swoje umiejętności 
zawodowe, biorąc udział w szkoleniach 
w ramach projektów unijnych, klastra 
gastronomicznego, kół zainteresowań. 

Uczestniczyć w krajowych i zagranicz-
nych wycieczkach zawodoznawczych. 
Podjąć pracę w Uczniowskiej Spółdziel-
ni i nabywać doświadczenie w prowa-
dzeniu firmy. Nauczyć się języka: angiel-
skiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

Wysoka zdawalność egzaminów za-
wodowych oraz zajmowanie wysokich 
lokat w konkursach, olimpiadach zosta-
ło dostrzeżone w 2015 r. Szkoła zajęła 6 
miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Po-
nadgimnazjalnych „Perspektywy”.

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Ogrodniczych 
im. Tadeusza Kościuszki
w Tarnowie

33-100 Tarnów
ul. Sanguszków 28
tel. (+48 - 14) 688 84 04
fax (+48 - 14) 622 00 75
zseo_tarnow@o2.pl
zseo.tarman.pl
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicz-
nych w Trzebini to szkoła o doskonałej  
lokalizacji, z dobrym dojazdem, bez-
pieczna i przyjazna uczniom.

Nasze atuty to: doświadczona  ka-
dra nauczycielska, profesjonalnie wy-
posażone pracownie,  świetna baza 
sportowa. Jesteśmy ośrodkiem egza-
minacyjnym (uczniowie zdają egzaminy 
w swojej szkole).

Szkoła kształci w następujących zawo-
dach: 
• technik ekonomista,
• technik analityk,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych – specjalność dietetyka,
• technik hotelarstwa,
• technik eksploatacji portów i terminali,
• technik eksploatacji portów i terminali 
– specjalność policyjna,
• technik obsługi turystycznej,
• technik ochrony środowiska,
• technik handlowiec,

• technik spedytor,
• technik spedytor – specjalność policyj-
na.

Absolwenci naszej szkoły są dosko-
nale wykwalifikowanymi pracownikami,  
przygotowanymi do wykonywania wy-
branych przez siebie zawodów.

Zespół Szkół
Ekonomiczno-Chemicznych 

w Trzebini

32-540 Trzebinia
ul. Głogowa 12

tel./fax (+48 - 32) 612 11 85
zsech@poczta.onet.pl

www.zsech.edu.pl
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Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 to 
jedna z najlepszych średnich szkół za-
wodowych w Krakowie. Szkoła funkcjo-
nuje od 1882 r. w zabytkowym budyn-
ku w centrum Krakowa. Bardzo dobra 
lokalizacja ułatwia dojazd do szkoły ze 
wszystkich kierunków. 

Posiadamy nowoczesną bazę dy-
daktyczną: 5 multimedialnych pracowni 
informatycznych, 2 sale gimnastyczne, 
siłownię, bibliotekę z czytelnią multime-
dialną i pracownie przedmiotowe.

Uczestniczymy w programach edu-
kacyjnych i unijnych dla ekonomistów: 
Erasmus+, wizyty zawodoznawcze kra-
jowe i zagraniczne (Czechy, Włochy, Ir-
landia, Niemcy).

Współpracujemy z wieloma hotelami 
i biurami podróży w Krakowie oraz pro-
wadzimy praktyki zagraniczne realizo-
wane w najlepszych hotelach na Cyprze 
i Malcie (hotelarze i turyści).   

Kształcimy młodzież na trzech kierun-
kach w zawodach:
• technik ekonomista A.35 i A.36,
• technik hotelarstwa T.11 i T.12,
• technik obsługi turystycznej T.13 i T.14

oraz dorosłych w systemie zaocznym 
w formie kursów kwalifikacyjnych w za-
wodzie:
• technik rachunkowości A.65.

Zespół Szkół Ekonomicznych 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Krakowie

31-113 Kraków
ul. Kapucyńska 2
tel. (+48 - 12) 422 02 84
fax (+48 - 12) 422 79 08
zsekon1@bci.krakow.pl
www.zse1.edu.pl
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Kształcimy w zawodach:
• technik ekonomista,
• technik handlowiec,
• technik logistyk,
• technik hotelarstwa,
• technik obsługi turystycznej,
• sprzedawca.

Języki obce do wyboru – angielski,  
niemiecki, rosyjski.

Przedmioty w zakresie rozszerzo-
nym do wyboru – j. polski, matematyka, 
j. angielski, informatyka, geografia, WOS.

Dlaczego warto Nas wybrać?

W naszej szkole zdasz maturę i zdo-
będziesz atrakcyjny zawód. Nauczysz 
się zachowań przedsiębiorczych, pro-
ekologicznych.

Dowiesz się jak prowadzić własną 
firmę. Weźmiesz udział w różnych ak-
cjach charytatywnych. Szkoła promu-
je koła zainteresowań, oferuje zajęcia 
sportowe, wyprawy zagraniczne, wymia-

nę międzynarodową, projekty unijne jak 
również zespół wokalny Ekonomik Super 
Stars i Zespół Taneczny Cheerleaders 
Sweet Hearts.

Współpracuje z wyższymi uczel-
niami i z najlepszymi firmami, biurami 
podróży i hotelami. Posiada doskonałą 
bazę dydaktyczną i doświadczonych na-
uczycieli.

A dodatkowo świetną lokalizację, do-
skonały dojazd oraz przyjazną atmosferę.

Przyjdź - dowiedz się więcej.
Dni otwarte szkoły:
27.04.2017 r. i 24.05.2017 r.
Soboty otwarte:
11.03.2017 r. i 22.04.2017 r.

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
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Kształcimy w następujących zawodach:

Technikum:
• technik informatyk,
• technik elektronik,
• technik elektryk,
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej.

Zasadniczej Szkole Zawodowej:
• elektryk,
• elektromechanik,
• monter elektronik.

Programy UE w których uczestniczymy 
a uczniowie odbywają praktyki w Niem-
czech:
• Leonardo – Mistrz informatyki,
• Erasmus – Technik przyszłości.

Współpracujemy z takimi firmami jak:
• SATEL,
• TELE-FONIKA,
• TAURON,
• AKKOP,

gdzie nasi uczniowie odbywają praktyki.

ZSE nr 1 w Krakowie posiada:
• 15 sal lekcyjnych, 8 pracowni kompu-
terowych, 14 pracowni elektronicznych,
internat ze stołówką, warsztaty szkolne, 
aulę,
• 3 pracownie odnawialnych źródeł energii,
• skomputeryzowaną bibliotekę z czy-
telnią,
• bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do 
internetu w szkole i internacie,
• ośrodek egzaminacyjny do przeprowa-
dzania egzaminów zawodowych,
• 3 pracownie języków obcych z tablica-
mi interaktywnymi,
• pełnowymiarową salę gimnastyczną, 
salę tenisa stołowego, salę fitness z lu-
strami, siłownię, 
• 3 boiska szkolne,
• gabinet opieki pedagogicznej, gabinet 
lekarski,
• gazetkę szkolną,
• bufet,
• całodobowy monitoring szkoły.

Zespół Szkół Elektrycznych 
nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Krakowie

30-644 Kraków
ul. Henryka Kamieńskiego 49
tel./fax (+48 - 12) 655 12 93
szkola@zsel1.krakow.pl
www.zsel1.krakow.pl
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Absolwentom gimnazjów proponujemy 
naukę w czterech zawodach:
• technik informatyk,
• technik elektryk,
• technik mechatronik,
• technik elektronik.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 od 
lat cieszy się dobrą opinią w środowi-
sku. Zdaniem rodziców i uczniów to bar-
dzo dobra szkoła kształcąca fachowców 
dla nowoczesnego przemysłu i usług. 
Wyróżnikiem szkoły jest różnorodność 
form kształcenia, rzetelna opieka, kul-
tywowanie tradycji, bezpieczeństwo 
oraz wyjątkowo estetyczne otoczenie. 
Ogromnym atutem szkoły są nowo-
czesne specjalistyczne pracownie oraz 
własny Ośrodek Egzaminacyjny. Szkoła 
uczestniczy w szeregu projektach ze-
wnętrznych dotyczących przedmiotów 
zawodowych i ogólnokształcących. 

Dla dorosłych proponujemy bezpłatne 
kursy kwalifikacyjne:
• Kwalifikacja E.7 Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń elektrycznych,

• Kwalifikacja E.8 Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych,
• Kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i  instalacji elektrycznych.

Zespół Szkół Elektrycznych
 nr 2 w Krakowie

31-977 Kraków
os. Szkolne 26

tel. (+48 - 12) 644 59 50
(+48 - 12) 644 65 83 

zsel@elektryk2.krakow.pl
www.elektryk2.krakow.pl
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Jesteśmy nowoczesną szkołą w cen-
trum Krakowa. 

Ranking Perspektyw regularnie ho-
noruje nas „Złotą Tarczą”. Ranking ten 
świadczy o bardzo wysokim poziomie 
nauczania zarówno w przedmiotach 
ogólnokształcących jak i zawodowych. 

Kształcimy w zawodach:
• technik elektronik,
• technik elektryk,
• technik informatyk.

Zawody te należą do absolutnej czo-
łówki poszukiwanych na rynku pracy.

Nasze firmy partnerskie to Tau-
ron, EDF, Elektromontaż, Fideltronik, 
Krakdźwig. Również krakowskie uczel-
nie techniczne oraz WAT oferują naszym 
uczniom współpracę w zakresie korzy-
stania z laboratoriów i kontakt z pra-
cownikami naukowymi. 

Realizujemy projekty „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego w Ma-
łopolsce II” oraz „Małopolską Chmurę 
Edukacyjną”, które zapewniają naszym 
uczniom dodatkowe kwalifikacje po-
twierdzane certyfikatami, a szkole 
nowoczesne wyposażenie. Dzięki pro-
gramowi Erasmus+ mamy rozwinięte 
kontakty międzynarodowe z Włocha-
mi, Niemcami i Francją.

Zespół Szkół Energetycznych 
w Krakowie

31-114 Kraków
ul. Loretańska 16
tel. (+48 - 12) 422 29 47
fax (+48 - 12) 422 21 87
zsenergetyk@interia.pl 
energetyk@zse.krakow.pl
www.zse.krakow.pl
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Szkołę tworzą:
• Technikum Gastronomiczno – Hotelar-
skie nr 10,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11.

Kształcimy w atrakcyjnych na rynku pra-
cy zawodach:
• kucharz,
• kelner,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik hotelarstwa,
• technik obsługi turystycznej.

Zalety szkoły:
• nowoczesne pracownie zawodowe,
• dogodna lokalizacja,
• multimedialne sale lekcyjne z dostępem 
do internetu,
• praktyki w najlepszych krakowskich za-
kładach gastronomicznych,
• bezpłatne staże zawodowe za granicą, 
potwierdzone certyfikatami Europass,
• bezpłatne zawodowe kursy kwalifika-
cyjne pozwalające zdobyć nowy zawód,
• możliwość wyjazdu na roczne stypen-
dium do Innsbrucka,

• świetna baza sportowa (m.in. Orlik),
• koedukacyjny internat,
• ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zda-
ją egzaminy zawodowe w swojej szkole),
• szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
• bezpieczeństwo w szkole zapewnio-
ne przez monitoring wewnętrzny i ze-
wnętrzny,
• przynależność do Klubu Przodujących 
Szkół,
• tytuł „Szkoły z Pasją”.

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
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Kształcimy w zawodach: 
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, 
• kelner, 
• kucharz. 

Prowadzimy również kursy kwalifi-
kacyjne zawodowe dla kwalifikacji T.06, 
T.15, T.9 i T.10.

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół 
Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona 
Bujwida?

