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DRODZY ABSOLWENCI 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Przed Wami trudny wybór dalszej drogi kształcenia, aby 

Wam pomóc w podjęciu decyzji, przygotowaliśmy  Informator 

Oświatowy Powiatu Oświęcimskiego na rok szkolny 2020/2021, 

w którym przedstawiamy ofertę edukacyjną szkół ponadpodsta-

wowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 

Powiatowe szkoły przygotowały szeroką ofertę edukacyjną 

dla wszystkich uczniów, oferując  nowoczesne warunki kształce-

nia zarówno w branżowych szkołach I stopnia, pięcioletnich tech-

nikach oraz  czteroletnich liceach ogólnokształcących.  Mamy 

nadzieję, że przedstawiona oferta  szkół ułatwi wybranie intere-

sującego Was kierunku kształcenia.

Zachęcamy Was także  do zapoznania się z ofertami za-

mieszczonymi na stronach internetowych naszych szkół, gdzie 

znajdziecie szczegółowe informacje nt. interesujących Was kie-

runków oraz do odwiedzenia szkół podczas Dni Otwartych. 

Życzymy Wam jak najlepszych wyników  z egzaminów i  sa-

tysfakcjonującego Was wyboru dalszej drogi kształcenia.

Szkoły powiatowe prowadzą elektroniczną rekrutację do 

klas pierwszych. Bliższe informacje na temat rekrutacji  będą do-

stępne na stronie internetowej Powiatu.                

Paweł Kobielusz
Wicestarosta

Marcin Niedziela
Starosta Oświęcimski

Styczeń 2020 r.



NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Po
w

ia
to

w
y 

Ze
sp

ół
 N

r 1
 S

zk
ół

 
O

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
yc

h 
im

 .k
s.

 S
t. 

Ko
na

rs
ki

eg
o 

w
 O

św
ię

ci
m

iu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

biologia-chemia-j. angielski

biologia-chemia-matematyka                                           

matematyka-geografia-j. angielski 

matematyka-fizyka-j. angielski

matematyka-fizyka-informatyka

j. polski-historia-j. angielski                                         

j. polski-wiedza o społeczeństwie-j. angielski                                         
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

biologia-chemia

j. polski-historia-wiedza o społeczeństwie                                         

j. angielski-historia-j. polski

j. angielski-matematyka-geografia

j. angielski-wiedza o społeczeństwie-geografia  
(służby mundurowej)                                                                                  

klasa mistrzostwa sportowego (pływanie) 

klasa mistrzostwa sportowego  
(hokej na lodzie/ piłka siatkowa)       

TECHNIKUM

technik informatyk 

technik elektronik

technik technologii chemicznej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
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TECHNIKUM

technik budownictwa

technik informatyk

technik logistyk (policyjna/porty i terminale)

technik mechatronik

technik pojazdów samochodowych

technik programista

technik spedytor

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

operator obrabiarek skrawających
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TECHNIKUM

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik organizacji turystyki

technik architektury krajobrazu

technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

kucharz 

fryzjer

klasa wielozawodowa  
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TECHNIKUM

technik logistyk (klasa mundurowo-ratownicza)

technik weterynarii             

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej                                

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

wielozawodowa
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

j. polski-historia-j. angielski 

j. angielski-geografia 

matematyka-biologia-j. angielski 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa mistrzostwa sportowego (piłka siatkówka)  
- biologia-geografia-j. angielski    

TECHNIKUM

technik elektryk 

technik elektronik 

technik informatyk                

technik mechanik

technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

fryzjer

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

wielozawodowa

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

kształcenie na przedmiotach ogólnych + kkz
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

biologia-chemia-matematyka                                           

matematyka-fizyka-j. angielski

matematyka-geografia-j. angielski 

matematyka-wiedza o społeczeństwie-j. angielski                                        

j. polski-wiedza o społeczeństwie-j. angielski                                         



DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ  
W TECHNIKUM? 

