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Gimnazjalisto

wybierz naszą szkołę!
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Szanowni Państwo!

» informacje
praktyczne
STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 41 41 600
fax 18 41 41 700
infolinia 800 10 90 10
e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl
www.starostwo.nowy-sacz.pl
www.sadeckie.eu
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Starosta
Nowosądecki
JAN GOLONKA

Numer „Przeglądu Sądeckiego”, który trzymacie właśnie w rękach niemal w całości poświęcony jest ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat nowosądecki. W ciągu ostatnich lat oferta tych placówek znacznie się zmieniła i stała
bardziej atrakcyjna. Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez powiat w każdej szkole zorganizowaliśmy setki godzin dodatkowych
zajęć rozwijających umiejętności naszych dzieci i ich zainteresowania. Uczniowie korzystali nie tylko z dodatkowych zajęć z języka polskiego, matematyki, informatyki, czy języków obcych. Poszerzali również swoje umiejętności zawodowe choćby uczestnicząc
w finansowanych przez powiatowy projekt kursach na prawo jazdy.
Dodatkowe zajęcia, to większa wiedza i lepsze wyniki egzaminów maturalnych – wszystko osiągnięte bez wydatków na kosztowne
korepetycje.
Wszystkie szkoły ponadgmnazjalne powiatu wzbogaciły się również o nowoczesny sprzęt za setki tysięcy złotych. Korzystając z unijnych dotacji kupiliśmy dla wszystkich placówek tablice multimedialne, rzutniki komputerowe, wyposażyliśmy nowoczesne sale do
nauki języków obcych i pracownie informatyczne. Przybyło też innych pomocy naukowych.
Mam nadzieję, że ten numer „Przeglądu” będzie pomocny w wyborze szkoły, w której Państwa dzieci będą kontynuować kształcenie
i wybierzecie wspólnie placówkę, która daje rzeczywiste dobre przygotowanie do dorosłego życia.

ZARZĄD POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO
STAROSTA NOWOSĄDECKI
Jan Golonka
tel. 18 41 41 710, pok. 210
WICESTAROSTA NOWOSĄDECKI
Mieczysław Kiełbasa
tel. 18 41 41 713, pok. 212
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Józef Broński
tel. 18 41 41 716, pok. 217
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Stanisław Wanatowicz
tel. 18 41 41 713, pok. 214
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Ryszard Poradowski
tel. 18 41 41 715, pok. 216
SEKRETARZ POWIATU
Witold Kozłowski
tel. 18 41 41 710, pok. 211
SKARBNIK POWIATU
Maria Jękot
tel. 18 41 41 810, pok. 311

WYDZIAŁY STAROSTWA
POWIATOWEGO
Rzecznik Prasowy Starostwa
tel. 18 41 41 804, pok. 304
Kancelaria Powiatu
tel. 18 41 41 702, pok. 202
Wydział Administracyjny
tel. 18 41 41 817, pok. 317
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 18 41 41 829, pok. 329
Wydział Finansowy
tel. 18 41 41 810, pok. 310
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 18 41 41 601-608, pok. 101-108
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek 8.00-15.30
wtorek-piątek 7.30-15.00
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 18 41 41 618, pok. 118
Wydział Spraw Społecznych
tel. 18 41 41 622, pok. 122
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel. 18 41 41 623, pok. 123
tel. 18 448 29 01
Wydział Geodezji i Budownictwa
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1
tel. 18 41 41 800
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 18 41 41 625, pok. 125
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek-wtorek 8.00-13.00
środa-czwartek 10.00-15.00
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» Profesjonalne efekty
Już ponad rok trwa realizacja
wspólnego projektu Wyższej
Szkoły Biznesu – NLU i Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu „Profesjonalny urzędnik”.
W ramach działań przeprowadzono już setki godzin szkoleń i
kursów oraz badania ankietowe
klientów Starostwa.
- Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu oraz
podniesienie kwalifikacji pracowników – mówi Witold Kozłowski, sekretarz powiatu, jeden z twórców przedsięwzięcia.
– Dlatego jego niezwykle istotnym elementem są szkolenia, w
jakich uczestniczą pracownicy.
Dodatkową wiedzę urzędnicy
zdobywali min. na szkoleniach
z zakresu rachunkowości, zarządzania w administracji, na
kursach komputerowych i językowych, komunikacji międzyludzkiej i obsługi klienta oraz
rozwoju regionalnego. Do tej
pory każdy pracownik Starostwa uczestniczył przynajmniej
w jednym szkoleniu.
- Owocem projektu są także wprowadzone przez nas
usprawnienia w funkcjonowaniu instytucji – dodaje Witold
Kozłowski. – Został opracowany
kompleksowy system rozwoju
kompetencji kadr czyli plan rozwoju umiejętności urzędników
oraz kodeks etyki urzędnika.
W celu sprawdzenia jakości
funkcjonowania Starostwa i
pracy urzędników przeprowadzono także badania ankietowe
wśród klientów Starostwa. Badania prowadzono przez cztery

