
Zespół Szkół Nr 1

im. Józefa Piłsudskiego

w Limanowej



W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

• technika w różnych zawodach,

• liceum ogólnokształcące,

• szkoła branżowa I stopnia.

Obecnie w szkole kształci się około 1500 uczniów w 48 oddziałach klasowych,                           
z którymi pracuje 119 nauczycieli. 

Szkoła mieści się w Limanowej - Sowlinach – dogodnym punkcie komunikacyjnym. 

Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach: budynku A przy ul. J. Piłsudskiego                            
i budynku B przy ul. W. Witosa.



Historia szkoły

Powstanie szkoły: 1963 rok.

.

Szkoła szybko zdobywała 

popularność i uznanie. 

Z biegiem lat przybywało jej nowych 

oddziałów, uczniów i nauczycieli.

Wychodząc naprzeciw 

zapotrzebowaniu rynku pracy 

ciągle poszerzamy swoją 

ofertę edukacyjną o nowe 

atrakcyjne typy szkół, cieszące 

się ogromną popularnością.



Historia szkoły

Podjęto wiele prac remontowych z myślą o rozwoju, o nowocześnieniu 

bazy materialnej, o bezpieczeństwie uczniów, przede wszystkim 

z myślą o unowocześnieniu bazy dydaktycznej szkoły, dającej 

możliwość wszechstronnego rozwoju naszym uczniom i coraz lepsze 

warunki pracy wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej.



Atuty szkoły

Certyfikat Szkoła z klasą



WF z klasą



WF z klasą



Lider Projektu 

,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Obiekty szkoły i internatu objęte są monitoringiem 
zewnętrznym i wewnętrznym.



Krajowy i Wojewódzki Certyfikat 

Szkoła Promująca Zdrowie



Nagroda Jakości Nauczania

,,Sapere Auso”



Nasza Szkoła znalazła się wśród 

najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w 

Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 

przysługuje nam tytuł:

w 2018 roku ,,Złotej Szkoły”

w 2019 roku ,,Srebrnej Szkoły”

w 2020 roku  ,,Srebrnej Szkoły”

w 2021 roku ,,Srebrnej Szkoły”

Główne kryteria brane pod uwagę : wyniki matur, 

wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje                                

w zawodzie, liczba laureatów, finalistów olimpiad 

centralnych.



Partnerzy szkoły

• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (szkoła ćwiczeń)

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (rok zerowy)

• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (warsztaty 

w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)



Baza dydaktyczna

Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne tzw. 
klasopracownie - ze sprzętem audiowizualnym
i tablicami interaktywnymi.



Specjalistyczne pracownie 
zawodowe

Pracownia 

budowlana



Pracownia 
hotelarska 
z recepcją



Sala obsługi konsumenta





Pracownia ekonomiczna



Pracownia handlowa



Pracownia weterynaryjna



Cztery nowoczesne pracownie komputerowe 

oraz pracownia językowa



Zaplecze sportowe - hala sportowa



Zaplecze sportowe –

kompleks 

lekkoatletyczny: 

bieżnia, boisko 

sportowe



Siłownia wewnętrzna 

i zewnętrzna



Dwie biblioteki z bogatym księgozbiorem
i pracownią multimedialną



Internat

Bardzo dobre warunki bytowe: wysoki 

standard pokoi mieszkalnych, węzłów 

sanitarnych, opiekę wykwalifikowanej                     

kadry wychowawczej. 

Miesięczny pobyt w internacie                           

(mieszkanie i wyżywienie) 

wynosi 200-220 zł - w zależności                              

od dni nauki w miesiącu.

OBECNIE TRWA 

MODERNIZACJA INTERNATU. 

WSZYSTKIE POKOJE BĘDĄ 

WYPOSAŻONE W ŁAZIENKĘ.



Organizacje szkolne

• Samorząd Uczniowski, 

• zespół muzyczny Consonans, 

• TV-Ekonom, 

• Związek Harcerstwa Polskiego

• Związek Strzelecki STRZELEC, 

• Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej,

• Koło przyjaciół biblioteki, 

• Szkolna Grupa ,,Apetyt na Zdrowie”,

• Szkolne Koło Turystyczne,

• Szkolna orkiestra,



Samorząd Uczniowski



TV- EKONOM



Zespół ,,Consonans”



Szkolna orkiestra



Związek Strzelecki STRZELEC



Związek Harcerstwa Polskiego



Szkolne Koło Turystyczne 

SKT



Szkolny Klub Sportowy



Szkolny Ośrodek Kariery 

Zawodowej



Koło przyjaciół biblioteki



Szkolna Grupa ,,Apetyt na 

Zdrowie”



Sukcesy uczniów



Udział w projektach

unijnych



Kursy branżowe i interdyscyplinarne dla uczniów:

• staże zawodowe,

• wizyty zawodoznawcze,

• stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

• doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Formy Wsparcia dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1  

branża turystyczno-gastronomiczna, a od przyszłego roku 

szkolnego również branża budowlana.

Utworzenie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w ZSTiO 

w Limanowej



Wizyty zawodoznawcze

• Warszawa: NBP, Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sejm 
RP, zajęcia w Szkole Głównej Handlowej, 
Uniwersytecie Warszawskim, Najwyższa 
Izba Kontroli

• Wrocław: Izba Celna, lotnisko cargo, 
Uniwersytet Wrocławski

• PGE oddział w Solinie

• Hotel Belweder w Ustroniu, Hotel 
Gołębiowski w Wiśle

• Kraków: Ikea, Makro, Alma, Huta im. 
Tadeusza Sędzimira



Kursy kwalifikacyjne 

Obsługa kasy fiskalnej

Kurs barmański i kelnerski

Kurs baristyczny



Kursy kwalifikacyjne

Kurs carvingu

Kurs florystyczny

Kurs obsługi wózków widłowych



Małopolska 

Chmura 

Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna forma przekazywania 

wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy 

wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 

uczniom w Małopolsce. 

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo 

i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi 

uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi                        

szkoły ponadgimnazjalne. 



Celem zadania jest: 

• zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z 

zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji 

kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

• wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami                                                     

zawodowymi a uczelniami poprzez realizację                                                              

zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie                                         

świadomości dotyczącej specyfiki studiowania. 

Małopolska 

Chmura

Edukacyjna



ERASMUS +

Program obejmuje sektor kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach programu planowane są wyjazdy uczniów w zawodzie 

technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych na praktyki zawodowe we Włoszech w ramach 

„Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanej z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

,,Innowacyjny staż zawodowy szansą na lepszy start w dorosłe życie”.
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