To bardzo proste: masz szansę zdać maturę i dostać się na 
wyższe studia, a ponadto zdobyć dobry zawód. Otrzymujesz 
więc dwa w jednym – możesz kształcić się dalej, albo jeśli wolisz, 
znaleźć zatrudnienie w którymś z poszukiwanych na rynku pracy 
zawodów. Technikum umożliwia zdobycie jednocześnie zawodu 
(potwierdzonego świadectwami dwóch lub trzech kwalifikacji) 
oraz wykształcenia średniego. Takie rozwiązanie jest korzystne 
dla uczniów, którzy chcą mieć zawód już po szkole średniej, lecz 
nie chcą sobie zamykać możliwości studiowania. 

 
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - będziesz zajmować się 
zagospodarowywaniem terenów zieleni, projektowaniem ogro-
dów i obiektów małej architektury. Kierunek ten przeznaczony jest 
dla osób posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się 
dokładnością oraz gotowych do pracy 
w różnych warunkach pogodowych. 
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

TECHNIK BUDOWNICTWA – nauczysz 
się wykonywać roboty konstrukcyjno – 
budowlane, organizować i nadzorować 
roboty budowlane oraz roboty związa-
ne z utrzymaniem obiektów budowla-
nych w pełnej sprawności technicznej, 
sporządzać kosztorysy na roboty bu-
dowlane. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ - będziesz mógł pra-
cować przy przygotowaniu publikacji i prac graficznych do dru-
kowania, tworzeniu prezentacji graficznych i multimedialnych, 
wdrażaniu internetowych projektów multimedialnych w wy-
dawnictwach czy drukarniach. 
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu. 

TECHNIK EKONOMISTA – zdobędziesz umiejętności planowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, pro-
wadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości. 
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

TECHNIK ELEKTRONIK – możesz pracować w zakładach prze-
mysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji 
urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu 
elektronicznego, urządzeń oraz aparatury elektronicznej i auto-
matyki; w firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszech-
nego użytku i sprzęt komputerowy. 
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach.
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TECHNIK ELEKTRYK – wykonuje prace związane z montowaniem 
instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, lokalizuje 
uszkodzenia oraz wykonuje naprawy maszyn i urządzeń elektrycz-
nych. Może znaleźć zatrudnienie m.in. w elektrowniach, zakładach 
energetycznych, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny. 
Kształcenie w: PZ Nr 10 w Kętach.

TECHNIK HOTELARSTWA - nabędziesz umiejętność fachowej 
i kompleksowej obsługi gości, planowania i koordynowania usłu-
gi hotelarskiej. Praktyczne umiejętności zdobędziesz w hotelach 
o wysokim standardzie, również za granicą. 
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

TECHNIK INFORMATYK - dowiesz się jak administrować siecią czy 
zarządzać bazami danych, serwisować sprzęt komputerowy, pisać 
programy komputerowe z wykorzystaniem popularnych języków 
programowania. 
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, 
PZ Nr 10 w Kętach.

TECHNIK LOGISTYK – nauczysz się przechowywać towary, pro-
wadzić dokumentację magazynową, planować, organizować 
i dokumentować procesy transportowe i procesy spedycyjne. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach.

TECHNIK MECHANIK – nauczysz się projektować, konstruować, 
wytwarzać i naprawiać elementy maszyn i urządzeń. Możesz pod-
jąć pracę m.in. w transporcie, komunikacji, budownictwie. 
Kształcenie w: PZ Nr 10 w Kętach.

TECHNIK MECHATRONIK – nauczysz 
się programowania, montowania i roz-
ruchu urządzeń i systemów mechatro-
nicznych, eksploatowania oraz tworze-
nia dokumentacji technicznej urządzeń 
i systemów mechatronicznych. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu.

TECHNIK  ORGANIZACJI TURYSTYKI – będziesz planować, orga-
nizować i rozliczać imprezy oraz usługi turystyczne, obsługiwać 
klientów korzystających z usług turystycznych. 
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – nauczysz się diagno-
zować stan techniczny pojazdów samochodowych, obsługiwać 
i naprawiać pojazdy samochodowe. Możesz pracować w zakła-
dach naprawczych i transportowych branży motoryzacyjnej m.in. 
na stanowisku mistrza czy kontrolera technicznego. W ramach 
programu nauczania – kurs prawa jazdy kat. B. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu.
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TECHNIK PROGRAMISTA – nauczysz się projektować i pisać apli-
kacje dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń 
z wykorzystaniem nowoczesnych języków programowania, a tak-
że tworzyć i administrować stronami internetowymi i bazami da-
nych. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu.