Konsultacje w Starym Sączu w sprawie strategii powiatu nowosądeckiego na lata 2013-2020.

miesiące ubiegłego roku. Łącznie do dyspozycji klientów było
do dyspozycji cztery tysiące ankiet. Ich wyniki okazały się bardzo ciekawe. Zdaniem odpowiadających na pytania największą
bolączką korzystających z usług
Starostwa Powiatowego jest
brak parkingów, a podjęte na
innych polach działania przyniosły duże pozytywne efekty w
funkcjonowaniu urzędu. Podobne badania ankietowe zostaną
powtórzone jeszcze dwa razy,
wtedy będą znane pełne efekty

przeprowadzanych usprawnień
i szkoleń.
- Kolejnym elementem projektu jest powstająca aktualizacja strategii rozwoju powiatu
i prowadzony w tym celu cykl
konsultacji społecznych z mieszkańcami – stwierdza Witold Kozłowski. – Do tej pory w spotkaniach uczestniczyło już ponad
pięćset osób.
W ramach konsultacji powstaje
nowa strategia rozwoju Sądecczyzny, która wyznaczy kierunki
rozwoju regionu na najbliższe

dziesięciolecie. Dlatego tak ważny jest proces konsultacji, w nim
bowiem mieszkańcy wskazują
– ich zdaniem – najważniejsze
sprawy dla regionu i problemy
do rozwiązania. Proces konsultacji i powstawania nowej strategii zakończy się w tym roku.
Realizacja projektu „Profesjonalny urzędnik” ma się zakończyć styczniu przyszłego roku.
Efekty działań będą mierzone
specjalnymi badaniami jeszcze
w latach następnych.

» z życia powiatu
Podpisali, teraz opracują
Starosta nowosądecki Jan Golonka wraz z przedstawicielami
28 samorządów południowowschodniej Małopolski, podpisali
porozumienie intencyjne będące
deklaracją współpracy przy opracowaniu koncepcji przestrzennej
przebiegu drogi Brzesko - Nowy
Sącz - Muszynka - Słowacja (południe Europy), z włączeniem do autostrady D1 na Słowacji. Będzie to
trasa alternatywna dla istniejącej
drogi krajowej nr 75. Opracowanie
koncepcji planowane jest na lata
2011 - 2013.
- W 1999 roku podpisaliśmy podobne porozumienie i w oparciu
o nie powstała obwodnica Starego i Nowego Sącza z mostem na
Dunajcu - mówi starosta Jan Golonka. - Modernizacja ta, to jeden
z etapów poprawy układu komunikacyjnego regionu. Teraz mówimy
o połączeniu z autostradą. Musimy
być przygotowani, gdyż będzie to
najważniejsza inwestycja drogowa
na Sądecczyźnie. Ta arteria połączy nas również ze Słowacją. Dla
powodzenia tej inwestycji koniecznym jest, aby prace rozpoczęły się
najpóźniej w przyszłym.