W naszej szkole zdobędziesz 
wszechstronną wiedzę i umiejętności 
konieczne do pracy w gastronomii. Do-
skonale wyposażone pracownie gastro-
nomiczne umożliwiają praktyczną na-
ukę  w rzeczywistych warunkach pracy. 
Uczęszczając do naszej szkoły masz 
możliwość rozwoju ogólnego oraz roz-
wijania własnych pasji w jednym z wielu 
tematycznych kół zainteresowań. Spo-
śród szkół gastronomicznych osiągamy 
najlepsze  wyniki na maturze i egzami-
nach potwierdzających kwalifikacje za-

wodowe. W naszej szkole są zatrudnie-
ni najlepsi nauczyciele, których wiedza 
i umiejętności cenione są przez naszych 
uczniów oraz absolwentów. Współpra-
cujemy z elitą krakowskich kucharzy. Po 
ukończeniu szkoły uczniowie łatwo od-
najdują się w pracy zawodowej.

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

30-523 Kraków
ul. Jana Zamoyskiego 6 
tel./fax (+48 - 12) 656 04 04 
zsgnr2@poczta.onet.pl
www.zsgnr2-krakow.pl
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W skład Zespołu Szkół wchodzą:
• czteroletnie Technikum Geodezji i Kształto-
wania Środowiska nr 12,
• dwuletnia Policealna Szkoła dla Dorosłych 
nr 14.
Absolwentom gimnazjum oferujemy możli-
wość kształcenia się w następujących zawo-
dach:
• technik geodeta,
• technik logistyk,
• technik ochrony środowiska,
• technik inżynierii środowiska i melioracji.

Zespół Szkół dysponuje dobrze wy-
posażoną bazą dydaktyczną do realizacji 
programów nauczania z przedmiotów ogól-
nokształcących i zawodowych: pracownie 
informatyczne, laboratorium chemiczne, 
pracownie zawodowe, instrumentarium 
geodezyjne, salę gimnastyczną, boisko wie-
lofunkcyjne, siłownię, skomputeryzowaną 
bibliotekę wraz z multimedialnym centrum 
czytelniczym. Pozyskiwane środki z fun-
duszy Unii Europejskiej przyczyniają się do 
wzbogacenia bazy dydaktycznej, podno-
szenia jakości kształcenia oraz organizacji 
dodatkowych kursów i zagranicznych prak-
tyk zawodowych. W technikum podczas 
czteroletniego cyklu nauczania uczniowie 

przygotowywani są do egzaminu matural-
nego oraz egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodach, umożliwiających 
uzyskanie dyplomu technika w wybranym 
zawodzie. W szkole kształcenie teoretycz-
ne łączone jest z nabywaniem umiejętności 
praktycznych. W ramach programu naucza-
nia w technikum realizowane są praktyki 
zawodowe w specjalistycznych firmach oraz 
terenowe ćwiczenia geodezyjne. Uczniowie 
mogą rozwijać swoje talenty: recytatorskie, 
fotograficzne, muzyczne i zainteresowania 
sportowe. Mają osiągnięcia w Olimpiadzie 
Geodezyjno-Kartograficznej, Logistycznej, 
Ekologicznej oraz zawodach sportowych. 
Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych 
oferujemy możliwość podjęcia nauki w Szko-
le Policealnej dla Dorosłych, w której można 
uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik 
geodeta. Zajęcia odbywają się w systemie 
zaocznym w soboty i niedziele podczas 
zjazdów dwa razy w miesiącu, nauka trwa 
cztery semestry.

Szkoła zlokalizowana jest w dzielnicy 
Bronowice. Dojazd: autobus nr 139, 173, 
208, 439, 601 – przystanek ul. Armii Krajo-
wej, tramwaj nr 4, 13, 14, 20, 24, 64 – przy-
stanek ul. Bronowicka.

Zespół Szkół 
Geodezyjno-Drogowych 
i Gospodarki Wodnej im. 

Gabriela Narutowicza w Krakowie

30-133 Kraków
ul. Juliusza Lea 235

tel. (+48 - 12) 637 46 69
fax (+48 - 12)  636 61 15

zsgdigw@wp.pl
www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl
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W skład ZSHT wchodzą: Technikum nr 2, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Mło-
docianych Pracowników oraz Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Dysponujemy nowoczesną bazą dy-
daktyczną. Zajęcia odbywają się w pra-
cowniach: komputerowych, gastrono-
micznych, hotelarskich i fryzjerskich. 
Kierujemy uczniów na praktyki zawodowe 
do renomowanych hoteli na terenie całego 
kraju, pensjonatów, restauracji oraz urzę-
dów. Podczas lekcji wykorzystywane są 
komputery, rzutniki i tablice multimedial-
ne. Lekcje wychowania fizycznego odby-
wają się w dwóch salach gimnastycznych, 
siłowni, boisku, lodowisku oraz basenie. 
Od sześciu lat korzystamy z elektronicz-
nego dziennika lekcyjnego.

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 wysoki-
mi wynikami egzaminów zewnętrznych 
(matura, egzamin potwierdzający kwali-
fikacje zawodowe) oraz potwierdzone są 
czołowymi miejscami w województwie 
małopolskim zajmowanymi w ogólnopol-
skim rankingu techników prowadzonym 
przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Mło-
docianych Pracowników kształci w za-
wodach:
• kucharz,
• sprzedawca,
• fryzjer
oraz  we wszystkich innych zawodach obję-
tych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego.

Internat – Posiadamy internat dysponujący 
140 miejscami noclegowymi, zapewniający 
wychowankom stałą opiekę pedagogicz-
ną (także w weekendy). Uczniowie mogą 
korzystać ze świetlicy oraz bezprzewodo-
wego dostępu do internetu. W internacie 
znajduje się stołówka oferująca całodzien-
ne  wyżywienie, również dla uczniów szkoły 
niebędących mieszkańcami internatu.

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
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Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
im. Wł. Łokietka tworzą Liceum Ogólno-
kształcące i Technikum. Szkoła istnie-
je od 1949 roku i do dnia dzisiejszego 
wykształciła wiele pokoleń, które wyko-
rzystały nabytą tu wiedzę, aby osiągnąć 
sukcesy zawodowe.

Zespół Szkół stwarza uczniom szan-
sę zdobycia dobrego wykształcenia, aby 
w przyszłości móc kontynuować naukę 
na dowolnej uczelni. Staramy się na bie-
żąco reagować na sygnały z rynku pracy, 
otwierając profile, które odzwierciedlają 
zapotrzebowanie na specjalistów w da-
nej dziedzinie, jak też zaspokajają zain-
teresowania potencjalnych uczniów.

Absolwentom gimnazjum proponujemy 
naukę w Technikum w zawodach:
• technik informatyk,
• technik logistyk,
• technik spedytor,
• technik obsługi turystycznej,
• technik fototechnik.

Liceum Ogólnokształcące kształci 
w klasach o profilu:
• wojskowo-policyjnym,
• strażacko-ratowniczym,
• dziennikarskim,
• biologiczno-chemicznym,
• ekologiczno-turystycznym,
• inżynierskim.

Młodzież Technikum ma możliwość 
realizować innowację pedagogiczną 
„bezpieczeństwo publiczne – edukacja 
dla służb mundurowych”.

Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych im. Władysława 

Łokietka w Skale

32-043 Skała
ul. ks. Stanisława Połetka 30

tel./fax (+48 - 12) 389 1024
administracja@lo-skala.edu.pl

www.lo-skala.pl
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Zespół Szkół im. A. Średniawskiego 
wyróżnia się na terenie powiatu myśle-
nickiego dbałością o dobre wykształ-
cenie, wychowanie i bezpieczeństwo 
uczniów. Szkoła posiada nowoczesne 
pracownie komputerowe oraz do nauki 
przedmiotów zawodowych i ogólno-
kształcących, halę sportową, siłownię, 
boisko ze sztuczną nawierzchnią i si-
łownię zewnętrzną. Nowoczesne zaple-
cze sportowe umożliwia organizowanie 
dla uczniów licznych zajęć sportowych, 
co przekłada się na ich osiągnięcia. 
W Zespole pracują wykwalifikowani na-
uczyciele, większość z nich to czynni 
egzaminatorzy. Szkoła organizuje prak-
tyki zawodowe w atrakcyjnych zakła-
dach pracy, w których bardzo często ab-
solwenci znajdują później zatrudnienie. 

Placówka zatrudnia psychologa i pe-
dagoga szkolnego. Współpracę z rodzi-
cami ułatwia dziennik elektroniczny. Wy-
niki egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie w Zespole Szkół od lat przewyższa-
ją średnią polską i małopolską. W 2015 r. 

Zespół Szkół otrzymał certyfikat „Szkoła 
Promująca Bezpieczeństwo”. W roku 
szkolnym 2017/2018 szkoła planuje 
kształcić młodzież w zawodach: tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik organizacji reklamy, technik in-
formatyk.

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
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Zespół Szkół istnieje od 60 lat, przyświe-
ca mu hasło matura-praktyka-zawód-
-praca, dlatego podąża za zmieniający-
mi się wymaganiami rynku oraz spełnia 
oczekiwania młodzieży.

Absolwentom gimnazjów proponuje na-
ukę w Technikum w klasach o profilu:
• technik ekonomista,
• technik budownictwa,
• technik obsługi turystycznej,
• technik architektury krajobrazu,

oraz w Szkole Branżowej I stopnia w za-
wodzie:
• jeździec (praktyczna nauka zawodu 
w Ośrodku Jeździeckim „Bór Toporzy-
sko”, który dysponuje profesjonalną ka-
drą trenerską).

Bardzo dużą wagę szkoła przywią-
zuje do nauki zawodu, zapewniając 
uczniom praktyki w kraju (przedsiębior-
stwa, urzędy administracji publicznej, 
urzędy skarbowe, banki, biura tury-
styczne i projektowe, szkółki roślin) lub 
w Niemczech – w ramach programu 

Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój – Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe). 

Dodatkowe zajęcia lekcyjne, przygo-
towujące uczniów do egzaminu matural-
nego, mają ułatwić możliwość studiowa-
nia na wybranym kierunku – najczęściej 
będącym kontynuacją profilu technikum.

Szkoła oferuje możliwość zakwate-
rowania w internacie.

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra 
Dańkowskiego w Jordanowie

34-240 Jordanów
ul. gen. Stanisława Maczka 131

tel./fax (+48 - 18) 267 56 58
zsd@powiatsuski.pl

www.zsdjordanow.iap.pl
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Absolwentom gimnazjów proponujemy 
naukę w klasach o profilu:
• technik mechanizacji rolnictwa,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik informatyk,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik agrobiznesu,
• technik ekonomista,
• technik logistyk.

Szkoły zasadnicze:
• mechanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kucharz.

Liceum dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne:
• M.43 Organizacja prac związanych 
z eksploatacją środków technicznych 
stosowanych w rolnictwie,
• R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,
• R.16 Organizacja i nadzorowanie pro-
dukcji rolniczej.

Szkoła aktywnie działa w różnych 
obszarach, by uczniowie mogli realizo-
wać swoje pasje i rozwijać zaintereso-
wania, zdobywając jednocześnie wiedzę 
i umiejętności związane z konkretnym 
zawodem. Skutecznie przygotowuje do 
egzaminów potwierdzających zawodo-
we kwalifikacje i do olimpiad przedmio-
towych. Stale uzupełnia i modernizuje 
bazę dydaktyczną  i sportową, organi-
zuje specjalistyczne kursy oraz bezpo-
średnio uczestniczy w realizacji praktyk 
zawodowych w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej.

Zespół Szkół im. Emila 
Godlewskiego 
w Piotrkowicach Małych

32-104 Koniusza
Piotrkowice Małe 87
tel./fax (+48 - 12)  386 94 11  
(+48 - 12) 386 94 20
zs@piotrkowice.edu.pl
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Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Kalwarii Zebrzydowskiej to naj-
starsza i najbardziej zasłużona w branży 
stolarskiej i obuwniczej szkoła w powie-
cie wadowickim.