TECHNIK SPEDYTOR – nauczysz się planować, organizować i do-
kumentować procesy transportowe, prowadzić dokumentację 
dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz 
zagranicznym, wykonywać prace związane z monitorowaniem 
przebiegu procesów transportowo – spedycyjnych. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu.

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – będziesz mógł pracować 
w chemicznych zakładach przemysłowych, dowiesz się jak wykony-
wać analizy laboratoryjne oraz nadzorować produkcję chemiczną. 
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu. 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
– nauczysz się organizować i wykonywać prace związane z mon-
tażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. 
Kształcenie w: PZ Nr 6 w Brzeszczach.

TECHNIK WETERYNARII – nauczysz się prowadzenia chowu i ho-
dowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywać 
czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki 
i leczenia chorób zwierząt oraz zabiegów pielęgnacyjnych i zoo-
technicznych u zwierząt. 
Kształcenie w: PZ Nr 6 w Brzeszczach.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – nabędziesz 
umiejętności związane z planowaniem żywienia oraz organizacją 
przyjęć okolicznościowych. Nauczysz się organizować produkcję 
gastronomiczną, planować i realizować usługi gastronomiczne.  
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach.
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ  
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA ?

Branżowa Szkoła I Stopnia daje  praktyczne przygotowanie 
do wykonywania  wybranego zawodu i pozwala zdobyć pełne 
kwalifikacje do jego wykonywania. Absolwenci mogą podjąć 
pracę zgodną z wykształceniem lub kontynuować naukę na ko-
lejnym etapie. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub 
kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia.

FRYZJER  – jeśli jesteś precyzyjny, interesujesz się modą, lubisz 
dbać o wygląd – zostań uczniem klasy fryzjerskiej. Nauczysz się 
układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. 
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach.

KUCHARZ – zdobędziesz przygotowanie zawodowego w zakre-
sie produkcji potraw, poznasz zasady racjonalnego żywienia. 
Zdobędziesz umiejętności podawania przygotowanych przez 
siebie dań, nauczysz się układać menu i jadłospisy.  
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – nauczysz się wy-
konywać prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samocho-
dowych i ich zespołów, kontrolować stan techniczny zespołów 
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i układów, sprawdzać i regulować działanie pojazdu za pomocą 
urządzeń diagnostycznych. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BU-
DOWNICTWIE – nauczysz montowania systemów suchej zabu-
dowy, wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, posadz-
karskich i okładzinowych.  
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH – nauczysz się obsłu-
gi i nadzorowania uniwersalnych, półautomatycznych i automa-
tycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, 
wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. 
Kształcenie w: PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach.

KLASA WIELOZAWODOWA -  w klasie wielozawodowej możesz 
wybrać  interesujący Cię zawód.  To klasa dla młodocianych pra-
cowników. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podsta-
wie umowy z pracodawcą. 
Kształcenie w: PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, 
PZ Nr 10 w Kętach. 
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ  
W LICEUM?

Jeżeli chcesz kontynuować naukę na studiach możesz wy-
brać liceum ogólnokształcące, które przygotuje się do matury. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

BIOLOGIA-CHEMIA 
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu

BIOLOGIA-CHEMIA-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu

BIOLOGIA-CHEMIA-MATEMATYKA 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu, I LO W KĘTACH

BIOLOGIA-MATEMATYKA-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 9 w Kętach

GEOGRAFIA-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 9 w Kętach

GEOGRAFIA-WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-J.ANGIELSKI 
(SŁUŻBY MUNDUROWEJ)
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu
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J.POLSKI-HISTORIA-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, 
PZ Nr 9 w Kętach

J.POLSKI-HISTORIA-WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
Kształcenie w: PZ Nr 2 w Oświęcimiu