Kolorowe boiska w Starym Sączu
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu mogą
już korzystać z nowoczesnych
boisk, które powstały przy tych
placówkach.
- Dzięki tej inwestycji uczniowie
będą mogli grać w piłkę nożną,
siatkówkę czy koszykówkę – mówi
starosta Jan Golonka. - Asfalt na
tych boiskach był już mocno sfatygowany, a teraz jest kolorowa
nawierzchnia dająca możliwość
bezpiecznego prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego czy zajęć
pozalekcyjnych.
Boisko przy Liceum ma nawierzchnię ze sztucznej trawy, natomiast
to przy Zespole Szkół – z poliuretanu. Nie jest wykluczone, że
w najbliższych miesiącach nowy
blask uzyskają także takie obiekty
znajdujące się przy innych szkołach prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki.
Ruszyli drogowcy
Na drogi powiatowe wyjechały
ekipy remontowe, które nie tylko
naprawią ubytki w drogach, ale
też niektóre z nich kompleksowo
wyremontują. Firma UsługowoHandlowa Proj-Bud z Łącka wyremontuje most w Gaboniu znajdujący się w ciągu drogi powiatowej
Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie.
Prace mają zostać zakończone 30
maja.
- Do końca czerwca ma być natomiast odnowiona droga Wytrzyszczka – Bartkowa – mówi
Adam Czerwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym
Sączu. - Wykonawcą prac będzie
Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych z Nowego Sącza. W tym
samym czasie ma się zakończyć remont przepustu w Gaboniu na drodze powiatowej Gołkowice Górne
– Łazy Brzyńskie. Wykonawcą tych
ostatnich będzie Zakład Remontowo-Budowlany z Muszyny.
W połowie czerwca będzie już
można bez przeszkód przejeżdżać
przez most w Barcicach na drodze
do Woli Kroguleckiej.
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Monika Kunicka
Lekcje odbywają się
na jedną zmianę,
a nauczyciele starają
się dobrze przygotować nas do egzaminów maturalnych,
poprzez zajęcia dodatkowe i pokazy,
np. z chemii. Chcę zdawać na medycynę, więc ogromnie mi się to przyda.
Jest tu fajna atmosfera i ludzie. Moi
rodzice także chodzili do tej szkoły.
Szymon Lekstan
Na lekcjach można debatować, a rozmowa
z nauczycielami jest
swobodna, przez co
uczymy się udowadniać swoje poglądy.
Każda klasa jest wyposażona w sprzęt
multimedialny, który znacznie ułatwia
naukę, szczególnie z przedmiotów
ścisłych.
Kinga Nowak
Chodzę do klasy
z rozszerzoną biologią i historią. Mamy
nowoczesne pracownie komputerowe,
tablicę interaktywną,
centrum multimedialne z pełnym
i darmowym dostępem do internetu
oraz pracownie języków obcych.
Krzysztof Grocki
O poziomie nauczania
świadczy wysoki
wskaźnik zdawania
matur. Szkoła oferuje
zajęcia pozalekcyjne,
które pomagają
przygotować się do egzaminu maturalnego i dostać na ciekawy kierunek
studiów. Patronat naukowy nad
naszym liceum sprawuje Politechnika Warszawska.
Małgorzata Turek
W szkole panuje fantastyczna
atmosfera, zarówno
wśród uczniów, jak
i nauczycieli. Mamy
świetnie wyposażone
pracownie i bibliotekę z pracownią
multimedialną, co znacznie pomaga
w nauce i przygotowaniach do matury.
Michał Homa
Osoby ambitne
mogą się tu spełnić.
Mogą nauczyć się
logicznego myślenia
i pomysłowości
w rozwiązywaniu
problemów. W szkole prężnie działa
Koło Wolontariatu, mamy możliwość
skorzystania z bogatej oferty zajęć
pozalekcyjnych, sportowych, artystycznych czy przedmiotowych.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W STARYM SĄCZU
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz
tel. 18 446 03 87
fax 18 446 05 83
e-mail: lostarysacz@poczta.internetdsl.pl
www.lo.stary-sacz.iap.pl

Kierunki kształcenia: klasy profilowane: 1. matematyka - język angielski,
2. biologia - język angielski, 3. język angielski, 4. język polski - historia - WOS,
5. język polski - historia, 6. biologia - język angielski.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze i poszerzające
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, zajęcia
rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.francuski.

Informacje dodatkowe: nauka odbywa się w systemie jednozmianowym,
klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny, boisko wielofunkcyjne
ze sztuczną nawierzchnią, koła zainteresowań: muzyczne, recytatorskie,
dziennikarskie, SKS. Szkoła współpracuje z:
- lokalnymi mediami, uczniowie piszą materiały informacyjne,
- Państwową Strażą Pożarną w Nowym Sączu w dziedzinie ratownictwa
medycznego,
- szkołą o podobnym profilu na Słowacji.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ARTURA GROTTGERA
W GRYBOWIE
ul. Rynek 4
33-330 Grybów
tel. 18 445 23 17
fax 18 445 03 24
e-mail: logrybow@op.pl
www.logrybow.pl

Kierunki kształcenia: klasy profilowane: 1. język polski - historia - WOS,
2. matematyka - informatyka - fizyka, 3. biologia - chemia, 4. język angielski geografia, 5. matematyka - geografia - fizyka.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze
i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych,
zajęcia rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym.

Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.łaciński.
Informacje dodatkowe: pracownia komputerowa, tablice multimedialne,
pracownie językowe. Uczniowski Klub Sportowy „Grottger”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkolne Koło Caritas, Koło Miłośników Antyku, Szkolne Koło
Ligi Ochrony Przyrody. Patronat naukowy nad liceum sprawuje Politechnika
Warszawska.
Średnia liczebność klas: 25-30.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W MUSZYNIE
ul. Rynek 13
33-370 Muszyna
tel. 18 471 91 80
fax 18 471 80 11
e-mail: sekretariatlomuszyna@poczta.onet.pl
www.liceum.muszyna.pl

Kierunki kształcenia: klasy profilowane: 1. język polski - język angielski,
2. język polski - geografia - WOS, 3. biologia - chemia, 4. matematyka
- informatyka.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze
i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych,
zajęcia rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym.

Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.rosyjski, łacina, j.łemkowski.
Informacje dodatkowe: nowoczesne pracownie komputerowe, językowe,
przedmiotowe, hala sportowa, sale gimnastyczne, siłownia, boisko wielofunkcyjne, szkolne koło PCK, PTT, wolontariatu, koła zainteresowań: fotograficzne,
kulturalno-podróżnicze, j. łacińskiego. Zajęcia sportowe, zawodowoznawcze.
Średnia liczebność klas: 29.

Anna Szymczyk
Nasza szkoła jest
mała, co sprawia, że
wszyscy się znamy,
a nauczyciele zawsze
mają dla nas czas.
Możemy korzystać
z darmowych projektów edukacyjnych
finansowanych przez Unię Europejską.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W ZŁOCKIEM
ul. Złockie 68
33-370 Muszyna
tel./fax 18 471 47 13
e-mail: : zespszkl68@op.pl
www.zespszkzlockie68.republika.pl

Rodzaje szkół: technikum.
Kierunki kształcenia: technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze
poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych,
zajęcia rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym. Dodatkowo zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, bezpłatne kursy językowe, barmański,
zdobnictwa cukierniczego, carvingu.

Języki obce: j.angielski, j.francuski, j.rosyjski.
Informacje dodatkowe: nauka prowadzona jest na jedną zmianę, uczniowie
objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną, praktyki zawodowe odbywają
się w renomowanych hotelach i pensjonatach. Pracownia gastronomiczna,
konsumencka, komputerowa z dostępem do Internetu.
Średnia liczebność klas: 25.

Elżbieta Sulicz
Jest to szkoła, do
której warto się
zapisać.
Nauczyciele są
bardzo przychylni,
można z nimi swobodnie porozmawiać. Uczęszczam
do klasy o profilu policyjnym. Zajęcia
są interesujące i wiele osób zazdrości
mi takiej szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. WŁADYSŁAWA ORKANA
W MARCINKOWICACH
33-393 Marcinkowice 1
tel. 18 443 31 85
fax 18 443 31 86
e-mail: sekretariat@zsmarcinkowice.edu.pl
www.zsmarcinkowice.edu.pl

Rodzaje szkół: liceum ogólnokształcące, technikum.
Kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące: klasa wojskowa
„Bezpieczeństwo publiczne”, klasa policyjna „Przysposobienie wojskowe”,
Pożarnictwo i ratownictwo medyczne; Technikum: technik ekonomista.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze
i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, zajęcia rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym. Kursy: nauka jazdy

samochodem kat. B, prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów,
językowe, barmański, zdobnictwa cukierniczego, carvingu, kadry i płace
w praktyce, podatkowa książka przychodów i rozchodów.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: skoki spadochronowe, szkolny zespół muzyczny,
koła zainteresowań, pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem
do Internetu, pracownie językowe, tablice interaktywne.
Średnia liczebność klas: 25.

Łukasz Szostak
Uczęszczam do klasy
o profilu pożarnictwo
i ratownictwo
medyczne. Dzięki
temu mam możliwość
zdobycia certyfikatów
z pożarnictwa czy też ratownictwa
oraz wielu dodatkowych. To znacznie
poprawi moją sytuację na rynku pracy.

Piotr Stec
Chodzę do technikum
klasy o profilu informatycznym. Mamy
nowoczesne pracownie z dostępem do
Internetu. Możemy
korzystać z wielu pomocy naukowych.
To mała szkoła, dlatego jest indywidualne podejście do każdego ucznia.
Nauczyciele są wykwalifikowani
i kompetentni.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH
IM ŚW. KINGI
W PODEGRODZIU
33-386 Podegrodzie 170
tel./fax 18 445 90 77
e-mail: lzpodeg@poczta.onet.pl
www.lzpodegrodzie.republika.pl

Rodzaje szkół: technikum, zasadnicza szkoła wielozawodowa, uzupełniające
liceum ogólnokształcące.
Kierunki kształcenia: Technikum (4-letnie): technik informatyk, technik
żywienia i gospodarstwa domowego, technik budownictwa; Zasadnicza Szkoła
Wielozawodowa (2- lub 3-letnia): kucharz małej gastronomii, mechanik maszyn
i urządzeń drogowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, cukiernik, elektromechanik, fryzjer, krawiec, murarz, piekarz, rolnik, stolarz, ślusarz, tapicer.