Od lat absolwenci naszej szkoły, 
dzięki zdobytym kwalifikacjom kształ-
tują obraz regionu,  wpływając na jego 
zamożność.

Szkoła nieustannie poszerza ofer-
tę edukacyjną. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom młodzieży i ich rodziców 
oraz pracodawców proponujemy nastę-
pujące typy szkół:

4-letnie Technikum kształcące w zawo-
dach: 
• technik technologii drewna, 
• technik ekonomista, 
• technik handlowiec, 
• technik obsługi turystycznej, 
• technik obuwnik, 
• technik organizacji reklamy. 

3-letnia Szkoła Branżowa I stopnia kształ-
cąca w zawodach: 
• stolarz, 
• tapicer, 
• sprzedawca, 
• fryzjer, 
• obuwnik.

Posiadamy nowoczesną bazę dy-
daktyczną, warsztaty szkolne, profe-
sjonalnie wyposażone pracownie oraz 
doświadczonych nauczycieli. Uczniowie 
spoza Kalwarii mogą skorzystać z inter-
natu oraz stołówki szkolnej. Szkoła jest 
ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszyst-
kich zawodów, w których kształci. 
Współpracujemy ze szkołą Handelsleh-
ranstalt  z Hameln prowadząc wymianę 
młodzieży. Szkoła rozwija zaintereso-
wania uczniów, kształci postawy aser-
tywne, wyzwala w uczniach przedsię-
biorczość oraz angażuje w działalność 
wolontariatu.

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
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Zespół Szkół w Dobczycach to ponad 
50 lat tradycji połączonej z nowocze-
snością. W roku szkolnym 2016/2017 
kształcimy absolwentów gimnazjów 
w kierunkach: 
• technik budownictwa,
• technik elektryk,     
• technik mechatronik,
• technik elektronik,
• technik usług fryzjerskich,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, 
• technik informatyk,
• kucharz,
• elektromechanik pojazdów samocho-
dowych,
• monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie,
• klasa wielozawodowa dla młodocia-
nych pracowników.

Ponadto oferujemy: 
• liceum mundurowe,
• liceum ratownictwa medycznego.

Od lat wzbogacamy bazę edukacyj-
ną, remontujemy i wyposażamy pracow-

nie. Organizujemy zajęcia dodatkowe, 
konkursy zawodowe i przedmiotowe, 
pokazy, imprezy i wycieczki, a dzię-
ki programowi Erasmus+ zagraniczne 
praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii. 

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

Jeśli chcesz wziąć przyszłość zawo-
dową w swoje ręce, ZS w Dobczycach 
czeka na Ciebie!

Zespół Szkół im. ks. Józefa 
Tischnera w Dobczycach

32-410 Dobczyce
ul. Szkolna 20 a
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
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Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie 
w Liceum Ogólnokształcącym i Techni-
kum w zawodach: 
• technik informatyk, 
• technik hotelarstwa, 
• technik ekonomista, 
• technik obsługi turystycznej, 
• technik handlowiec.

Szkoła oferuje:
• wybór w nauczaniu języków obcych: 
angielski, niemiecki, francuski, włoski, 
• zajęcia prowadzone w małych gru-
pach, w dobrze wyposażonych salach,
• realizację innowacji pedagogicznych: 
edukacja policyjna, edukacja pożarni-
cza, wiedza o prawie,
• nowoczesną halę sportową,
• ciekawe zajęcia pozalekcyjne i koła za-
interesowań.

W rankingu  Perspektyw Technikum 
znalazło się po raz kolejny w gronie naj-
lepszych otrzymując Złotą Tarczę 2016. 

Uczniowie naszej szkoły osiągają 
bardzo wysokie wyniki na egzaminach 

maturalnych i zawodowych, są laureata-
mi wielu konkursów i olimpiad. Szkoła 
posiada prestiżowy Certyfikat Jakości 
Szkoły Przedsiębiorczości. 

Szkoła zgłosiła akces do projektów 
Małopolska Chmura Edukacyjna i Mo-
dernizacja Kształcenia Zawodowego, 
oferujących uczniom zdobycie presti-
żowych certyfikatów na dodatkowych 
szkoleniach (np. CDN OPTIMA, CISCO).

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
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ZS im. W. Goetla jest największą tech-
niczną szkołą w powiecie suskim z po-
nad 50-letnią tradycją kształcenia za-
wodowego. Od roku szkolnego 2017/18 
przekształcić się w Centrum Kompe-
tencji Zawodowych. Wiodącym kierun-
kiem dalszego rozwoju będzie branża 
elektryczno-elektroniczna uzupełniona 
branżami: informatyczną, budowlaną 
i usługową. Oferta edukacyjna speł-
nia oczekiwania lokalnego rynku pracy, 
a także młodzieży i rodziców. Składa się 
na nią kształcenie w następujących kie-
runkach: 
• 4-letnie Technikum w zawodach: tech-
nik budownictwa, elektryk, elektronik, in-
formatyk, mechatronik,
• 3-letnie ZSZ w zawodach: ślusarz i me-
chanik pojazdów samochodowych z zaję-
ciami praktycznymi w Warsztatach Szkol-
nych oraz prowadzimy dokształcanie 
młodocianych pracowników w branżach: 
mechanicznej, elektrycznej, budowlanej 
i usługowej.

W szkole kształci się ponad 700 
uczniów w dobrze wyposażonych spe-

cjalistycznych pracowniach, dużej hali 
sportowej i dostępem do stadionu spor-
towego i krytej pływalni.

Współpracujemy z wieloma zakłada-
mi pracy, co pozwala nam na prawidło-
wą realizację zajęć praktycznych i prak-
tyk a absolwenci bez trudu znajdują 
miejsca pracy.

Szkoła uczestniczy w licznych pro-
jektach unijnych, które polepszają wy-
posażenie bazy dydaktycznej a mło-
dzież zdobywa dodatkowe umiejętności 
i kwalifikacje.

Zespół Szkół im. Walerego 
Goetla w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5
tel./fax (+48 - 33) 874 21 46
zsg@powiatsuski.pl
zsgsucha.pl
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Zespół Szkół im. Wincentego Wito-
sa w Suchej Beskidzkiej jest szkołą 
o 65-letniej tradycji nauczania. Placów-
ka posiada liczne certyfikaty potwier-
dzające wysoki poziom kształcenia. Wy-
razem prestiżu, jakim cieszy się wśród 
młodzieży i rodziców, jest corocznie naj-
większa w powiecie suskim liczba kan-
dydatów do klas pierwszych.

Wyróżniają nas: 
• wysoki poziom nauczania (7 m-ce 
w województwie małopolskim w rankin-
gu Perspektywy 2016),
• zagraniczne praktyki zawodowe, staże 
zawodoznawcze, wymiana międzynaro-
dowa,
• własny ośrodek egzaminacyjny (ucznio-
wie zdają egzaminy zawodowe w szkole),
• internat, 
• kuchnia ze stołówką,
• sala gimnastyczna,
• basen (bezpośrednio za ogrodzeniem 
szkoły).

Absolwentom gimnazjów proponujemy 
kształcenie w klasach o profilu:
• technik ekonomista,
• technik hotelarstwa,
• technik logistyk,
• technik informatyk,
• technik organizacji reklamy,
• technik obsługi turystycznej,
• kelner (technikum),
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• kucharz,
• cukiernik,
• sprzedawca (dla młodocianych pracu-
jących).

Oferujemy również kształcenie w po-
nadgimnazjalnej Szkole dla Dorosłych.

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
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W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska 
i Melioracji w Krakowie możesz kształ-
cić się w zawodach:
• technik inżynierii środowiska i melio-
racji, 
• technik urządzeń i systemów energety-
ki 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. Dodatkowo oferujemy kur-
sy poszerzające kompetencje w zawo-
dzie w ramach „Modernizacji kształce-
nia zawodowego w Małopolsce II”. 

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

Posiadamy Internat ze stołówką. 
Obiekty Zespołu Szkół Inżynierii Środo-
wiska i Melioracji znajdują się w pięk-
nym otoczeniu ogrodowym.

Zespół Szkół Inżynierii 
Środowiska  i Melioracji 
w Krakowie

31-450 Kraków
ul. Ułanów 9
tel. (+48 - 12) 411 76 11
zsisim@wp.pl
www.zsisim.pl
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Zespół Szkół Łączności  kształci w za-
wodach:
Technikum Łączności nr 14:
• technik elektronik, 
• technik informatyk,
• technik teleinformatyk, 
• technik telekomunikacji.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13: 
• monter elektronik.

Technikum jest laureatem: II miejsca 
w Ogólnopolskim Rankingu Techników 
2017 r. I miejsca w Ogólnopolskim Ran-
kingu Maturalnym Techników 2017 r. 
Najlepsze Technikum w Województwie 
Małopolskim w 2017 r. Zwycięzca wśród 
techników w Rankingu STEM Perspekty-
wy 2016 r. wskazującym  szkoły najlepiej 
kształcące w zakresie matematyki, fizy-
ki, chemii i informatyki. Posiada   tytuły: 
„Szkoła z klasą”, „Małopolska Szkoła 
z Pasją” oraz  Nagrodę Jakości Naucza-
nia SAPERE AUSO. Znakomita baza: 
31 pracowni specjalistycznych, w tym 
światłowodowa i obrabiarek numerycz-
nych oraz 14 pracowni informatycznych. 

Studio telewizyjne wyposażone jest 
w sprzęt najnowszej generacji. Internat 
znajduje się na terenie szkoły. Placówka 
realizuje bogaty program wychowaw-
czy i profilaktyczny. Liczne koła zainte-
resowań, zajęcia pozalekcyjne, sekcje 
sportowe SKS służą zagospodarowaniu 
czasu wolnego oraz poszerzają wiedzę 
zdobywaną na zajęciach. Szkoła stwa-
rza warunki do rozwijania pasji i zainte-
resowań uczniów. 

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
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Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. 
W. Sikorskiego tworzą:
Technikum Mechaniczne nr 17 kształcące 
w zawodach:
• technik mechatronik – obsługa urządzeń 
elektronicznych, pneumatycznych i hy-
draulicznych oraz programowanie sterow-
ników PLC,
• technik pojazdów samochodowych –  na-
prawa i diagnostyka pojazdów samocho-
dowych, praca w firmach motoryzacyjnych, 
salonach sprzedży, itp.,
• technik spedytor –  organizacja transpor-
tu i wysyłania przesyłek oraz opracowy-
wanie odpowiedniej dokumentacji, w tym 
celnej,
• technik informatyk – eksploatacja kom-
puterów i urządzeń peryferyjnych, wyko-
nywania i administrowania sieci kompu-
terowych i baz danych, tworzenia stron 
i aplikacji internetowych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych – 
diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów 
samochodowych,

• elektromechanik pojazdów samochodo-
wych – diagnostyka, naprawa oraz obsłu-
ga elektrycznych i elektronicznych ukła-
dów pojazdów samochodowych,
• mechanik motocyklowy – diagnostyka, 
naprawa i obsługa motocykli.

Uczniowie kierunków motoryzacyj-
nych realizują bezpłatny kurs na prawo 
jazdy kat. B.

W szkole istnieje możliwość prowa-
dzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawo-
dowych.

Szkoła realizuje praktyki zawodowe 
w Berlinie w Niemczech i kursy szkole-
niowe w Budapeszcie na Węgrzech.

Zajęcia praktyczne organizujemy 
w pracowniach szkolnych, CKP i reno-
mowanych zakładach pracy np.: Anwa 
Toyota, Centrum Samochodów Francu-
skich, MPO i in.