J.POLSKI-WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu, I LO w Kętach

MATEMATYKA-FIZYKA-INFORMATYKA 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu

MATEMATYKA-FIZYKA-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu, I LO w Kętach

MATEMATYKA-GEOGRAFIA-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, 
I LO w Kętach

MATEMATYKA- WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-J.ANGIELSKI 
Kształcenie w: I LO w Kętach

PONADTO 
KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w dyscyplinach:
- HOKEJ NA LODZIE - PZ Nr 2 w Oświęcimiu
- PIŁKA SIATKOWA - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach
- PŁYWANIE - PZ Nr 2 w Oświęcimiu
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Szkoła ze stuletnią tradycją – najstarsze liceum ogólnokształcące 
w Oświęcimiu. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju każdego 
ucznia - przygotowuje go do dokonania dojrzałego wyboru dalsze-
go kierunku kształcenia, pełnego i odpowiedzialnego uczestnic-
twa w życiu społecznym i kierowania własnym rozwojem.      
Wiemy  jak łączyć wysokie standardy z komfortem nauczania. Wy-
soka jakość kształcenia w Konarze wiążę się z otrzymaniem tytułu 
Wiarygodnej Szkoły, czyli takiej, której można zaufać, ponieważ 
zapewni wysoki poziom kształce-
nia i dołoży wszelkich starań, 
by aktywność naukowa młodych 
ludzi przełożyła się na ich satys-
fakcję zawodową w przyszłości.
Dodatkowo zasłużonym powo-
dem do dumy jest zdobycie miej-
sca w czołówce ogólnopolskiego 
rankingu Szkół Ponadgimnazjal-
nych PERSPEKTYWY. Nasza szkoła 
w ostatnich czterech edycjach uzy-
skała tytuł  „SREBRNEJ SZKOŁY”. 
Kiedy będziecie wybierać szkołę  
dla siebie, nie przeoczcie I LO im. 
ks. Stanisława Konarskiego!  

OFERUJEMY CI TO, CO MAMY NAJLEPSZE, 
ABYŚ MÓGŁ OSIĄGNĄĆ SWÓJ CEL:

 Nasi uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, mogą 
rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlep-
szych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku stu-
diów- dzięki udziałowi m.in. w Małopolskiej Chmurze Eduka-
cyjnej i Uniwersytecie Licealisty.

 Uczniowie naszego Liceum mogą przeżywać fantastyczne chwi-
le radości, śmiechu, wzruszeń m.in. wyjeżdżając do Krakowa na 
różne wydarzenia kulturalno-artystyczne, a na co dzień w ra-
mach „Teatru na Stronie”.  

 Nasi uczniowie rozwijają kompetencje przydatne w dalszej dro-
dze edukacyjnej-  z sukcesem biorą udział w olimpiadach przed-
miotowych, w różnorodnych turniejach i konkursach. 

 Promujemy pasje i zainteresowania dzięki różnorodnym for-
mom aktywności np. w Klubie Wolontariusza, Spółdzielni 
Uczniowskiej, gazetce szkolnej. 

ul. Konarskiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./fax (33)843 14 56, (33) 844 53 43, (33) 844 53 44

e-mail: sekretariat.pz1@powiat.oswiecim.pl
www.konarski.edu.pl

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO 

W OŚWIĘCIMIU
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Proponujemy absolwentom szkół podstawowych atrakcyjne 
kierunki kształcenia

TECHNIKUM:
 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH –  tradycja OZETÓW! 
 TECHNIK INFORMATYK – tylko u nas klasa: e-sport i tworzenie 
gier komputerowych oraz klasa: multimedia i grafika 
komputerowa!
 TECHNIK PROGRAMISTA – NOWY ZAWÓD tylko w OZETACH!
 TECHNIK LOGISTYK – tylko u nas klasa: policyjna oraz klasa: porty 
i terminale!
 TECHNIK MECHATRONIK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!
 TECHNIK SPEDYTOR – tylko w OZETACH!
 TECHNIK BUDOWNICTWA – tylko u nas klasa: z elementami 
architektury!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Zajęcia praktyczne realizowane są 
w należącym do placówki  

