
Zespół Szkół w Libiążu 

ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż 

www.zs.libiaz.pl 

zslibiaz@interia.pl 

Zespół kształci techników elektroników, obsługi turystycznej, ekonomistów, mechaników i 

techników górnictwa podziemnego. Z budżetu projektu sfinansowano m.in. kursy 

przygotowujące do uzyskania certyfikatów  nadawanych  przez  Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich, obsługi kasy fiskalnej, spawania programowania parametrycznego 3d w programie 

Solid Edge, obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, operatora koparko-

ładowarki, programowania: obrabiarek sterowanych numerycznie, mikrokomputerów i 

sterowników PLC oraz robotów, kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek, a także zajęcia 

doradztwa zawodowego oraz dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, rachunkowości, 

agroturystyki, marketingu, ICT i zawodowego języka angielskiego.  

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie 

ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów 

www.soswchrzanow.republika.pl 

sosw@epf.pl 

W działającej w Ośrodku Zasadniczej Szkole Zawodowej można uzyskać kwalifikacje 

kucharza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanika 

pojazdów samochodowych, cukiernika, piekarza oraz pracownika pomocniczego obsługi 

hotelowej. 

Propozycje projektowe to kursy m.in.: prawa jazdy kat. B, spawania metodą MAG 135, 

kelnerski, baristyczny, bukieciarstwa, obsługi kasy fiskalnej, a także zajęcia z języka 

angielskiego i technologii informacyjnej oraz szkolenia: nowoczesne techniki malarskie, 

nowoczesne techniki cukiernicze, nowoczesne surowce piekarnicze.  

 

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie 

ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów 

www.pcechrzanow.edu.pl 

pce_chrzanow@op.pl 

Centrum kształci techników mechatroników , techników elektryków oraz techników 

mechaników. Wchodząca w jego skład Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje naukę w 

klasach o profilu: sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, 

stolarz, lakiernik, blacharz samochodowy. 

Dzięki projektowi uczniowie ukończyli m.in. kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatu 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prawa jazdy kat. B, obsługi wózków jezdniowych z 

wymianą butli gazowych, obsługi tokarek sterowanych numerycznie, zaawansowanego 

programowania sterowników PLC, programowania parametrycznego 3d w programie Solid 

Edge, spawania, brukarstwa, obsługi kas fiskalnych, a także kurs florystyczny, wizażu i 

zdobienia paznokci. W trakcie szkolenia „Mój pierwszy biznes” uczniowie poznali zasady 
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prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo uzupełniają wiedzę w czasie 

zajęć z matematyki i branżowych języków obcych – angielskiego i niemieckiego . 

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 

ul. Gwarków 3, 32-540 Trzebinia 

www.zstu.edu.pl 

sekretariat@zstu.edu.pl 

Technikum proponuje klasy dla przyszłych techników informatyków, teleinformatyków,  

budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych oraz techników usług fryzjerskich, a 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje zawód kucharza, montera zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, mechanika pojazdów samochodowych i fryzjera. 

W ofercie projektu są m.in. kursy: CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, prawa jazdy kat. B, 

obsługi i programowania obrabiarek CNC, operatora wózka widłowego, operatora koparko-

ładowarki, spawania metodą MAG 135, przygotowujący do uzyskania certyfikatu 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, kelnerski z obsługą kasy fiskalnej, obsługi kasy 

fiskalnej, sprzedawcy-rozliczeniowca-magazyniera, montera suchej zabudowy, kelnerski, 

dietetyka, baristyczny, metod i technik koloryzacji włosów, stylizacji paznokci, wizażu, 

florystyczny, kuchni molekularnej, sztuki flair. Organizowane są równie dodatkowe zajęcia z 

matematyki i języka angielskiego zawodowego. Uczniowie biorą także udział w  

zagranicznych wyjazdach studyjnych pogłębiających tajniki zawodu. 

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini 

ul. Krakowska 12, 32-540 Trzebinia 

www.zsech.edu.pl 

zsech@poczta.onet.pl 

Zespół przygotowuje techników ekonomistów, analityków, hotelarstwa, żywienia i usług 

gastronomicznych, ochrony środowiska, architektury krajobrazu oraz techników handlowców. 

Oferta projektu obejmuje m.in. kursy grafiki komputerowej, prawa jazdy kat. B, prawa jazdy 

kat. T, kelnerski (z językiem obcym branżowym), barmański (z językiem obcym 

branżowym), baristyczny (z językiem obcym branżowym), dietetyka, florysty, carvingu, 

sekretarsko-księgowy, obsługi kasy fiskalnej, obsługi wózków widłowych, operatora 

koparko-ładowarki. Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć z matematyki oraz 

zajęć laboratoryjnych z ochrony środowiska z elementami meteorologii. 

 

 

Czy wiesz, że… 

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie skorzystali z nowej formy wsparcia – 

czterotygodniowych płatnych staży w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w 

Jaworznie, PP Carstol A.D. Feć  w Chrzanowie, Behap-Bud s.c. w Trzebini, Piko-Net Sp. z 

o.o. w Chrzanowie, FHU Ogród w Chrzanowie, Retrans T.Baran, M.Kapcia Sp. j.  w Alwerni, 

Euronaft  Sp. z  o.o. w Trzebini, Ekonaft Sp. z  o.o. w Trzebini, Dan Cake Polonia Sp. z  o.o. 

w Chrzanowie, PH Bravo S.j. w Krzeszowicach, Rector Polska Sp. z  o.o. w Chrzanowie, 

Handel Usługi Jagoda Jolanta w Libiążu, a także w Salonie Fryzjersko-Kosmetycznym Perła 
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Ewelina Głuch w Chrzanowie,  sklepie elektronicznym Adam Słowik  TV Serwis w 

Chrzanowie, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oddział w Chrzanowie, 

Kancelarii Doradztwa Podatkowego - Biuro Podatkowo-Księgowe Tadeusza Słysza w 

Chrzanowie, Zakładzie Cukierniczym Jan Małecki, Piekarni-Cukierni ATU Grondal Sp.j w 

Krzeszowicach, Biurze Usług Rachunkowych i Doradztwa Gospodarczego Biznes Partner Sp. 

z o.o. w Chrzanowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Libiążu, Kancelarii Podatkowej 

Jolanty Cieplik w Chrzanowie oraz Restauracji-Hotelu Lir Lidii Łatki w Trzebini. 

 

 

 

 