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

Szkoła znajduje się blisko przystan-
ków komunikacji miejskiej, posiada też 
duży parking.

Zespół Szkół Mechanicznych  
nr 3 im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Krakowie

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
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Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. 
Szczepana Humberta w Krakowie to 
szkoła  z tradycjami kształcenia zawo-
dowego od 1834 r. Oferuje młodzieży 
gimnazjalnej kształcenie: 

W Technikum Mechanicznym nr 15 
w zawodach:
• technik mechanik,
• technik mechatronik,
• technik pojazdów samochodowych.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 
w zawodach:
• blacharz samochodowy,
• elektromechanik pojazdów samocho-
dowych,
• mechanik motocyklowy,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• operator obrabiarek skrawających.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 
posiada tytuły: Lidera Edukacji Zawodo-
wej, Oskara Zawodowego, Małopolskiej 
Szkoły z Pasją.

Współpracuje ze szkołami partner-
skimi z krajów: Niemcy, Belgia, Węgry, 
Chorwacja, z którymi realizuje projek-
ty edukacyjne oraz praktyki zawodowe 
w ramach Erasmus+ w Niemczech w za-
wodzie technik mechatronik i technik 
pojazdów samochodowych. 

Współpracuje z firmami: Roboty Prze-
mysłowe, Multiprojekt, Inter Cars dzięki 
temu wzbogacamy naszą szkołę o nowy 
sprzęt, szkolenia i darmowe kursy.

Zajęcia praktyczne odbywają się 
w specjalistycznych pracowniach szkol-
nych, pracowniach CKP w Krakowie, 
firmach branży samochodowej i me-
chatronicznej.

Uczniowie w ramach edukacji szkol-
nej zawodów samochodowych realizują 
bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B.

Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 1 im. Szczepana Humberta 

w Krakowie

31-120 Kraków
al. Adama Mickiewicza 5
tel. (+48 - 12) 422 68 04
fax (+48 - 12) 634 30 46

zsm1krakow@iap.pl
www.zsm1krakow.pl
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Wybierając ZSM nr 2 możesz zostać:
• technikiem logistykiem,
• technikiem usług fryzjerskich,
• technikiem pojazdów samochodowych,
• technikiem mechanikiem,
• mechanikiem pojazdów samochodowych,
• elektromechanikiem pojazdów samo-
chodowych,
• fryzjerem,
• sprzedawcą. 

Nasza szkoła dysponuje dużym bu-
dynkiem, dzięki czemu lekcje kończą się 
najpóźniej ok. godz. 15.00. Uczniowie 
mają do dyspozycji multimedialną czy-
telnię, samodzielne szafki do przecho-
wywania przyborów szkolnych, bufet.

W ramach wielu projektów nasi 
uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych 
szkoleniach: operator wózka widłowego, 
prawo jazdy kategorii B, stylizacja i wi-
zaż oraz wielu innych.

Dbamy nie tylko o dobre przygoto-
wanie do kariery zawodowej, zapewnia-
my również możliwość nawiązywania 

kontaktów międzynarodowych, dzięki 
programom Leonardo+, w których wraz 
z nami uczestniczą szkoły z Francji, Nie-
miec, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Turcji 
i Portugalii.

W 2016 r. uzyskaliśmy tytuł najlepszej 
szkoły ponadgimnazjalnej w Małopolsce  
w plebiscycie Dziennika Polskiego.

Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 2 im. Kazimierza Górskiego 
w Krakowie

30-363 Kraków, 
al. gen. Jana Skrzyneckiego 12 
tel./fax (+48 - 12) 266 70 67 
zsm2@zsm2krakow.pl 
www.zsm2krakow.pl 
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ZSM nr 4 to szkoła dla młodzieży i do-
rosłych!

Jesteśmy jedyną szkołą w Małopol-
sce kształcącą w zawodach technik me-
chanik lotniczy oraz technik awionik. 

Nasi uczniowie odbywają praktyki 
w firmach MRO działających na lotni-
skach w Krakowie, Katowicach i Warsza-
wie, m.in. Eads PZL Warszawa-Okęcie, 
Linetech, jak również autoryzowanych 
serwisach np. Aeroprakt Polska czy 
Polinar. Współpracujemy z Aeroklubem 
Krakowskim i Muzeum Lotnictwa. Wciąż 
pozyskujemy nowe miejsca praktyk, 
mamy też dobrze wyposażone pracow-
nie. Posiadamy akredytację do przepro-
wadzania egzaminu zawodowego. 

Od tego roku, jako jedna z zaled-
wie kilku szkół w Polsce, rozpoczęliśmy 
kształcenie w zawodzie technik lotni-
skowych służb operacyjnych.

Proponujemy także zawody zwią-
zane z branżą motoryzacyjną: technik 
pojazdów samochodowych mechanik 

pojazdów samochodowych, elektrome-
chanik pojazdów samochodowych oraz 
lakiernik. 

Współpracujemy z wieloma serwi-
sami, 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 mie-
sięcznej praktyki za granicą oraz z wa-
kacyjnych staży.

Dorośli mogą w weekendy bezpłatnie 
podwyższyć swoje kwalifikacje w VII LO 
dla Dorosłych oraz na kursach kwalifika-
cyjnych.

Zespół Szkół Mechanicznych 
nr 4 im. gen. Augusta Emila 
Fieldorfa „Nila” w Krakowie

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
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Atutem Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała 
Kalinowskiego jest 66 lat doświadczenia 
w kształceniu zawodowym. Pracownie 
Technikum Komunikacyjnego Nr 25 po-
zwalają na przygotowanie do zawodu 
w dziedzinie:
• informatyki,
• elektroniki,
• mechatroniki,
• budowy dróg i mostów kolejowych (sty-
pendia),
• transportu ruchu kolejowego (stypen-
dia),
• automatyki srk (stypendia),
• pojazdów samochodowych,
• logistyki (ogólnej i dla służb munduro-
wych – wojskowej, policyjnej i ochrony 
przeciwpożarowej).

Praktyczna nauka zawodu odbywa 
się w warsztatach, laboratoriach, zakła-
dach pracy i CKP. Współpracujemy z lo-
kalnym rynkiem pracy, w tym z MPK, PKP 
PLK S.A., Krakowskimi Zakładami Auto-
matyki S.A., Auto Special Autoryzowa-
nym Dealerem Audi, Przewozami Regio-
nalnymi.  Współpracujemy z Wydziałem 

Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, 
WSB i AWF. Tradycja imprez sportowych, 
kulturalnych i artystycznych pozwala na 
pielęgnowanie talentów. SKS, koła, kursy 
CISCO i ECDL. Internat. Proponujemy też 
naukę w planowanej Branżowej Szko-
le I Stopnia nr 27 (mechanik i elektro-
mechanik pojazdów samochodowych,  
a nauka w zawodzie operator obrabiarek 
skrawających daje możliwość przygoto-
wania do pracy przy obrabiarkach stero-
wanych numerycznie. 

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

31-450 Kraków
ul. Ułanów 3
tel. (+48 - 12) 411 54 34
poczta@tk.krakow.pl
www.tk.krakow.pl 
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Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orka-
na w Nowym Targu mieści się w pięknym 
i zabytkowym budynku w centrum mia-
sta. Oferuje atrakcyjne kierunki kształce-
nia w 4-letnim technikum w zawodach: 
• technik przemysłu mody,
• technik informatyk,
• technik cyfrowych procesów graficznych,
• technik organizacji reklamy,
• fototechnik,
• technik logistyk.

Inne nasze atuty: 
• świetna lokalizacja,
• doskonale wyposażone klasopracow-
nie,
• wspaniała kadra nauczycielska, która 
dba o wszechstronny rozwój uczniów,
• atrakcyjnie zorganizowane praktyki za-
wodowe w kraju i za granicą. Zagranicz-
ne – realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
które umożliwiają zdobywanie nowych 
doświadczeń w zagranicznych firmach,
• fachowo zorganizowane wycieczki za-
wodoznawcze i edukacyjne w ramach 
m.in. współpracy z Wyższą Szkołą Tech-

niczną w Katowicach i nie tylko,
• niezwykle interesująca oferta zajęć 
pozalekcyjnych, w trakcie których do-
skonalić można umiejętności z zakresu: 
grafiki komputerowej, fotografii, tań-
ca, aktorstwa, turystyki i wielu innych. 
Dbamy o przyjazną i miłą atmosferę, 
organizujemy życie kulturalne w naszej 
placówce tak, by promować osiągnięcia 
młodzieży. Każdy uczeń dla nas to indy-
widualność, o którą dbamy, by odniosła 
sukces.

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
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Zespół Szkół nr 1 w Miechowie jest szkołą 
z wieloletnimi tradycjami, której począt-
ki sięgają lat 40 ubiegłego wieku. Jeste-
śmy szkołą z pasją, przyjazną uczniom 
i rodzicom, rozwijającą samodzielność, 
przedsiębiorczość i pozytywne myślenie. 
Przy Zespole Szkół nr 1 działa UKS „Eko-
nomik”, zespół taneczny „Miechowianie”. 
Oferujemy pożyteczne zagospodarowanie 
wolnego czasu, poprzez prace w kółkach 
zainteresowań m.in. informatycznym, 
Euroklubie, Klubie Ekologa, teatralnym. 
Współpracujemy ze szkołami w Niem-
czech, Francji oraz  organizujemy wymianę 
młodzieży we współpracy z PNWM. Reali-
zujemy praktyki w Niemczech w ramach 
programu PO WER na zasadach Programu 
Erasmus+. Absolwentom gimnazjum pro-
ponujemy naukę w:

Technikum, w zawodzie: 
• technik ekonomista,
• technik geodeta,
• technik handlowiec,
• technik logistyk,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych.

Szkole Branżowej I stopnia (dawna Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa) – klasy 
wielozawodowe. Najczęściej wybierane 
zawody:
• mechanik pojazdów samochodowych, 
• elektromechanik,
• mechanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, 
• kucharz, cukiernik, piekarz, 
• fryzjer i inne wybrane zawody.

Szkoła oferuje kontynuacje nauki 
w Szkole Policealnej  w zawodach: opie-
kun medyczny, opiekunka dziecięca, 
technik usług kosmetycznych, technik 
administracji, technik masażysta.

Nasz absolwent posiada maturę 
i tytuł technika, to dobrze wykształcony 
fachowiec, przygotowany do dalszej na-
uki, umiejący znaleźć się na rynku pracy 
w kraju i zagranicą.

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 
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Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. 
Jana Pawła II w Miechowie ma 50-let-
nią tradycję kształcenia. Proponujemy 
kształcenie w atrakcyjnych zawodach:
• technik hotelarstwa,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik teleinformatyk,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanizacji rolnictwa i agro-
troniki (bezpłatne prawo jazdy). 

Język obowiązkowy angielski (roz-
szerzony w Technikum Hotelarstwa), 
drugi wybrany – niemiecki lub włoski. 
W szkole działają: Zespół Taneczny, Klub 
Inicjatyw Patriotyczno-Obywatelskich, 
Koło Ekologów, Koło Teleinformatyków, 
Koło Teatralno-Filmowe, ZHP, Koło Dia-
gnostów Samochodowych, Koło Lite-
racko-Dziennikarskie i Uczniowski Klub 
Sportowy „Olimp”. Uczniowie mogą do-
skonalić swoje  kwalifikacje zawodowe 
na kursach: barista, barman, carving, 
kelner, operator wózków widłowych, 
spawacz, diagnostyki samochodowej 
OBD, SEP- uprawnienia do 1kV. 