Paweł Majewski
Mamy bardzo dobrze
wyposażoną kuchnię,
w której możemy
doskonalić swoje
umiejętności na
kierunkach kucharza,
kelnera, baristy i barmana. Bierzemy
udział w konkursach i pokazach.
Mamy również dużą i dobrze wyposażoną salę informatyczną i pracownie
zawodowe.

Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: pracownia komputerowa z szerokopasmowym
dostępem do Internetu, tablice multimedialne, klasopracownie: językowe,
gastronomiczna, żywienia ze standardami egzaminacyjnymi, praktyki
w renomowanych zakładach gastronomicznych i budowlanych. Kort tenisowy,
boiska sportowe, warsztaty szkolne, siłownia sportowa.
Średnia liczebność klas: 24.

Ewelina Pietrucha
Jestem uczennicą
technikum. Warto wybrać naszą
szkołę. Mamy bardzo
dobrze wyposażoną
pracownię gastronomiczną, w której możemy rozwijać
nasze umiejętności. Na dodatkowych
kursach rozwijamy zainteresowania
i możemy zrobić prawo jazdy.
kwiecień/maj 2011

Arleta Krok
Uczęszczam do klasy
IV technikum żywienia. Mamy sale multimedialne, bardzo
dobrze wyposażoną
kuchnię, salę konsumenta oraz salę barmańską, gdzie
uczymy się praktycznego podejścia do
zawodów gastronomicznych. W szkole
prężnie działa Klub Wolontariatu.
Tomasz Bochenek
Uczęszczam do technikum mechanicznego. W szkole mamy do
dyspozycji pracownie:
mechaniczną, spawania, obróbki skrawaniem, obróbki
drewna. Osiągamy bardzo dobre wyniki na egzaminach, na kierunku technik
mechanik zdawalność matury wynosi
95%, a wśród sprzedawców - egzamin
zawodowy zdaje 100% uczniów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. STANISŁAWA STASZICA
W GRYBOWIE
ul. A. Krajowej 19, 33-330 Grybów
tel. 18 445 03 56, 18 443 03 53
e-mail: zszgrybow@poczta.onet.pl
www.zsz_grybow.republika.pl

Rodzaje szkół: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące uzupełniające - dla absolwentów ZSZ.
Kierunki kształcenia: Technikum (4-letnie): technik żywienia i gospodarstwa
domowego, kelner, technik mechanik, technik ekonomista, technik technologii
drewna; Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik - monter maszyn
i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektryk; Zasadnicza
Szkoła Zawodowa (2-letnia): sprzedawca, kucharz małej gastronomii.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze
i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych,
zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne podnoszące

Angelika Pastuła
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
Jestem uczennicą
CENTRUM KSZTAŁCENIA
technikum hodowli
PRAKTYCZNEGO W NAWOJOWEJ
koni. Polecam naszą
33-335 Nawojowa 348
szkołę szczególnie
tel./fax 18 445 70 76
tym, którzy lubią
e-mail: sekretariat@ nawojowa.edu.pl
konie i jeździectwo.
www.nawojowa.edu.pl
Uczestniczymy w kursach instruktorskich, jeździeckich, kowalstwa czy
pierwszej pomocy weterynaryjnej.
Bardzo dobre warunki są też w naszym
Rodzaje szkół: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna.
internacie, gdzie mieszkam.
Kierunki kształcenia: Technikum: technik rolnik, technik hodowca koni,
Konrad Ogórek
technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk,
Uczęszczam do
technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik kucharz, technik
technikum żywienia
agrobiznesu, technik logistyk, technik kelner; Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
i gospodarstwa
kucharz małej gastronomii; Szkoła Policealna: rolnik.
domowego. Szkoła
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię Europejma gospodarstwo
ską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze i poszerzające
rolne wyposażone
w nowoczesne maszyny i urządzenia
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, zajęcia rozniezbędne w każdym gospodarstwie. wijające, zajęcia z doradcą zawodowym. Kursy: nauka jazdy samochodem kat.
Nam służą one do nauki podczas
B, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności nauka jazdy konnej, prowadzenia
egzaminów zawodowych.
Karolina Oleksy
W technikum zajęcia praktyczne
i przedmioty zawodowe odbywają się
w nowocześnie wyposażonej pracowni,
a praktyki w zakładach gastronomicznych. Języków obcych uczymy się
w multimedialnej pracowni językowej.
Tomasz Wolnik
Nauczyciele indywidualnie podchodzą
do ucznia, a w ramach
projektów unijnych,
uczniowie mogą
bezpłatnie skorzystać
z kursów zawodowych i kształcić
umiejętności barmana, zdobnika
cukiernika, zdobyć uprawnienia spawacza, operatora wózków widłowych,
czy zrobić kurs prawa jazdy kat. B i C.
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kompetencje zawodowe: kurs spawacza, obsługi programu do projektowania
AutoCAD, nauka jazdy samochodem kat. B, kierowca wózka widłowego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, bezpłatne kursy językowe,
informatyczne, zdobnictwa cukierniczego, carvingu.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski.
Informacje dodatkowe: szkoła posiada nowoczesną linię diagnostyczną
i sprzęt do obsługi pojazdów samochodowych, zmodernizowaną pracownię
zajęć praktycznych w zawodzie stolarz i technik technologii drewna. Pracownie:
mechaniczną, spawania, obróbki skrawaniem, językową, informatyczną,
gastronomiczną, salę kelnerską, salę rysunku technicznego.
Średnia liczebność klas: 25.