Centrum Kształcenia Zawodowego

OZETY to:
 rzetelne przygotowanie do egzaminów zawo-
dowych i egzaminu maturalnego, 
 nauka w specjalistycznych  pracowniach, wy-
posażonych zgodnie z wymaganiami egzami-
nacyjnymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 udział w projektach unijnych (staże, kursy 
kwalifikacyjne, stypendia, wycieczki zawodo-
znawcze, praktyki zagraniczne) – ERASMUS +, 
Modernizacja kształcenia zawodowego, Mało-
polska Chmura Edukacyjna i inne.
 zdobycie dodatkowych kwalifikacji, również 
dzięki programom unijnym, 
 kontakt z uczelniami wyższymi – w tym patro-
nat Politechniki Krakowskiej, ścisła współpra-
ca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i in-
nymi,
 ośrodek egzaminacyjny dla ponad 20 kwalifikacji, 
 współpraca z pracodawcami, dzięki której 
uczniowie poznają  nowe technologie i reali-
zują wybrane zagadnienia w rzeczywistych wa-
runkach  pracy,
 przyjazna atmosfera,  życzliwi ludzie, liczne 
koła zainteresowań, cykliczne imprezy i wiele 
innych atrakcji 

BO OZETY SĄ THE BEST!!!    PRZYJDŹ!!!    PRZEKONAJ SIĘ, JAK JEST!!!

www.ozety.edu.pl

KSZTAŁĆ SIĘ W  OZETACH - ZOSTAŃ SPECJALISTĄ
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ul. Obozowa 39, 32- 600 Oświęcim,
tel. 33 843-25-15, fax./33 843-07-61

e-mail: sekretariat.pz4@powiat.oswiecim.pl
 https://www.facebook.com/pz4seg

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 4 
SZKÓŁ EKONOMICZNO- 
-GASTRONOMICZNYCH 
IM. KOMISJI EDUKACJI 
NARODOWEJ W OŚWIĘCIMIU

Powiatowy Zespół Nr4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych jest od ponad 50 lat wiodącą placówką edukacyjną w za-
kresie szkolnictwa zawodowego w powiecie oświęcimskim. 
Kształcimy młodzież w zawodach usługowych związanych z eko-
nomią, handlem, turystyką i gastronomią oraz przygotowujemy 
do egzaminu maturalnego i wstępu na wyższe uczelnie.

Należymy do elitarnego grona najlepszych techników w Pol-
sce wg rankingu „Perspektyw” i otrzymaliśmy tytuł „Brązowej 
Szkoły 2018” oraz „Brązowej Szkoły 2019” za wyniki egzaminu 
maturalnego. 

Stawiamy na partnerstwo wynikające z wzajemnego sza-
cunku i zrozumienia.

Uczniowie mają również możliwość odbywania praktyk za-
wodowych za granicą w ramach Programu Erasmus+, w bardzo 
atrakcyjnych lokalizacjach.

Szkoła realizuje projekt „Utworzenie i rozwój Centrum Kom-
petencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Po-
wiatu Oświęcimskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu organizowana jest pomoc stypendialna, 
staże zawodowe, kurs prawa jazdy oraz kursy zawodowe - bar-
mański, baristyczny i inne,  dzięki którym młodzież zdobyć do-
datkowe kwalifikacje.

W szkole panuje klimat wzajemnego szacunku, poszano-
wanie godności i autentyczne partnerstwo, które umożliwiają 
wszystkim uczniom realizację własnych planów. 

DLACZEGO WARTO BYĆ Z NAMI ! 
  Łączymy tradycję z nowoczesnością.
  Ułatwiamy start w dorosłe życie, przygotowując do wykony-

wania poszukiwanych zawodów.
  Zapewniamy możliwość wszechstronnego rozwoju.
  Stwarzamy warunki do realizowania pasji.
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TECHNIKUM 5-LETNIE
 Technik logistyk
 Technik weterynarii
 Technik urządzeń 

i systemów energetyki 
odnawialnej - nowość

SZKOŁA BRANŻOWA  
I STOPNIA

 Klasa wielozawodowa

TECHNIKUM
 Technik logistyk 

 – innowacje: logistyka w służbach mundurowych, logistyka 
w ratownictwie medycznym
Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę 

w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlo-
wych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedy-
cyjnych.