W Szkole Policealnej i na Kwalifika-
cyjnych Kursach Zawodowych kształ-
cą się dorośli. Procesy edukacyjne są 
zorganizowane w sposób sprzyjający 
uczeniu się przez wykorzystanie nowo-
czesnych technologii (ICT) w procesie 
edukacyjnym. Wdrażamy innowacje 
i dobre praktyki – Szkolna Platforma 
Moodle, CISCO.

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
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Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbac-
kiego jest szkołą z 90-letnią tradycją i od 
samego początku istnienia kształci mło-
dzież zainteresowaną modą. 

W skład Zespołu Szkół wchodzą: 
• Technikum nr 6,
• Szkoła Branżowa nr 6 I stopnia, 
• VI Liceum Ogólnokształcące. 

Absolwentom gimnazjów proponujemy 
kształcenie w zawodach:
• technik przemysłu mody z elementami 
kosmetologii i podstawami fryzjerstwa,
• technik informatyk,
• krawiec.

Dlaczego warto wybrać zawód technik 
przemysłu mody z elementami kosme-
tologii i podstawami fryzjerstwa?

• zdobędziesz wiedzę i umiejętności z za-
kresu projektowania i wykonywania odzie-
ży,
• nauczysz się dobierać  i wykonywać do 
ubioru makijaż oraz fryzurę podczas za-
jęć z kosmetologii  i fryzjerstwa,

• poznasz tajniki  organizacji pokazów 
mody,
• poznasz metody zdobnicze tj. filcowa-
nie, haft komputerowy,
• posiadamy nowoczesne oprogramowa-
nie do projektowania odzieży,
• organizujemy wyjazdowe warsztaty kre-
owania ubiorów z projektantami mody,
• bierzemy udział w wydarzeniach mo-
dowych tj. Fashion Week, Textil.

Posiadamy tytuł ,,Szkoły odkrywców 
talentów”.

Inne zalety świetna lokalizacja i przy-
jazna atmosfera.

WYBIERZ ZAWÓD Z PRESPEKTYWĄ NA 
PRZYSZŁOŚĆ.

Zespół 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 
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W skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 
wchodzą:
• Technikum Odzieżowe nr 18 kształcące 
w zawodzie technik przemysłu mody 
• Branżowa Szkoła I stopnia nr 19 kształ-
cąca w zawodzie krawiec 
• oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

W naszej ofercie znajduje się również 
Szkoła Policealna nr 16 kształcąca w za-
wodach florysta i technik usług kosme-
tycznych.

Szkoła posiada bogatą 135-let-
nią tradycję. Dysponuje bardzo dobrą 
bazą szkolenia ogólnego, zawodowego 
i sportowego. Praktyczna nauka zawo-
du prowadzona jest na terenie szkoły. 
Współpracujemy z zakładami odzie-
żowymi w których, w ramach praktyk 
młodzież ma możliwość poznania or-
ganizacji produkcji w firmach odzieżo-
wych specjalizujących się w krótkich 
nowoczesnych i modnych kolekcjach. 
Zapewniamy dobre przygotowanie do 
egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe, zdobycie umiejętności 

i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji 
i modelowania odzieży, technologii jej 
wytwarzania i prezentowania ubiorów. 
Uczymy obsługi Komputerowego Sys-
temu Projektowania i Przygotowania 
Produkcji Odzieży. Szkoła organizuje 
konkursy przedmiotowe, zawodowe, 
pokazy mody młodych projektantów. 
Młodzi ludzie, zdobywając w tym kierun-
ku umiejętności zawodowe, połączone 
z odpowiednim poziomem wiedzy ogól-
nej, realizują swój sposób na życie.

Wybierz zawód z perspektywą na 
przyszłość.

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
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Oferujemy kształcenie w: 
• Branżowej Szkole I stopnia (obecnie 
ZSZ) – możliwa nauka każdego zawo-
du z listy ministerialnej, jeżeli kandydat 
ma zapewnioną praktykę u pracodawcy. 
Dla chętnych gwarantujemy miejsca 
praktyk w zawodach: kucharz, mecha-
nik pojazdów samochodowych, piekarz, 
sprzedawca, elektryk, blacharz, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
pszczelarz.

• Liceum Ogólnokształcącym – nieza-
leżnie od wybranej klasy możliwa reali-
zacja dodatkowych programów:

• policyjny,
• lotniczy,
• pożarniczy,
• ratownictwa medycznego,
• artystyczno-medialny,
• sportowy z odnową biologiczną,
• sportowy piłki siatkowej,
• ratownictwa wodnego – program, 
który daje zawód!

Szkoła dysponuje bardzo dobrym, 
nowoczesnym zapleczem dydaktycz-

nym i sportowym (nowa hala sportowa, 
kompleks „Orlik”, boisko do piłki siat-
kowej plażowej), indywidualne szafki 
ubraniowe dla uczniów, profesjonalna 
strzelnica, własny internat, możliwość 
korzystania ze stołówki. Uczniowie 
mogą równolegle uczęszczać do bez-
płatnej szkoły muzycznej I stopnia.

Największe sukcesy szkoły: tytuł 
Klasy Policyjnej Roku (2009 i 2014), 
zwycięstwa w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Policyjnej (nagrodą 19 indeksów 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie).

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II 
w Gromniku

33-180 Gromnik
ul. Wincentego  Witosa 4
tel./fax (+48 - 14) 651 40 13
zsoiz@gromnik.pl.
www.zsoiz.gromnik.pl
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Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych 
im. Zenona 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 wy-
posażony w wiedzę i umiejętności, które 
dają mu dużą szansę na zatrudnienie, 
jak również kontynuowanie nauki na 
studiach.

Naszymi atutami są: nowoczesne, 
ciągle modernizowane pracownie szkol-
ne,  praktyki zawodowe krajowe i zagra-
niczne (program Erasmus+), nauka ję-
zyka angielskiego zawodowego, własne 
warsztaty szkolne, przyjazna atmosfera 
i możliwość rozwijania swoich zaintere-

sowań. Nagrodą dla najlepszego absol-
wenta jest wysokiej klasy sprzęt kompu-
terowy. 

Szkoła prowadzi klasy integracyjne 
i jest przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Zespół Szkół 
Poligraficzno-Medialnych 

im. Zenona Klemensiewicza
w Krakowie

31-610 Kraków
os. Tysiąclecia 38

tel. (+48 - 12) 648  49 03
fax (+48 - 12) 649 91 55 w. 11

szkola@zspm.malopolska.pl
www.zspm.malopolska.pl
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Nasze kierunki:
• informatyka,
• nowoczesne systemy grzewcze,
• geoturystyka,
• ochrona środowiska,
• przemysł naftowy i energia geotermal-
na.

Jesteśmy jedną w trzech szkół 
w Polsce, która kształci w kierunku prze-
mysłu naftowego – także w szkole poli-
cealnej dla dorosłych.

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

Zespół Szkół współpracuje z AGH 
w Krakowie (laboratoria i wykłady dla 
uczniów na terenie uczelni, wykładowcy 
AGH prowadzą zajęcia w naszej szko-
le). Praktyki szkolne odbywają się w re-
nomowanych zakładach pracy, m.in. 
w PGNiG, wydział Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu AGH Kraków, LOTOS Petrobaltic 

S.A. oraz w Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Krakowie. Nasi uczniowie 
są laureatami i finalistami wojewódzkich 
oraz ogólnopolskich konkursów przed-
miotowych zdobywając indeksy uczelni 
wyższych.

Zapraszamy na dni otwarte, termi-
narz dostępny na stronie internetowej 
szkoły oraz na wirtualny spacer po na-
szej szkole (www.brzozowa5.edu.pl).

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
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DOBRA SZKOŁA – DOBRY ZAWÓD
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONDGIMNAZJALNYCH  

W ZAKLICZYNIE

Kierunki kształcenia: 
• Licea Ogólnokształcące: matematycz-
no-geograficzne, biologiczno-chemicz-
ne, humanistyczne 
• Technika: technik budownictwa, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik hotelarstwa, technik ekonomista, tech-
nik pojazdów samochodowych, technik 
obsługi turystycznej
• Zasadnicze Szkoły Zawodowe: kucharz, 
monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie, mechanik pojaz-
dów samochodowych, wielozawodowa.

Gwarantujemy: wysoką jakość 
kształcenia, rzetelne przygotowanie do 
egzaminów maturalnych i zawodowych, 
doskonałe warunki lokalowe, nowo-
czesne wyposażenie pracowni, ośrodki 
egzaminacyjne w zawodach: murarz-
-tynkarz, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, ku-

charz, piekarz, cukiernik; naukę zawodu 
w warsztatach szkolnych; pomoc peda-
goga, psychologa, doradcy zawodowe-
go; pomoc stypendialną dla uczniów.

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
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Dzięki połączeniu tradycji, profesjona-
lizmu i doświadczenia możemy zaofe-
rować naszym uczniom naukę różnych 
zawodów na poziomie technikum oraz 
zasadniczej szkoły zawodowej. Aktual-
na baza szkoły, stan wyposażenia klas 
i pracowni w pomoce dydaktyczne, sto-
sowane metody i środki dydaktyczne 
sprzyjają postępowi wiedzy i wpływa-
ją na efektywność nauczania. Szkoła 
uczestniczy w projektach współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej, 
które są gwarancją dobrego przygoto-
wania absolwentów naszej szkoły do 
studiów i potrzeb rynku pracy. Uczest-
nicząc w wielu dostępnych kursach 
uczniowie  zdobywają cenne na dzisiej-
szym rynku pracy certyfikaty. W szkole 
realizowany był projekt „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”  
a obecnie  szkoła przystąpiła do projektu 
„Małopolska Chmura Edukacyjna”.

Aktualne kierunki kształcenia

Technikum:
• technik ogrodnik,

• technik  informatyk,
• technik  leśnik,
• technik  obsługi turystycznej,
• technik mechanik,
• technik ekonomista,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
• stolarz,
• murarz,
• tynkarz.

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 
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Szkoła położona jest w Giebułtowie – 
miejscowości oddalonej od północnej 
granicy Krakowa o 10 km, na jednym 
z malowniczych wzniesień Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej, tuż przy szlaku 
wiodącym z Krakowa do Ojcowa i Pie-
skowej Skały.
 
 
Co nas wyróżnia:
• bezpłatny internat z nowoczesnym wy-
posażeniem, 
• bardzo dobre warunki do nauki i rozwi-
jania swoich zainteresowań,
• sukcesy sportowe,
• stypendia,
• dostęp do najnowszego sprzętu multi-
medialnego,
• kształcenie w kierunkach deficytowych,
• bezpieczeństwo i dobra atmosfera pracy,
• zaplecze w postaci nowoczesnych pra-
cowni,
• profesjonalnie  przygotowani nauczyciele,
• koła zainteresowań,
• koło pszczelarskie „Złota kropla”,
• spółdzielnia uczniowska „Zorza”,
• liczne zajęcia pozalekcyjne,

• Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 
• Szkolne Koło Wolontariatu,
• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe,
• współpraca z pracodawcami,
• praktyki zawodowe krajowe i zagranicz-
ne,
• własna kuchnia i stołówka.

Szkoły dzienne dla absolwentów gim-
nazjum:

• Technikum:
• Agrobiznesu,
• Architektury Krajobrazu,
• Eksploatacji Portów i Terminali,
• Hotelarskie,
• Pszczelarskie – nowość w Małopol-
sce,
Innowacje:
• służby ratownicze,
• wizaż nieruchomości,
• manager obiektów hotelowych.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 
wielozawodowa (Branżowa Szkoła 
I stopnia).

