
Zespół Szkół Nr 1

im. Józefa Piłsudskiego

w Limanowej



Oferta edukacyjna



TYPY SZKÓŁ

TECHNIKUM

okres nauki – 5 lat    

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
okres nauki – 4 lata 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
okres nauki – 3 lata 



Oferta technikum w zawodach:

Technik

ekonomista

Technik 

handlowiec

Technik

budownictwa

Technik 

geodeta

Technik 

hotelarstwa

Technik żywienia 

i usług gastronomicznych

Technik 

weterynarii

Technik

rachunkowości



Technik ekonomista

Technik ekonomista może być zatrudniony na 
wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac 
ekonomiczno-biurowych, a przede wszystkim na 
takich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza 
i umiejętności z zakresu finansów, organizowania 
procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów 
i usług, a także prowadzenia spraw kadrowo 
płacowych. 



Pracownia ekonomiczna



Kwalifikacje

Technik ekonomista

• EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej

• EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek organizacyjnych



Technik handlowiec

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu 

rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, 

towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach 

współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach 

sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Technik handlowiec może podjąć pracę w sferze szeroko 

rozumianego handlu (hurtownie, sklepy detaliczne, agencje 

marketingowe, przedstawiciel handlowy). Przygotowany będzie do 

organizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy 

handlowej.



Technik handlowiec



Kwalifikacje

Technik handlowiec

• HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

• HAN.02. Prowadzenie działań handlowych



Technik geodeta

Technik geodeta to specjalista poszukiwany w budownictwie 

oraz wielu działach przemysłu. 

Wyniki jego pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze 

związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, 

zmianą struktury terenowej. 

Jeśli więc masz umysł ścisły i interesuje Cię praca nie tylko za 

biurkiem, to ten kierunek jest wymarzony dla Ciebie.



Przyszłość absolwenta

Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, 

zatrudnienia w firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, 

w wydziale geodezji w starostwach powiatowych oraz 

ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

biurach projektowych 



Nauka w terenie



Kwalifikacje

Technik geodeta

• 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 budownictwa

Uczniowie zdobywają wiedzę zawodową na lekcjach 

technologii budownictwa, projektowania, konstrukcji 

budowlanych, kosztorysowania, organizacji budowy. 

Wiedzę teoretyczną uzupełniają praktyki zawodowe oraz 

zajęcia w szkolnych warsztatach budowlanych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w sektorze budowalnym 

oraz podejmują studia na kierunkach: budownictwo, 

architektura, geodezja, inżynieria środowiska, co pozwala 

znaleźć im zatrudnienie w tych sektorach gospodarki.



Pracownia budowlana



Warsztaty budowlane



Kwalifikacje

Technik budownictwa

• BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

• BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów



Technikum hotelarskie

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika 

hotelarstwa należą czynności związane z kompleksową obsługą 

gości hotelowych (zakwaterowanie, wyżywienie i świadczenie usług 

dodatkowych). 

Technik hotelarstwa może prowadzić własną działalność 

gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych bądź 

znaleźć zatrudnienie w różnych obiektach hotelarskich.



Pracownia

hotelarska



Wizyty zawodoznawcze



Płatne, miesięczne, wakacyjne 

staże w branży hotelarskiej

Atrakcyjne praktyki zawodowe



Kwalifikacje

Technik hotelarstwa

• HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie

• HGT.06. Realizacja usług w recepcji



Technik żywienia 

i usług gastronomicznych

Kształcenie zawodowe odbywa się  w  nowoczesnej 

wielostanowiskowej pracowni żywienia, sali obsługi 

konsumenta oraz w zakładach gastronomicznych w trakcie 

praktyk zawodowych.

Absolwent znajdzie zatrudnienie na różnych stanowiskach 

pracy w przedsiębiorstwach gastronomicznych (kucharz, 

kelner, barman).



Pracownia gastronomiczna



Sala obsługi konsumenta



Warsztaty kulinarne ze znanymi

szefami kuchni



Blog kulinarny

Nasz adres: zdrowo-gotuje.blogspot.com.





Kwalifikacje

Technik żywienia i usług gastronomicznych

• HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań

• HGT.12. Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych



Technik weterynarii

Jeżeli kochasz zwierzęta, to zawód idealny dla ciebie! 

Aby uzyskać wysokie kwalifikacje nauka w zawodzie technik 

weterynarii łączy teorię z praktyką. W edukacji kładziemy bardzo 

duży nacisk na praktyczną naukę zawodu, gdzie uczniowie maję 

zapewniony kontakt z przyszłym środowiskiem pracy oraz 

możliwość praktycznej nauki w szkolnych laboratoriach.

Technicy weterynarii mogą szukać pracy w prywatnych i publicznych 
placówkach weterynaryjnych, w lecznicach dla zwierząt, 
przychodniach dla zwierząt, założyć własną działalność, 
samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w 
firmach związanych z agrobiznesem.



Pracownia weterynarii



Wizyty zawodoznawcze



Kwalifikacje

Technik weterynarii

• ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

• ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności 

pomocniczych



Technik rachunkowości

Ucząc się w  zawodzie technik rachunkowości będziesz 

przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: prowadzenie rachunkowości, prowadzenie 

spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych, dokonywania rozliczeń 

finansowych, prowadzenia analizy finansowej.



Przyszłość absolwenta

To zawód stworzony dla osób które chcą powiązać  swoją 

przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym księgowością 

i ekonomią. Przed absolwentami tego kierunku otwierają się 

liczne perspektywy pracy w biurach rachunkowych, 

towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, 

bankach i działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.





Kwalifikacje

Technik rachunkowości

• EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 

gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

• EKA.07. Prowadzenie rachunkowości



Liceum ogólnokształcące

Przedmioty rozszerzone:

• język polski, historia, język 

angielski

(dodatkowo: zajęcia 

rozwijające                                                                      

zainteresowania z zakresu  

dziennikarstwa)



Warsztaty dziennikarskie

w ramach współpracy z Wydziałem Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II w Krakowie



Liceum ogólnokształcące

Przedmioty rozszerzone:

• matematyka, geografia, język angielski



Spotkania z podróżnikami, 

wycieczki edukacyjne



Liceum ogólnokształcące

Przedmioty rozszerzone:

• biologia, chemia, język angielski, 

dodatkowy przedmiot: 

ratownictwo medyczne 

z elementami pielęgniarstwa



Zajęcia w Szpitalu Powiatowym                                           

w Limanowej oraz UJ



Zajęcia z ratownictwa medycznego



SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

Dwa oddziały klasy wielozawodowej: sprzedawca, 

kucharz, fryzjer, piekarz, stolarz, murarz-tynkarz, 

elektryk, cukiernik, monter sieci i instalacji 

sanitarnych, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie.





SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

Przedmioty brane pod uwagę przy naborze:
język polski, matematyka, geografia, zajęcia 
techniczne oraz zaświadczenie o przyjęcie  na 
praktyczną naukę zawodu z zakładem pracy.

WAŻNE!

Obowiązkowe

badania lekarskie.
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