Kierunek pod patronatem Akademii Sztuki Wojennej w War-
szawie. Szkoła  ściśle  współpracuje z największymi operatorami 
logistycznymi w kraju i na świecie.
   Technik weterynarii 

Jest przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospo-
darskich i towarzyszących oraz wykonywania czynności po-
mocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia 
chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zoo-
technicznych u zwierząt.
   Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 – nowość!

 Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizo-
wania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą 
systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to 

pozwoli absolwentom wspierać facho-
wą pomocą jednostki administracji 
publicznej i samorządowej w obsza-
rach gospodarki zasobami energe-
tyki odnawialnej.
   SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

- Klasa wielozawodowa
Szkoła trzyletnia dla młodocia-

nych pracowników, każdy uczeń 
otrzymuje wynagrodzenie za pra-

cę na podstawie umowy z praco-
dawcą. Atrakcyjne zawody, absol-

wenci poszukiwani na rynku pracy.

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. prof. K. Bielenina w Brzeszczach
ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze
tel. (32) 21 09 340, fax (32) 21 09 341-42
e- mail:sekretariat.pz6@powiat.oswiecim.pl
www.pz6.brzeszcze.edu.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. prof. Kazimierza Bielenina

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. prof. Kazimierza Bielenina

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. prof. Kazimierza Bielenina

POWIATOWY ZESPÓŁ NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. prof. Kazimierza Bielenina
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OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży
 Klasa humanistyczno-artystyczna (rozszerzenia: j. polski, 

historia, j. angielski; uzupełnienia: zajęcia artystyczne).                       
Klasa ułatwia studiowanie m.in. na kierunkach: aktorstwo, 
historia, filologia angielska, animacja społeczno-kulturalna, 
prawo, dziennikarstwo, psychologia i innych społecznych.

 Klasa matematyczno-biznesowa (rozszerzenia: matematyka, 
biologia, j. angielski; uzupełnienie: ekonomia w praktyce). 
Klasa ułatwia studiowanie m.in. na kierunkach: technicznych, 
medycznych, rolniczych, ekonomicznych i pokrewnych, filolo-
gii angielskiej.

 Klasa językowo-filmowa (rozszerzenia: j. angielski, geografia, 
uzupełnienie: zajęcia filmowe). Klasa ułatwia studiowanie 
m.in. na kierunkach: zarządzanie, prawo, stosunki międzyna-
rodowe, filologie obce, turystyka i rekreacja, geodezja, pro-
dukcja filmowa).

Do powyższych klas zapraszamy 
absolwentów szkół podstawowych.

„Dąbrowska” Twoją szkołą pierwszego wyboru.

UWAGA!!!  TYLKO U NAS  Profesjonalne  
zajęcia teatralne, filmowe i muzyczne 

Atuty naszej szkoły:
• zdawalność matury 98 proc. (2019 r.)
• duża ilość zajęć do wyboru
• wymiana ze szkołą w Hiszpanii, projekty niemieckojęzyczne
• współpraca z teatrami, szkołami artystycznymi, telewizją
• osiągnięcia w licznych 

konkursach i olimpiadach
• nauka na jedną zmianę 

w komfortowych warunkach 
lokalowych

• położenie w centrum miasta, 
blisko dworca

• rodzinna atmosfera kameralnej 
szkoły

• ponad 110 lat tradycji

Zapraszamy również do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

POWIATOWY ZESPÓŁ 
NR 9 SZKÓŁ

IM. MARII DĄBROWSKIEJ 
W KĘTACH

ul. Kościuszki 29  32-650 Kęty
tel. (33) 845-30-72, fax (33) 845-29-11

www.dabrowska.info 
e-mail: sekretariat.pz9@powiat.oswiecim.pl

           lub sekretariat@dabrowska.info
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POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10 
SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27 a
e-mail sekretariat.pz10@powiat.oswiecim.pl     

www.pz10.eu
tel. (33) 845 32 68, fax  (33) 845 21 31

 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
 (siatkówka)

