
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻYWCU 
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH    rok szkolny  2018/2019 

Niniejszy Biuletyn przygotowany jest z myślą  o tym,  aby przybliżyć życie naszej szkoły i przekazać ważne 

informacje dotyczące  działania podejmowane przez szkołę na rzecz uczniów i rodziców w roku szkolnym 

2018/2019       

 

 

Nazwa : Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach      

Adres: 34-300 Żywiec ul. Sienkiewicza 65 

Telefony: sekretariat – tel./fax 338614346, 338612373 

E-mail : zywiec@zdz.katowice.pl 

Strona  internetowa :  www.szkoly.zywiec.zdz.pl 

Zakres działania : w skład  Zespołu Szkół wchodzi: 

1. Gimnazjum dla Młodzieży prowadzące oddziały przysposabiające do pracy 

       2.    Branżowa Szkoła I stopnia: kucharz, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, ślusarz   - oferujemy uzyskanie       

uprawnień spawacza podczas nauki – GRATIS! 

           3.Technikum –technik usług  fryzjerskich, technik informatyk 

           4.Policealne Studium Zawodowe- technik bhp 

Szkoła zapewnia specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę 

pedagogiczną  oraz oferujemy praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach 

projektów europejskich , a dla najlepszych stypendium.           

 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                       Pobyt w Hiszpanii  

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

              

1. Pracownie zawodowe : 

  

mailto:zywiec@zdz.katowice.pl


                                       Pracownia gastronomiczna                    Pracownia fryzjerska                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia –operator obrabiarek skrawających 

 

 
  

 

 

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają   się  

 w oparciu o wynajmowaną halę sportową w 

Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Żywcu 

 

 

 

 

 

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe 

Z dniem 01 września 2017/2018r. zasadnicza szkoła zawodowa została przekształcona  w branżową 

szkołę I stopnia, w której funkcjonują również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. 

Ukończenie 3-letniej szkoły branżowej pozwoli na uzyskanie wykształcenia zasadniczego 

branżowego , a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. 

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole  

II stopnia  w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe na poziomie 

technika oraz uzyskania wykształcenia średniego branżowego. Absolwenci  branżowej szkoły  

II stopnia po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach.  



Wiedzę teoretyczną uczeń zdobywa podczas zajęć lekcyjnych , a umiejętności praktyczne nabyte 

w naszej szkole  będą w przyszłości  potencjalnym żródłem wiedzy.   

Najważniejsze informacje z życia szkoły  w semestrze pierwszym: 

  Realizacja  Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  
w szkołach – „Bezpieczna+” którego priorytetami są: 

-Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, 

otwartej, prospołecznej postawy. 

-Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak 

komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami .                

 W ramach programu Bezpieczna+ zaplanowano  min. :zajęcia diagnostyczne,  

 i profilaktyczne , akademię filmową, kółko teatralne i kółko recytatorskie oraz zajęcia sportowe . 

Każdy z uczniów mógł wykazać się swoimi zainteresowaniami i zdolnościami.  

  Projekt ten stwarza duże możliwości przekazywania 

wiedzy , jak i wymiany informacji, także między 

rodzicami a szkołą. 

 

W ramach  programu „Bezpieczna +” trwała akcja  

kształtowania  postaw prospołecznych 

 a także integracji młodzieży  naszej szkoły ,z humorem 

uczestniczyliśmy w : 

-dniu mówienia sobie komplementów  

-dniu nawiązywania kontaktów międzyludzkich   

-dniu bez przeklinania   

-dniu bez przemocy. 

Uczniowie w formie zabawy doskonalili swoje relacje  

z  drugim człowiekiem. 

 Za  akcję odpowiedzialna była Pani pedagog szkoły.  

 

 

Rozpoczęliśmy projekt - „Praktyki europejskie szansa na rozwój zawodowy”  

w ramach  programu ERASMUS +  –Mobilność osób uczących się  i kadry  

w ramach kształcenia zawodowego. 

 Okres realizacji projektu  to:  01.12.2017-30.11.2018. 

 W ramach tego projektu grupa 10 uczniów Zasadniczej Szkoły   Zawodowej  

 z kierunku kucharz wyjedzie w marcu 20178 do Hiszpanii na trzytygodniowe praktyki 

 w różnych  restauracjach. 

 

 

 



Udział w konkursach  zawodowych 

Szkoła każdego roku szkolnego bierze udział w konkursach zawodowych – fryzjer , kucharz , mając 

na celu pogłębianie wiedzy zawodowej. Również realizujemy wewnątrzszkolne konkursy 

recytatorskie, teatralne . Młodzież ma wszelkie możliwości rozwijania swoich  talentów 

 i zainteresowań .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca Samorządu Uczniowskiego 

Samorząd Uczniowski na bieżąco angażuje się  w życie szkoły : przygotował ; Akademię z okazji :” 

Dnia Edukacji Narodowej”,  „Akademię z okazji  Odzyskania  Niepodległości” , „Mikołajki w szkole” „ 

Jasełka” oraz klasowe wigilie celem integracji wszystkich klas . W tym wyjątkowym  dniu Dyrekcja 

szkoły życzy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi wiele 

zadowolenia , szczęścia i sukcesów z podjętych wyzwań. Niech magia Świąt Bożego Narodzenia 

wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni , a Nowy Rok 2018 niesie ze sobą szczęście i pomyślność !  

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY! – WARTO! 

 