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 

sekretariat@zsp.giebultow.pl 
www.zsp.giebultow.pl 

facebook.com/ZSPGiebultow
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Szkoły Zaoczne: 

• Liceum ogólnokształcące – po szkole 
podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej 
szkole zawodowej.
• Szkoły Policealne:

• technik eksploatacji portów i terminali,
• technik informatyk,
• technik turystyki wiejskiej,

• florysta.
• Kursy kwalifikacyjne – dające uprawnie-
nia rolnicze:

• rolnik,
• pszczelarz,
• ogrodnik,
• technik rolnik,
• technik pszczelarz.
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Nasze motto: „Szkoła, w której liczą się 
ludzie.”

Jesteśmy szkołą łączącą tradycję 
z nowoczesnością. Nasza szkoła działa 
od 1946 r. i należy do najnowocześniej-
szych placówek kształcenia zawodo-
wego na południu Polski. Wieloletnie 
doświadczenie, doskonała kadra oraz 
zmodernizowane zaplecze dydaktyczne 
pozwalają nam kształcić profesjonali-
stów na kierunkach:
• technik architektury krajobrazu,
• technik hodowli koni,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych.

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

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe 
życie, prowadzimy kwalifikacyjne kursy 
zawodowe dla dorosłych zaintereso-

wanych 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.

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

im. Wincentego Witosa 
w Nawojowej

ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

tel. (+48 - 18) 445 70 76
fax (+48 - 18) 445 70 95

sekretariat@nawojowa.edu.pl
www.nawojowa.edu.pl

R
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Małopolska Szkoła Gościnności w My-
ślenicach to placówka z tradycjami lecz 
pełna innowacji, otwarta na przemiany 
cywilizacyjne i prężnie rozwijająca się.

Struktura szkoły obejmuje:
• Technikum Turystyczno-Gastrono-
miczne:

• technik hotelarstwa,
• obsługi turystycznej, 
• żywienia i usług gastronomicznych, 

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

Na terenie Szkoły znajduje się mul-
timedialna sala konferencyjna i aula, 
uczniowie bardzo chętnie korzystają ze 
stołówki szkolnej, a internat może go-
ścić prawie 100 osób w komfortowych 
pokojach.

Szkoła posiada nowoczesne pra-
cownie praktycznej nauki zawodu: hote-

larskie, kosmetyczne, gastronomiczne, 
gdzie uczniowie odbywają zajęcia prak-
tyczne, a także doskonalą swoją profe-
sję pod okiem gości specjalnych. Szkoła 
współpracuje z ekspertami i wielu takich 
zatrudnia (m.in. szef kuchni, baristka). 
Ponadto organizowane są liczne dodat-
kowe kursy i warsztaty specjalistyczne.

Placówka współpracuje ze szkołami 
z Austrii, Francji, Niemiec, Węgier, Chor-
wacji, uczelniami wyższymi oraz part-
nerami biznesowymi z kraju i ze świata. 
Uczniowie odbywają praktyki w hotelach 
i restauracjach nie tylko w Polsce, ale 
i w krajach całej Europy (m.in. Hiszpanii, 
Grecji, Włoszech, Islandii). 

Małopolska Szkoła Gościnności ser-
decznie zaprasza w swoje gościnne pro-
gi!

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 
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ZSPS w Krakowie został przeniesiony               
z     pl. Matejki w Krakowie i mieści się obec-
nie w nowej siedzibie, w wyremontowanym 
i specjalnie przystosowanym budynku przy 
ul. Macieja Miechowity 6. W skład ZSPS 
wchodzą następujące szkoły: Technikum 
Przemysłu Spożywczego nr 22 i Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa nr 23, również z kla-
sami integracyjnymi. W ofercie edukacyjnej 
znajdują się także VIII LO dla dorosłych oraz 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Szkoła 
współpracuje z renomowanymi cukiernia-
mi, piekarniami, restauracjami na terenie 
Krakowa i okolic. 

Uczniowie ZSPS w Krakowie mają 
możliwość zdobycia poszukiwanych na 
rynku zawodów w najnowocześniejszych 
pracowniach zawodowych. Corocznie 
odnoszą sukcesy w ogólnopolskich tur-
niejach cukierniczych, piekarskich i ga-
stronomicznych. Młodzież ma możliwość 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych na stażach m.in. we Francji, Niem-
czech, Hiszpanii i Portugalii. 

Nasi uczniowie technikum biorą udział 
w olimpiadach wiedzy o żywieniu i o żyw-
ności i zdobywają wysokie lokaty.

Również sympatyczna kadra nauczy-
cieli nieustannie się szkoli w partnerskich 
instytucjach w kraju i w Europie w ramach 
projektów unijnych.

Absolwentom gimnazjów proponujemy na-
ukę w klasach o profilu:
• technik  żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik technologii żywności,
• kelner,
• cukiernik,
• piekarz,
• kucharz,
• wędliniarz,
• przetwórca ryb,
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Dla miłośników sportu oferujemy sze-
roki wachlarz zajęć sportowych w pełno-
wymiarowej sali gimnastycznej, na siłowni 
i boiskach na świeżym powietrzu przy po-
pisach cheerleaderek.

W naszej szkole nauka odbywa się 
w przyjaznej atmosferze, a nasi absolwen-
ci są poszukiwanymi pracownikami na 
lokalnym i europejskim rynku. Serdecznie 
zapraszamy.

Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego w Krakowie

31-469 Kraków
ul. Macieja Miechowity 6
tel. (+48 - 12) 422 38 66
fax (+48 - 12) 422 31 58

zsps6@bci.krakow.pl
www.zsps.eu
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 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Czernichowie może 
poszczycić się znakomitymi absolwen-
tami, którzy rozsławiają jego imię w kraju 
i poza jego granicami już od 157 lat. 

Obecnie dużym zainteresowaniem cie-
szą się klasy:
• technikum weterynarii, 
• technikum hotelarstwa, 
• technikum hodowli koni. 

W swojej ofercie mamy także techni-
kum rolnicze, agrobiznesu, ekonomiczne. 

Oferta edukacyjna naszej placówki 
jest adresowana nie tylko do młodzieży. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowa-
niom rynku pracy, umożliwiamy osobom 
dorosłym uzupełnienie wykształcenia 
w zaocznym liceum ogólnokształcącym, 
jak również zdobycie nowych kwalifi-
kacji w policealnym technikach wete-
rynarii, administracji, rachunkowości 
a także szkole policealnej kształcącej 
opiekunów medycznych i opiekunów 
osób starszych oraz florystów. Planu-

jemy uruchomienie kierunku opiekunka 
dziecięca. Oferujemy także kursy kwalifi-
kacyjne do wszystkich wyżej wymienio-
nych kierunków kształcenia (w tym kurs 
R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej). 

Uczniowie naszej szkoły mogą reali-
zować swoje pasje w doskonale wyposa-
żonych salach dydaktycznych pod okiem 
wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. 

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

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

Zainteresowania sportowe ucznio-
wie rozwijają w pełnowymiarowej hali 
gimnastycznej.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Czernichowie  

32-070 Czernichów
ul. Rynek 17 
tel./fax (+48 - 12) 270 20 16
czernichow.edu@gmail.com
www.czernichow.edu.pl
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ZST-E to jedyna szkoła na terenie gmi-
ny Skawina zajmująca się kształceniem 
zawodowym o ponad 90-letniej tradycji. 
Oferta edukacyjna odpowiada na zapo-
trzebowanie rynku pracy. 

Szkoła kształci obecnie w takich zawo-
dach jak:
• technik elektryk, 
• technik elektronik,
• technik ekonomista, 
• technik mechatronik,
• technik informatyk, 
• technik hotelarstwa,
• technik logistyk.

 
Uczniowie ZSZ mogą zdobywać każ-

dy zawód zgodny z klasyfikacją zawo-
dów określoną przez MEN (np.: fryzjer, 
piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz, lakiernik, 
murarz). W skład Zespołu wchodzi Ośro-
dek Dokształcania i Doskonalenia Za-
wodowego, który prowadzi kwalifika-
cyjne kursy zawodowe dla dorosłych. 
Szkoła stawia na innowacje, o czym 
świadczy m.in. przystąpienie do pro-

jektu Małopolska Chmura Edukacyjna, 
nowoczesnej propozycji przekazywania 
wiedzy oraz przybliżania osiągnięć na-
ukowych krakowskich uczelni wyższych 
przy wykorzystaniu technologii informa-
cyjnych i telekomunikacyjnych. Absol-
wenci ZST-E są cenionymi fachowcami 
na rynku pracy. Ich wysokie kwalifikacje 
zawodowe potwierdzają bardzo dobrze 
zdane egzaminy z przygotowania zawo-
dowego.

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
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Zespół Szkół Techniczno-Informatycz-
nych kształci w następujących zawo-
dach: 
• technik budownictwa, 
• technik mechanik, 
• technik informatyk, 
• technik elektryk, 
• technik organizacji reklamy, 
a także 
• mechanik monter maszyn i urządzeń,
• monter konstrukcji budowlanych w za-
sadniczej szkole zawodowej.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą 
dydaktyczną (pracownie zawodowe oraz 
warsztaty szkolne). Proces kształcenia 
wzbogaca nie tylko doskonale wykwa-
lifikowana kadra pedagogiczna, blisko 
50-letnie doświadczenie ale również 
liczne projekty europejskie związane ze 
szkolnictwem zawodowym, jak i wymia-
nami zagranicznymi młodzieży. Dzięki 
współpracy  z uczelniami wyższymi oraz 
zakładami pracy uczniowie poszerza-
ją swoją wiedzę podczas wizyt zawo-
doznawczych, gdzie poznają specyfikę 
pracy w danym zawodzie.

Szkoła chętnie włącza się także do 
pracy na rzecz społeczności lokalnej. 
Uczniowie – wolontariusze pracują 
w miejskich przedszkolach, szkołach 
i domu opieki społecznej, wspierają rów-
nież wychowanków jednego z domów 
dziecka. 

Dzięki współpracy z sądeckim sto-
warzyszeniem Humaneo zajmującym 
się organizowaniem szkoleń i egzami-
nów zawodowych w standardach euro-
pejskich VCC, ZSTI jest jednym z liderów  
regionalnych konkursu adresowanego 
do gimnazjalistów „Zawód nie zawodzi”, 
którego celem jest propagowanie szkol-
nictwa zawodowego na tym etapie edu-
kacji.

Proces dydaktyczno-wychowawczy 
wzbogacają liczne wydarzenia kultu-
ralne  organizowane przez szkołę, takie 
jak doroczny Koncert Noworoczny, dzia-
łający w szkole zespół muzyczny Instal 
Band, czy szkolna telewizja internetowa 
Instal TV.

Zespół Szkół 
Techniczno-Informatycznych 
w Mszanie Dolnej 

34-730 Mszana Dolna
ul. Starowiejska 4
tel. (+48 - 18) 331 90 40
fax (+48 - 18) 331 01 98
sekretariat@zsti.edu.pl
www.zsti.edu.pl
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Absolwentom gimnazjów proponujemy 
naukę w klasach o profilu:
• technik usług fryzjerskich,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanik,
• fryzjer,
• mechanik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych 
funkcjonuje jako szkoła od 1918 r. Od po-
czątku istnienia kształci przyszłych pra-
cowników branży usługowej. W Zespole 
uczą się przyszli mechanicy samocho-
dowi oraz fryzjerzy. Od lat współpracu-
jemy z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie, 
lokalnymi zakładami pracy oraz innymi 
instytucjami związanymi z kształceniem 
w zawodach. Od 18 lat organizujemy 
Szkolny Pokaz Fryzur. Impreza cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród mło-
dzieży szkoły i w środowisku lokalnym. 
W tym roku po raz trzeci zorganizowa-
liśmy Międzyszkolny Konkurs Fryzur 
Historycznych. Konkurs z roku na rok 
cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem wśród szkół fryzjerskich posze-
rzając zakres o kolejne szkoły w regio-

nie. Uczennice naszej szkoły biorą udział 
w licznych konkursach fryzjerskich 
odnosząc w nich sukcesy. Nieustannie 
doskonalimy warsztat, przygotowując 
ucznia do pracy zawodowej. 