podatkowej książki przychodów i rozchodów, językowe, barmański,
zdobnictwa cukierniczego, carvingu, kadry i płace w praktyce, podatkowa
książka przychodów i rozchodów.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: Uczniowski Klub Jeździecki, zajęcia sportowe, koło
wolontariatu, koła zainteresowań, przedmiotowe, teatr, chór, zespół wokalny.
Pracownie informatyczne, językowe, klasopracownie przedmiotowe, internetowe centrum biblioteczne. Sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem oraz
boiska do gier zespołowych, korty tenisowe, siłownia. Własna stadnina koni,
gospodarstwo rolne z pełnym parkiem maszynowym.
Średnia liczebność klas: 25.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA
REYMONTA W TĘGOBORZY
33-312 Tęgoborze 193
tel. 18 444 90 59
e-mail: zs_tegoborze@poczta.onet.pl
www. www.zsp-tegoborze.prv.pl

Rodzaje szkół: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa.
Kierunki kształcenia: Technikum (4-letnie): technik żywienia i gospodarstwa
domowego, kucharz; Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia): mechanik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer,
piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, operator obrabiarek skrawających,
ślusarz, krawiec, murarz, stolarz, tapicer, blacharz samochodowy, elektryk;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2-letnia): sprzedawca, blacharz, mechanik
pojazdów samochodowych, posadzkarz, malarz-tapeciarz, kucharz małej
gastronomii.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze

i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych,
zajęcia rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym.
Zajęcia dodatkowe: kurs spawacza, obsługi programu do projektowania
AutoCAD, nauka jazdy samochodem kat. B, C, kierowca wózka widłowego,
barmański, carvingu.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: pracownie multimedialne, pracownia językowa,
koło sportowe, szkolne koło nauk społecznych, koło literacko-artystyczne,
pracownia gastronomiczna, pracownia do przedmiotów zawodowych.
Średnia liczebność klas: 25.

Ewa Bołoz
Uczę się w technikum
ochrony środowiska.
Zajęcia często odbywają się w terenie.
Wykonujemy
pomiary biologiczne
i chemiczne w nowocześnie
wyposażonych pracowniach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. WŁADYSŁAWA ORKANA
W STARYM SĄCZU
ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz
tel./fax 18 446 05 80
e-mail: stszsz@poczta.onet.pl
www.zsz1starysacz.pl

Rodzaje szkół: technikum.
Kierunki kształcenia: technik leśnik, technik ochrony środowiska,
technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik organizacji
usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik technologii
żywienia.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze
i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
humanistycznych, ekonomicznych, nowoczesne technologie w branży
leśnej i ochrony środowiska oraz zajęcia z doradcą zawodowym.

Kursy: nauka jazdy samochodem kat. B, prowadzenia podatkowej książki
przychodów i rozchodów, komputerowy, barmański, carvingu, zdobnictwa
cukierniczego, pilarz, brakarz, AutoCad, GIS.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: praktyki w zakładach pracy, nauka na jedną zmianę,
szkoła współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, posiada certyfikat Bezpieczna
Szkoła, multimedialną bibliotekę, salę gimnastyczną, pracownie: komputerowe, językowe, leśną i klasopracownie przedmiotowe. Działają: koło sportowe,
Szkolny Klub Górski „Rysy”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich.
Średnia liczebność klas: 25.