 Technikum
• technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym NOWOŚĆ
• technik informatyk, • technik elektronik, • technik mechanik,
• technik żywienia i usług gastronomicznych

 Branżowa Szkoła I Stopnia
• mechanik pojazdów samochodowych, • operator obrabiarek 
skrawających, • fryzjer, • klasa wielozawodowa (tu zdobędziesz 
dowolny, wymarzony zawód)

CO NAS WYRÓŻNIA:
 Posiadamy tytuł Najlepszego Technikum w Polsce - Brązowa 

Szkoła 2020.
 Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedago-

giczną.
 Bardzo dobrze przygotowujemy do egzaminów zawodowych 

i maturalnych.
 Współpracujemy z wyższymi uczelniami.
 Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie gastrono-

miczne oraz nowo wyremontowane sale informatyczne.
 Nasi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe m.in. do 

Anglii, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii oraz Niemiec.
 Posiadamy Kartę Jakości Mobilności, która ułatwia pozyski-

wanie funduszy unijnych z programu Erasmus+.
 Organizujemy ciekawe zajęcia w ramach Małopolskiej Chmu-

ry Edukacyjnej.
 Firma TAURON S.A. objęła swoim patronatem klasy technik 

elektryk oraz elektronik, zaś OSP w Kętach patronuję klasie 
technik elektryk.

 W klasach technik żywienia i usług gastronomicznych ucznio-
wie uczą się języka hiszpańskiego.

 Dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia or-
ganizujemy darmowe kursy m.in. kurs ECDL ADVANCED z eg-
zaminem, projektowania sterowników, kurs barmana I stop-
nia, warsztaty kuchni orientalnej i molekularnej.

 Wykorzystując talent i umiejętności naszych uczniów, na te-
renie szkoły organizujemy pokazy fryzur i mody. 

 Uczniowie Liceum mogą pochwalić się tytułem: 
•  Mistrza Polski w Ogólnopolskiej Licealiadzie w Piłce Siatko-

wej - Olsztyn 2009;
•  Wicemistrza Polski w Ogólnopolskiej Licealiadzie w Piłce 

Siatkowej - Ostróda 2008 i 2016;
• Czterokrotnego Mistrza Małopolski Juniorów w Piłce Siatkowej 

w sezonach: 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018;
•  Wicemistrza Małopolski 2018/2019.

 Liceum Ogólnokształcące należy do Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych. W ramach projektu przy PZ Nr 10 w Kętach po-
wstała Akademia Siatkówki „Kopernik”, której ambasadorem 
jest Piotr Gruszka.
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•     PROFIL PRAWNO-HUMANISTYCZNY

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

W KĘTACH

ul. Wyspiańskiego 2  32-650 Kęty
tel. / fax (0-33) 845-37-30

www.wyspian.pl
e-mail: sekretariat.pz11@powiat.oswiecim.pl

WYSPIAN - DROGA KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
Uczniowie „Wyspiana” 

współpracę z wyższymi uczelniami m. in. Uniwersytetem Jagiellońskim, 

angażowanie się w ogólnopolskie akcje społeczne.

Oferta kształcenia w roku szkolnym 2020/2021
•     PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Jeśli w niedalekiej przyszłości chcesz być inżynierem, 
informatykiem, cybernetykiem, zostań uczniem klasy 
matematyczno-fizycznej z rozszerzoną fizyką,
matematyką i językiem angielskim.

•     PROFIL GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY
Jeśli w przyszłości chcesz zostać ekonomistą, menadżerem, 
organizatorem turystyki, zostań uczniem klasy 
geograficzno-matematycznej z rozszerzoną 
matematyką, geografią, językiem angielskim 
lub językiem hiszpańskim, lub językiem niemieckim.

•     PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Jeśli wkrótce wybierasz się na studia medyczne,
farmację albo biotechnologię, zostań uczniem 
klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną biologią, 
chemią i matematyką.

