Atuty naszej szkoły:
nowoczesna placówka z bogatą, ponad 50-letnią tradycją
wysoka jakość pracy szkoły potwierdzona certyfikatami:
Lider projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,
„Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła z klasą”, „WF z klasą”
i Nagrodą Jakości Nauczania „Sapere Auso”
wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego
wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
uczestnictwo w projektach unijnych
w rankingu PERSPEKTYWY - Technikum otrzymało tytuł
,,Złotej Szkoły 2018" i ,,Srebrnej Szkoły 2019", ,,Srebrnej
Szkoły 2020"

Zespół Szkół Nr 1
im. Józefa Piłsudskiego
w Limanowej

Baza dydaktyczna:
specjalistyczne pracownie: komputerowe, językowe, ekonomiczna,
handlowa, budowlana, gastronomiczna, hotelarska, obsługi
konsumenta, geodezyjna, weterynaryjna
klasopracownie, sprzęt audiowizulany, tablice interaktywne
dwie biblioteki z pracownią multimedialną
nowoczesna, pełnowymiarowa, największa w Limanowej hala sportowa
wielofunkcyjne boisko sportowe z bieżnią
siłownia wewnętrzna i zewnętrzna
internat dla dojeżdżającej młodzieży

Działalność pozalekcyjna
W trosce o wszechstronny rozwój ucznia szkoła stwarza
możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
W szkole prężnie działają:
Zespół Muzyczny „Consonans”
Orkiestra szkolna
Związek Strzelecki „Strzelec”
Szkolna Sieć Telewizyjna „TV EKONOM”
Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej
Związek Harcerstwa Polskiego
Szkolny Klub Sportowy
Szkolna Grupa ,,Apetyt na Zdrowie”
Samorząd Uczniowski
Koło Przyjaciół Biblioteki
Koła zainteresowań oraz przedmiotowe
Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, muzycznych, recytatorskich, artystycznych
i w zawodach sportowych. Zdobywają nagrody oraz indeksy
na uczelnie wyższe.

Dołącz do nas!
Liceum

Technikum

Branżowa Szkoła
I stopnia

UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH UNIJNYCH: Utworzenie CKZiU w ZSTiO
w Limanowej - staże i kursy zawodoznawcze, bezpłatne kursy pozwalające uzyskać
dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz Małopolska Chmura Edukacyjna.
JESTEŚMY SZKOŁĄ ĆWICZEŃ UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
PROWADZONY JEST ROK ZEROWY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE
WSPÓŁPRACUJEMY Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W NOWYM SĄCZU
ORAZ UNIWERSYTETEM PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 20 marca 2020 (piątek)
w godz. 9:00 - 13:00

Serdecznie zapraszamy!

tel. 18 337 17 60

MARZEC

20

Dzień Otw

arty

Drukarnia: mm.limanowa.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej o Ekonomie to przyjdź na

ul. Piłsudskiego 81
34-600 Limanowa

www.zsnr1.limanowa.pl
facebook.com/zsnr1limanowa

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące
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Przedmioty rozszerzone:

Technikum

5

Technik ekonomista
przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

język polski, historia, język angielski
(dodatkowo: zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu dziennikarstwa)

matematyka, geografia, język angielski

kwalifikacje:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych

biologia, chemia, język angielski
(dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa)

Technik rachunkowości
przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

Branżowa Szkoła I Stopnia
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Zawody:
sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, stolarz, murarz-tynkarz,
elektryk, cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
i inne...

kwalifikacje:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik budownictwa
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik geodeta
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Przy przyjęciu do szkoły będą brane
pod uwagę oceny z następujących
zajęć edukacyjnych:
Licea Ogólnokształcące:
język polski, historia, język angielski - j. polski, matematyka,
historia, j. angielski
matematyka, geografia, język angielski - j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski
biologia, chemia, język angielski - j. polski, matematyka,
biologia, chemia
Technika:
technik ekonomista, rachunkowości, hotelarstwa, handlowiec
- j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
technik budownictwa i geodeta - j. polski, matematyka, fizyka,
j. angielski
technik żywienia i usług gastronomicznych - j. polski,
matematyka, chemia, j. angielski
technik weterynarii - j. polski, matematyka, biologia, chemia
Branżowa Szkoła I stopnia:
- j. polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne oraz
zaświadczenie o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu
z zakładu pracy

kwalifikacje:
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych
i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD. 19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

Technik hotelarstwa
przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka
kwalifikacje:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik handlowiec
przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka
kwalifikacje:
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia
kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik weterynarii
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
kwalifikacje:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