Iwona Tokarczyk
Uczę się na kierunku
kelnerskim. W szkole
są dobrze wyposażone pracownie i kuchnia, gdzie odbywają
się zajęcia praktyczne.
Odbywamy też coroczne praktyki
w różnych zakładach pracy. To pomaga później znaleźć pracę.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
NR 2 W STARYM SĄCZU
ul. Mickiewicza 33
33-340 Stary Sącz
tel. 18 446 06 83
e-mail: zsz_nr22@op.pl
www.zsz2starysacz.pl

Rodzaje szkół: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum uzupełniające dla dorosłych.
Kierunki kształcenia: Technikum: technik kelner, technik hotelarz, technik
budownictwa; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz małej gastronomii;
Technikum uzupełniające dla dorosłych: technik żywienia i gospodarstwa
domowego.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne podnoszące kompetencje zawodowe: kurs spawacza,
obsługi programu do projektowania AutoCAD, nauka jazdy samochodem kat. B,
kierowca wózka widłowego. Dodatkowo zajęcia przygotowujące do egzaminów

zewnętrznych, bezpłatne kursy językowe, zdobnictwa cukierniczego, carvingu,
grafiki komputerowej, programowania i administrowania systemami operacyjnymi, kadry i płace w praktyce, podatkowa książka przychodów i rozchodów.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz języka angielskiego.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: dwa boiska do gier zespołowych, pracownie: językowa, żywienia, komputerowa z dostępem do Internetu, żywienia, konsumencka,
kosztorysowania, projektowania materiałów budowlanych i zajęć praktycznych.
Kółka: teatralne, polonistyczne, szachowe, sportowe, historyczne, matematyczne, wolontariatu, Szkolny Klub Turystyki Górskiej PTT.
Średnia liczebność klas: 25.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
DRZEWNO-MECHANICZNYCH
W STARYM SĄCZU
ul. Batorego 27, 33-340 Stary Sącz
tel. 18 446 05 88
e-mail: zsdmstsacz@poczta.onet.pl
www.zsdmstsacz.republika.pl

Rodzaje szkół: technikum, zasadnicza szkoła zawodowa.
Kierunki kształcenia: Technikum: technik technologii drewna - technik
stolarz, technik informatyk, technik mechanik; Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(3-letnia): stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, malarz, cukiernik, piekarz, fryzjer, monter instalacji urządzeń sanitarnych,
tapicer, elektryk; Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2-letnia): lakiernik, sprzedawca,
kucharz małej gastronomii, posadzkarz, kowal, malarz, tapeciarz.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię
Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne podnoszące kompetencje zawodowe: kurs spawacza,
kurs obsługi programu komputerowego do projektowania AutoCAD,

Paweł Ormanty
Jestem uczniem
technikum leśnego.
Dzięki wyposażeniu
i sprzętowi, jaki
posiadamy, mamy
możliwość poznania
zawodu od strony praktycznej. Szkoła
zawarła porozumienia o wymianie
z partnerami zagranicznymi. Wyjeżdżamy też na praktyki do Niemiec i Anglii,
gdzie poznajemy tamtejszą specyfikę
wykonywania naszego zawodu.

nauka jazdy samochodem kat. B, kierowca wózka widłowego. Zajęcia
wyrównawcze z: matematyki, grafiki komputerowej, programowania
i administrowania systemami operacyjnymi oraz z języka angielskiego.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski.
Informacje dodatkowe: pracownia językowa, pracownie informatyczne,
pracownie do zajęć praktycznych, dział mechaniczny, stolarski, budowlany,
sala do ćwiczeń, siłownia. Klub wolontariatu, kółka: polonistyczne, teatralne,
matematyczne, języka angielskiego, j.rosyjskiego, zespół muzyczny. Szkoła
współpracuje z firmą Fakro, gdzie uczniowie odbywają praktyki.
Średnia liczebność klas: 24.

Łukasz Żywczak
Jestem uczniem
drugiej klasy technikum kelnerskiego.
W szkole realizowane
są zajęcia dodatkowe
w ramach programów
unijnych z matematyki, języków
obcych, grafiki komputerowej, programowania i administrowania systemami operacyjnymi. Możemy zrobić też
kurs prawa jazdy kategorii B i C.