Jeśli za kilka lat zamierzasz studiować prawo, pracować 
w administracji państwowej, nawiązywać współpracę 
międzynarodową, zostań uczniem klasy prawno-
humanistycznej z rozszerzonym językiem angielskim,
WOS-em, językiem polskim lub matematyką.
 

 

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY WYSPIANA!

dodatkowe zajęcia,

uczestnictwo w spektaklach teatrów krakowskich,

wyjazdy naukowe i turystyczno-rekreacyjne (m. in. Hiszpania, Włochy,
Anglia, Szkocja, Norwegia, Francja, Litwa),

w zdecydowanej większości dostają się na studia
na renomowanych uczelniach. 

maturę zdają na 100%, 

prezentują wysoki poziom nauczania potwierdzony m.in. otrzymaniem 
tytułu „Srebrnej Szkoły 2019”,

są laureatami i finalistami wielu olimpiad i konkursów, 

Rozwijają swoje pasje również poprzez:
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka 
otwarta na potrzeby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Stwarzamy bezpieczne warunki naszym pod-
opiecznym. Uczymy tolerancji i przygotowujemy do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych, a także do życia i pracy w warunkach 
współczesnego świata oraz odpowiedzialnego funkcjonowania 
w różnych obszarach życia społecznego.

Proces edukacyjny dostosowujemy do indywidualnych po-
trzeb i możliwości. Uczymy samoakceptacji i dajemy poczucie suk-
cesu szkolnego. 

Zapewniamy:
- opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogów,
- miejsce w internacie dla uczniów spoza Oświęcimia,
- praktyczną naukę zawodu organizowana przez szkołę,
- umowę o pracę dla pracowników młodocianych,
- pomoc psychologa i pedagoga w zakresie diagnostyki, profilaktyki 

i terapii,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapeutyczne i rewalidacyjne
- możliwość rozwoju zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
- udział uczniów w zawodach sportowych, wycieczkach i rajdach.

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Profile kształcenia zawodowego:
- monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie
- kucharz
- ogrodnik
- pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej

  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W OŚWIĘCIMIU

Branżowa Szkoła I Stopnia 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Kościelna 6, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 21 47, fax 33 842 32 09
www.sosw-oswiecim.edu.pl 
e-mail: sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl
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MŁODZIEŻOWY  DOM  KULTURY  W OŚWIĘCIMIU
MIEJSCE ROZWIJANIA TALENTÓW

www.mdkoswiecim.pl
Oświęcim, ul. K. Olszewskiego 1,  

tel.(fax.) 033/8424264, 
e-mail: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl

1955 - 2019

Zapraszamy na bezpłatne zajęc ia  stałe :

 rysunek i malarstwo, projektowanie mody, plastyka, grafika 
artystyczna, rękodzieło artystyczne, plastyczne formy 
przestrzenne, ceramika,

 teatralne, dziennikarskie, literackie, techniki uczenia się,  
gry logiczne, język angielski, język niemiecki,

 gra na gitarze, gra na keyboardzie, zespoły wokalno-instrumentalne, 

 szachy, taniec towarzyski, taniec zespołowy oraz liczne 
warsztaty i zajęcia okazjonalne.

Zapraszamy do Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej.

w w w . m d k o s w i e c i m . p l

Wszystkie nasze zajęcia, projekty i konkursy  finansowane są przez Powiat Oświęcimski.
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Wydawca:

Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon

na zlecenie:

Powiatu Oświęcimskiego 
– Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim

www.powiat.oswiecim.pl

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISBN 978-83-65176-65-3

Opracowanie graficzne i druk:

Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon

34-100 Wadowice, Jaroszowice 324
tel. (33) 873 46 20, fax (33) 873 46 22

e-mail: biuro@grafikon.com.pl
www.grafikon.com.pl

Powiatu Oświęcimskiego

2020/2021

I N F O R M A T O R
O Ś W I A T O W Y

P O W I A T U  O Ś W I Ę C I M S K I E G O



ISBN 978-83-65176-65-3