Zespół Szkół 
Techniczno-Zawodowych 

w Tarnowie

33-100 Tarnów
ul. Józefa Piłsudskiego 19

tel./fax (+48 - 14) 655 97 11
sekretariat@zstz.tarnow.pl

www.zstz.tarnow.pl 
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Wspieramy młodzież w przygotowaniu 
uczestnictwa w przyszłym życiu zawo-
dowym, rodzinnym i kulturalnym po-
przez rozbudzanie ciekawości świata, 
uczenie odpowiedzialności za słowa 
i czyny, odkrywanie w każdym dobra 
i cech indywidualnych oraz kształcenie 
umiejętności samodzielnego rozwiązy-
wania problemów. 

Absolwentom szkół gimnazjalnych pro-
ponujemy kształcenie w zawodach:

• technik budownictwa,
• technik elektronik,
• technik informatyk,
• technik organizacji reklamy,
• technik teleinformatyk,
• technik usług fryzjerskich,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• kucharz,
• kelner.

Zespół Szkół 
Techniczno-Usługowych 
w Trzebini

32-541 Trzebinia
ul. Gwarków 3
tel. (+48 - 32) 711 53 46
fax (+48 - 32) 711 53 46
sekretariat@zstu.edu.pl 
www.zstu.edu.pl
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Zespół Szkół Technicznych i Placówek 
im. St. Staszica w Nowym Targu jest naj-
większą szkołą w rejonie Podhala, Spi-
sza i Orawy. W szkole uczy się obecnie 
ok. 1 600 uczniów oraz pracuje ponad 
100 nauczycieli. Szkoła kształci w wie-
lu zawodach, najliczniejsze są: technik 
budownictwa, technik geodeta, tech-
nik pojazdów samochodowych, technik 
elektryk oraz elektromechanik, mecha-
nik pojazdów samochodowych, elektryk, 
kucharz, fryzjer i sprzedawca. 

Szkoła aktywnie uczestniczy w re-
alizacji projektów unijnych, uczniowie 
wyjeżdżają na staże zawodowe w kraju 
i za granicą, korzystają z dodatkowych 
zajęć i kursów zawodowych. Od  kilku 
lat współpracujemy ze szkołami part-
nerskimi z Niemiec organizując wspólne 
projekty i spotkania młodzieży. W szko-
le została gruntownie zmodernizowana 
baza dydaktyczna, wyposażenie zostało 
dostosowane do wymagań nowej pod-
stawy programowej  oraz do standardów 
przeprowadzania egzaminów zawodo-
wych.

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 -1 8) 266 56 31

zst@nowotarski.pl
www.zst.nowotarski.pl
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Motto szkoły: „Trwałymi pozostaną tylko 
dzieła wielkie” – I. Mościcki.

Zespól 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 „Perspekty-
wy” Technikum nr 1 w Zespole Szkół Tech-
nicznych jest zdobywcą tytułu: „SREBRNA 
SZKOŁA” w latach 2014, 2015, 2016, 2017 
oraz  Szkołą Olimpijską w 2015 r. 

Szkoła ma podpisaną umowę patronac-
ką  z „GRUPĄ AZOTY”. Decyzją Kolegium 
Redakcyjnego „Miesięcznika Gospodarcze-
go – Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.pl  
szkoła oraz „GRUPA AZOTY” zostały wy-
różnione za jakość procesu dydaktycznego 
i jego adekwatność do potrzeb i oczekiwań 
przyszłego pracodawcy – „DOBRE  PRAK-
TYKI – Biznes, Szkoła, Nauka”. Wyróżnienie 
zostało wręczone w grudniu 2016 r. pod-
czas konferencji naukowej w Warszawie.

Szkoła ma również podpisane umowy 
o współpracy z Centrum Badawczo-Rozwo-
jowym Zakładów Mechanicznych w Tarno-
wie oraz firmami: ASTOR-Kraków, STERNET 
i WIPLAST Tarnów. Na wysokim poziomie 
rozwinięta jest współpraca z Naczelną Or-

ganizacją Techniczną, Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich oraz Stowarzyszeniem 
Inżynierów Techników Przemysłu Chemicz-
nego. Patronat naukowy nad szkołą spra-
wuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Tarnowie, która jednocześnie jest  
patronem klas elektronicznych i chemicz-
nych (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne). 

Bazę dydaktyczną stanowią nowoczesne 
pracownie: informatyki, urządzeń informatyki, 
elektroniki, urządzeń elektronicznych, urzą-
dzeń elektrycznych, techniczne, chemiczne, 
ochrony środowiska, studio fotograficzne.
Kierunki Kształcenia w Technikum nr 1:
• technik elektronik, technik elektryk, tech-
nik informatyk, technik mechanik, technik 
analityk, 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 unij-
nych oraz utrzymuje kontakty ze szkoła-
mi technicznymi krajów Unii Europejskiej. 
W ramach programu ERASMUS + ucznio-
wie naszej szkoły odbywają praktyki zawo-
dowe na Węgrzech, Hiszpanii i Portugalii.

Zespół Szkół Technicznych 
im. Ignacego Mościckiego 
w Tarnowie

33-101 Tarnów 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 17  
www.zst.tarnow.pl
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W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół 
Technicznych znajdują się atrakcyjne 
kierunki kształcenia dopasowane do po-
trzeb rynku pracy. Dobrze wyposażona 
baza techniczna i dydaktyczna, kreatyw-
ność w nauczaniu połączona z indywi-
dualnym podejściem do ucznia, a także 
dobra atmosfera pracy gwarantują wy-
soką jakość usług edukacyjnych.

Zaplanuj swoją przyszłość edukacyj-
ną  z nami!

Placówka oferuje kształcenie w nastę-
pujących typach szkół:
Technikum nr 4
• technik pojazdów samochodowych, 
• technik informatyk,
• technik elektryk, 
• technik usług fryzjerskich,
• technik mechanik.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (od 
1 września 2017 r. Szkoła Branżowa 
I Stopnia)
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,

• elektryk,
• elektromechanik,
• fryzjer,
• elektromechanik pojazdów samocho-
dowych,
• operator obrabiarek skrawających.

III Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych.

„ZST nie tylko lekcjami żyje! – mówią 
uczniowie klasy III Technikum - Nasza 
szkoła łączy nowoczesność z tradycją, 
kształci praktycznie, prowadzi działal-
ność lokalną i międzynarodową, jest ak-
tywna sportowo, odkrywa talenty,  otwie-
ra się na szeroką współpracę, daje dobre 
wykształcenie oraz dodatkowe kwalifi-
kacje i certyfikaty zawodowe, realizuje 
liczne projekty i programy edukacyjne. 
Pomaga, doradza i przygotowuje do 
przyszłości.”

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
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„Nadchodzący czas, to czas umysłowe-
go pracownika, który oprócz formalne-
go wykształcenia posiada umiejętność 
praktycznego stosowania wiedzy oraz 
nawyk nieustannego uczenia się.”

PETER DRUKER

Zespół Szkół w Gdowie szczyci się 
bogatą, ponad 70-letnią tradycją. Na 
przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje 
profile kształcenia. Było to spowodo-
wane zmianami systemu oświatowego, 
ale i zmianami gospodarczymi. Zgod-
nie z tendencjami europejskimi, nasza 
szkoła kształci zarówno w profilach 
ogólnokształcących, jak i w konkret-
nych zawodach, z naciskiem na inicja-
tywę i przedsiębiorczość. Profesjonal-
nie przygotowana oferta przedmiotowa 
spełnia zarówno oczekiwania uczniów, 
jak i uwzględnia potrzeby rynku pracy.  

Budowanie kariery zawodowej mło-
dego człowieka to przede wszystkim po-
dążanie za wykorzystywaniem nowych 
technologii w procesie edukacji i zdo-
bywania zawodu. Pracownie wyposa-
żone w sprzęt audiowizualny, pracownie 

zawodowe, współpraca z pracodawca-
mi, wizyty zawodoznawcze pozwalają 
zainteresować uczniów zdobywaniem 
wiedzy ogólnej i umiejętności zawodo-
wych. Skuteczne pozyskiwanie środków 
samorządowych oraz unijnych pozwoliło 
przystosować posiadane obiekty do no-
woczesnych wymagań, a także zwięk-
szyć możliwości efektywnego przekazy-
wania wiedzy i umiejętności. 

Zespół Szkół w Gdowie oferuje:
Liceum Ogólnokształcące:
• klasa ogólna, 
• klasa sportowa. 
Technikum:
• technik informatyk,
• technik obsługi turystycznej.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
• klasy wielozawodowe – dowolnie wy-
brany zawód,
• fryzjer - kształcenie teoretyczne zawo-
dowe odbywa się w szkole,
• sprzedawca – kształcenie teoretyczne 
zawodowe odbywa się w szkole.
Ponadto oferujemy:
• dodatkowe zajęcia z przedmiotów ma-

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 
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turalnych,
• wyjazdy do kina, teatru, wycieczki przed-
miotowe, integracyjne,
• turnieje i zawody sportowe,
• IT Essentials: PC Hardware and Software,
• Packet Tracer, 
• NDG Linux.

Nasi absolwenci znajdują ciekawą 
pracę, uzupełniają naukę w liceum dla 
dorosłych lub kontynuują ją na studiach 
wyższych.

Wkręć się do nas!
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Technikum Informatyczne funkcjonujące 
w ramach Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju 
kształci w zawodzie technik informatyk. 

W trakcie nauki uczniowie zdają egzami-
ny z kwalifikacji:
• E.12 Montaż i eksploatacja kompute-
rów osobistych oraz urządzeń peryferyj-
nych,
• E.13 Projektowanie i administracja lo-
kalnych sieci komputerowych,
• E.14 Tworzenie i administracja stron in-
ternetowych i baz danych i uzyskują tytuł 
zawodowy technik informatyk.

W naszym Technikum kształcimy 
specjalistów z różnych dziedzin infor-
matyki. Wskazując kierunki rozwoju 
rynku IT pozwalamy uczniowi wybrać 
własną dziedzinę, w której będzie chciał 
pracować i w której będzie się specjali-
zował. Kierujemy się mottem, iż każdy 
ucząc się programuje swoją przyszłość 
a słowa Alberta Camusa, który powie-
dział, że „szkoła przygotowuje dzieci do 
życia w świecie, który nie istnieje” ro-
zumiemy, jako konieczność uczenia nie 

tego co było lecz tego co będzie – tech-
nologii informatycznych, których motto 
to dotyczy w szczególności.

Jesteśmy wzorem dla innych szkół 
w regionie. Niemal od początku funk-
cjonowania plasujemy się w ścisłej 
czołówce szkół średnich w Małopolsce, 
niejednokrotnie zajmując miejsce na po-
dium w rankingu Perspektyw magazynu 
Rzeczpospolita.

Ściśle współpracujemy z lokalny-
mi i regionalnymi przedsiębiorstwami 
z branży IT. Nasi uczniowie realizują 
praktyki i staże pozwalające im wejść 
w rynek branżowy jeszcze w trakcie na-
uki.

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Tadeusza Kościuszki 9
tel. (+48 - 18) 267 70 29
fax (+48 - 18) 267 70 29
lo2r@wp.pl
www.techrabka.nowotarski.pl 
www.lo2rabka.edu.pl
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Wol-
bromiu na rok szkolny 2017/18.

Liceum Ogólnokształcące  oferuje klasy 
o profilach:
• humanistyczno-prawny,
• przyrodniczy,
• matematyczno-językowy,
• politechniczny,
• sportowy o specjalności piłka nożna.