Kamil Machowski
Boiska szkolne są
obecnie w przebudowie. Już wkrótce
nasze rozgrywki sportowe będą odbywały
się na nawierzchni
z poliuretanu. W szkole działają:
kółko polonistyczne, matematyczne,
teatralne, szachowe, informatyczne,
kółko z języka angielskiego oraz języka
rosyjskiego, a także zespół muzyczny.
Michał Pawlik
Lekcje odbywają się
w pracowniach zajęć
praktycznych oraz
w zakładach pracy.
Do dyspozycji uczniów
są pracownie informatyczne, siłownia, sala gimnastyczna,
multimedialne sale przedmiotowe.
Organizujemy różne koncerty
i akcje charytatywne.
kwiecień/maj 2011

Sandra Zborowska
Jestem uczennicą
klasy drugiej technikum ekonomicznego.
Na zajęciach wykorzystujemy nowoczesne
programy informatyczne, możemy też skorzystać
z kursów zawodowych i zrobić
prawo jazdy kategorii B.
Andrzej Jurek
Jestem uczniem klasy
trzeciej technikum
informatycznego.
W szkole są trzy
pracownie komputerowe z dostępem
do Internetu, dwie multimedialne
pracownie językowe i zawodowe - hotelarska, gastronomiczna, mechaniczna i ekonomiczna. Doskonałe jest też
zaplecze sportowe, duża hala, siłownia
i boiska. Uczniowie redagują gazetkę
szkolną „Krótkie Spięcie”, organizujemy
wiele konkursów, akcji i happeningów
tematycznych.

Krzysztof Kurnyta
Mamy dobrze wyposażone pracownie
gastronomiczne,
a wiele doświadczeń,
szczególnie z fizyki
i chemii, możemy
oglądać w Internecie, który wykorzystujemy na lekcjach. Uczniom pomaga
pedagog szkolny, pielęgniarka i
doradca zawodowy.
Justyna Kawecka
Uczęszczam do klasy
pierwszej liceum.
Na lekcjach korzystamy z pomocy
naukowych i programów multimedialnych, bierzemy udział w konkursach
literackich, recytatorskich i wokalnych.
Uczęszczamy na lekcje tańca towarzyskiego. Oprócz nauki – rozwijamy się
kulturalnie.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
IM. JANA PAWŁA II
W KRYNICY-ZDROJU
ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 54 43
e-mail: sekretariat@krynica.szkola.pl
www.krynica.szkola.pl

Rodzaje szkół: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa.
Kierunki kształcenia: Liceum: klasy profilowane: 1. historia - język polski język obcy; 2. matematyka - fizyka; 3. matematyka - język angielski; Technikum:
technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik
ekonomista, technik mechanik, technik informatyk, technik budownictwa;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz małej gastronomii.
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze i poszerzające
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, zajęcia
rozwijające, zajęcia z doradcą zawodowym.
Zajęcia dodatkowe: kursy: spawacza, obsługi programu do projektowania AutoCAD, nauka jazdy samochodem kat. B, kierowca wózka widłowego, tankowa-

nia gazu LPG, prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, kadry
i płace w praktyce, menadżer firmy, komputerowy ECDL, tworzenia stron www,
Adobe Premiere montaż wideo, barmański, carvingu, zdobnictwa cukierniczego
oraz zajęcia z aktywnego uczenia się.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.rosyjski.
Informacje dodatkowe: Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia, zespół boisk. Pracownie: zawodowe,
gastronomiczne, obsługi klienta, hotelarska z recepcją i jednostką mieszkalną,
językowe, informatyczne, ekonomiczna i podstaw przedsiębiorczości, mechaniczna. Szkoła wyposażona jest w tablice multimedialne i prowadzi szeroką
wymianę zagraniczną ze szkołami o podobnym profilu.
Średnia liczebność klas: 25.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. ŚW. KINGI
W ŁĄCKU
33-390 Łącko 26
tel./fax 18 444 60 23
e-mail: zslacko@poczta.onet.pl
www.zslacko.pl

Rodzaje szkół: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa.
Kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące: klasy z poszerzonym
j.polskim, j.angielskim, matematyką; Technikum: technik ekonomista, technik
żywienia i gospodarstwa domowego, technik budownictwa; Zasadnicza Szkoła
Zawodowa: kucharz małej gastronomii; Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
(zajęcia praktyczne w zakładach pracy).
Dodatkowe zajęcia: w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską uczniowie mają do wyboru bezpłatne zajęcia wyrównawcze i poszerzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, zajęcia
z doradcą zawodowym. Kursy: nauka jazdy samochodem kat. B, prowadzenia

podatkowej książki przychodów i rozchodów, językowe, barmański, zdobnictwa
cukierniczego, carvingu.
Języki obce: j.angielski, j.niemiecki.
Informacje dodatkowe: uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy,
nauka na jedną zmianę, certyfikat Bezpieczna Szkoła, multimedialna biblioteka. Pracownie: gastronomiczna, informatyczna, ekonomiczno-informatyczna,
technologii budownictwa, językowa. Działa koło wolontariatu Św. Ojca Pio,
koło strzeleckie, sklepik i kawiarenka szkolna. Szkoła współpracuje z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.
Średnia liczebność klas: 25-28.