Technikum kształci w zawodach:
• technik informatyk,
• technik informatyk w służbach mundu-
rowych,
• technik logistyk w służbach munduro-
wych,
• technik agrobiznesu,
• technik inżynierii środowiska i melioracji,
• technik turystyki wiejskiej.

Szkoła branżowa I stopnia  oferuje 
naukę w klasie wielozawodowej, gdzie 
przez 3 lata przedmioty ogólnokształcą-
ce realizowane są w szkole, a praktyka 
zawodowa odbywa się w przedsiębior-
stwach o różnym profilu działalności. 

Oprócz nauki popularnych zawodów 
oferujemy jako nowość kształcenie 
w zawodzie jeździec.

Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych gwarantuje bezpłatne kształcenie. 
Nauka trwa 3 lata, a zajęcia odbywają 
się w godzinach popołudniowych, do-
stosowanych do potrzeb uczących się.

Zespół Szkół w Wolbromiu

32-340 Wolbrom
ul. Skalska 18

tel./fax (+48 - 32) 644 10 55
zswolbrom@poczta.onet.pl

www.zswolbrom.pl
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ZSZiO w Sułkowicach posiada dosko-
nałe warunki lokalowe, szkoła mieści się 
w przestronnym budynku na obrzeżach 
miasta. Dysponuje specjalistycznymi 
pracowniami i laboratoriami wyposażo-
nymi w nowoczesną bazę dydaktyczną. 
Przedmioty ogólnokształcące i zawo-
dowe nauczane są w klasopracowniach 
przedmiotowych i laboratoriach z naj-
nowszym sprzętem audio-wizualnym 
oraz pracowniach specjalistycznych 
z nowoczesnymi środkami dydaktycz-
nymi, pozyskanymi ze środków unij-
nych. Przy szkole funkcjonuje nowa hala 
laboratoryjno – warsztatowa miesz-
cząca 6 bogato wyposażonych w naj-
nowszy sprzęt i maszyny pracowni. Po-
nadto szkoła dysponuje bardzo dobrą 
bazą sportową – dwie sale gimnastycz-
ne, siłownia, strzelnica sportowa oraz 
tereny lekkoatletyczne. 

Gimnazjalistom proponujemy boga-
tą ofertę kształcenia zawodowego, po-
nieważ wiemy, iż „dobry zawód otwiera 
wiele drzwi”. Organizujemy bezpłatne 
praktyki zagraniczne (Włochy, Niemcy, 

Portugalia i Anglia). Oferujemy bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Przyznajemy szkolne stypendium 
naukowe. Prowadzimy zajęcia od 8:00 
do 15:00.

ZSZiO jest szkołą z wieloletnią histo-
rią i tradycjami. W październiku 2014 r. 
obchodziła 120-lecie działalności.

Technikum:
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej,
• technik mechatronik, 
• technik mechanik,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych.

Szkoła Branżowa I stopnia – szkoła za-
wodowa:
• mechanik pojazdów samochodowych, 
• operator obrabiarek skrawających,
• ślusarz, mechatronik, kowal, 
• kucharz, piekarz, cukiernik, 
• sprzedawca, fryzjer,
• murarz-tynkarz.

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
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Zespół Szkół Zawodowych HTS to jed-
na z najnowocześniejszych placówek 
oświatowych dzielnicy Nowa Huta. 
W dobrze wyposażonych i nowocze-
snych pracowniach kształcą się ucznio-
wie technikum w zawodach: technik 
mechatronik – programowanie robotów 
i sterowników przemysłowych; technik 
informatyk – montaż sieci i administra-
cja sieciami komputerowymi; technik 
logistyk – zajęcia fakultatywne z zakre-
su logistyki usług turystycznych, hote-
larskich i służb mundurowych; technik 
elektronik – systemy nadzoru wizyjnego 
obiektów; technik mechanik – projek-
towanie CAD/CAM oraz obsługa i ser-
wisowanie maszyn i urządzeń; technik 
elektryk; technik hutnik, budownictwa 
i hotelarstwa.

W szkole można kształcić się tak-
że w Liceum Ogólnokształcącym (kla-
sa: mundurowa, sportowo-rekreacyjna 
i opiekuńczo-społeczna) oraz Zasad-
niczej Szkole Zawodowej (zawody: fry-
zjer, elektromechanik, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownic-
twie, operator maszyn i urządzeń meta-
lurgicznych, operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych).

Kształcenie w naszym Zespole Szkół 
jest dostosowane do potrzeb lokalnego 
rynku pracy i umożliwia szybkie znale-
zienie zatrudnienia zgodnie z posiada-
nymi kwalifikacjami.

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

info@zszhs.krakow.pl
www.zszhs.krakow.pl
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ZSZ nr 1 w Krakowie jest nowoczesną 
i bezpieczną placówką zapewniającą 
przygotowanie do atrakcyjnych zawo-
dów na poziomie technikum i zasadni-
czej szkoły zawodowej. 

Są to: 
• technik ekonomista,
• technik handlowiec,
• technik obsługi turystycznej,
• technik logistyk, 
• technik elektronik,
• technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej, 
• od września 2017 r. planowany nowy 
zawód - technik szerokopasmowej ko-
munikacji elektronicznej, 
• zasadnicza szkoła zawodowa: sprze-
dawca, klasy wielozawodowe.

Nauczane języki obce to angielski i nie-
miecki.

Ostatnie sukcesy:
• wyróżnienie na XXXVI Małopolskim Fe-
stiwalu Młodzieży w Krakowie dla szkol-
nego teatru „ULICA RZEŹNICZA” w 2016 r.

• Betlejem Krakowskie AD 2015 r. i 2016 r. 
na Rynku Głównym w Krakowie – Jaseł-
ka w wykonaniu ww. grupy.

Nasze atuty:
• nauka na jedną zmianę, 
• znakomita lokalizacja, 
• internat i stołówka, 
• samorządność uczniów,
• nowoczesne pracownie, 
• liczne koła zainteresowań.

Projekty unijne:
• Erasmus+,  coroczne zagraniczne sta-
że uczniów we Włoszech.

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
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Witamy w naszej szkole! Jesteśmy szko-
łą wielu możliwości dlatego na pewno 
Drogi Gimnazjalisto znajdziesz tu coś 
dla siebie! Kształcimy w następujących 
obszarach:
• technik budownictwa,
• technik żywienia i usług gastronomicz-
nych,
• technik architektury krajobrazu,
• monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie,
• kucharz.

Zapraszamy serdecznie do budyn-
ku naszej szkoły, będącego budowlą 
w zabytkowym stylu architektonicz-
nym Nowej Huty, mieszczącego się 
w malowniczym sąsiedztwie Zalewu 
Nowohuckiego oraz Dworku Matej-
ki. Przywitają Cię w pełni wyposażo-
ne klasopracownie a w szczególności 
wspaniała aula oraz pracownia gastro-
nomiczna. Wykwalifikowana kadra kom-
petentnych nauczycieli pomoże Ci w dą-
żeniu do wybranego przez Ciebie celu 
w myśl naszego motta: Odwaga, Sza-
cunek, Odpowiedzialność, które będzie 

wam towarzyszyć w trakcie całego cyklu 
kształcenia. Dbamy o intelekt ale także 
o sportową sylwetkę i hart ducha na-
szych wychowanków podczas licznych 
zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Jeśli chcesz poznać sławnych ludzi 
i zobaczyć jak pracują to odpowiednie 
miejsce dla ciebie! Możemy już poszczy-
cić się spotkaniami z Kurtem Shellerem 
czy Ewą Wachowicz.

Dla tych, którzy mają do nas trochę 
daleko proponujemy internat znajdujący 
się 2 minuty drogi od szkoły w bezkon-
kurencyjnej cenie!

Aby dowiedzieć się więcej o naszej 
szkole sięgnij po naszą ulotkę z wieloma 
nowościami, które dla was przygotowa-
liśmy!

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
w Krakowie

31-977 Kraków
os. Szkolne 18

tel. (+48 - 12) 644 19 39
zsz2@zsz2.edu.pl

www.zsb2.home.pl
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Zespół Szkół Zawodowych Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Oświęcimiu to 
nowoczesna, bezpieczna i przyjazna 
szkoła z 115 letnim doświadczeniem 
i tradycjami. Nasza kadra pedagogiczna 
jest doskonale przygotowana do pracy 
z młodzieżą, zawsze ukierunkowana na 
młodego człowieka. Posiadamy nowo-
czesną bazę techniczną, bardzo dobrze 
wyposażone warsztaty szkolne i kla-
sopracownie jak również internat dla 
uczniów szkoły.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje:

Technikum w zawodach:
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanik – operator obrabia-
rek skrawających,
• technik technologii drewna.

Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawo-
dach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• operator obrabiarek skrawających,
• stolarz.

Liceum Ogólnokształcące z klasami 
o profilu:
• matematyczno – informatycznym,
• biologiczno – chemicznym,
• humanistycznym.

Szkoła bierze udział w projektach 
współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, dzięki którym uczniowie 
uczestniczą w wielu kursach branżo-
wych, stażach i praktykach zawodowych 
odbywających się w Hiszpanii i we Wło-
szech.

Zespół Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim
ul. Władysława Jagiełły 10 
tel./fax (+48 - 33) 844 34 64
szkola@salezjanie.edu.pl
salezjanie.edu.pl
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Jeśli jesteś kreatywny, masz świet-
ne pomysły i chciałbyś w przyszłości 
prowadzić własną firmę, koniecznie 
odwiedź stoisko firmy Proidea oraz 
Reality Games. Tam dowiesz się jak 
rozpocząć swoją przygodę z bizne-
sem i będziesz mógł porozmawiać 
z ekspertami i osobami, które z suk-
cesem rozwijają własne firmy.

Startupowcy, fani nowych tech-
nologii, programiści, eksperci, praco-
dawcy – wszystkich gromadzimy na 
naszych Eventach!

 Interesuje Cię branża IT lub organi-
zacja eventów?

Jeśli tak, to w Proidea właśnie to ro-
bimy na co dzień. Zajmujemy się produk-
cją i kompleksową organizacją polskich 
i międzynarodowych eventów dla branży 
IT. W trakcie 11 lat naszej działalności 
zdobyliśmy zaufanie wielu międzynaro-
dowych specjalistów, którzy regularnie 
dzielą się swoją wiedzą na naszych au-
torskich konferencjach: PLNOG, Atmo-
sphere, Bitspiration, JDD, CONFidence, 
infraXstructure i 4Developers.

START-UPY NA FESTIWALU ZAWODÓW!
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Jesteśmy organizatorem jednej z naj-
większych konferencji startupowych – 
Bitspiration! Na festiwalu Bitspiration 
regularnie pojawiają się przedstawiciele 
polskich i międzynarodowych startupów, 
a wśród nich: Estimote, Zortrax, Reality 
Games, Brand24, Brainly, Airly - i wiele 
wiele innych!

Odwiedzając nasze stoisko będziesz 
mógł spotkać się z przedstawicielami 
firmy Reality Games, która jest produ-
centem popularnych gier na urządzenia 
mobilne, opartych na Big Data, w oparciu 
o ich unikatowy silnik, zbierający dane ze 
świata rzeczywistego.

Jeśli kręci Cię branża startupowa lub 
chciałbyś zdobyć cenne kontakty - zajrzyj 
na nasze stoisko! – Hala Wisła, stoisko 
START-UPY. 

Zainteresowaliśmy Cię?

Jeśli interesujesz się IT lub organiza-
cją eventów, a idealnie obiema tymi dzie-
dzinami - odezwij się do nas! Zaprosimy 
Cię na wybraną konferencję jako uczest-
nika lub wolontariusza, albo być może 
zaprosimy Cię na staż! Daj znać – zerknij 
na www.proidea.org.pl
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NOTATKI
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