
 

 
BIULETYN  INFORMACYJNY  SZKÓŁ  W ŻYWCU 

ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH    

 rok szkolny  2020/2021 

 

 

 

Nazwa : Szkoły w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach      

Adres: 34-300 Żywiec ul. Sienkiewicza 65 

Telefony: 338612373, 697818746 

E-mail : s-zywiec@zdz.katowice.pl 

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

 

Zakres działania : 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (po szkole podstawowej) 

 

-kucharz 
-fryzjer 

-operator obrabiarek skrawających 
-mechanik pojazdów kolejowych -NOWOŚĆ- 

-klasa wielozawodowa 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (po Branżowej Szkole I stopnia) 

 

-technik żywienia i usług gastronomicznych 

-technik usług fryzjerskich 

-technik mechanik 
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TECHNIKUM(po szkole podstawowej) 

 

-technik spawalnictwa -NOWOŚĆ- 

-technik pojazdów kolejowych -NOWOŚĆ- 

-technik transportu kolejowego 

-technik informatyk z innowacją e-sportową 

-technik żywienia i usług gastronomicznych 

-technik robót wykończeniowych w budownictwie 

-technik usług fryzjerskich 

 

 

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO 

KSZTAŁCENIA WOJSKOWEGO                                                                                             

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

              

1. Pracownie zawodowe : 

  

                                       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 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze informacje z życia szkoły  : 

 

• Rozpoczęliśmy  realizację  Projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020.W ramach projektu odbyły się kursy dla uczniów :kurs spawania , CNC, barman ,barista, kurs wózka 

widłowego oraz staże zawodowe i doradztwo  zawodowe.  

 

 

 



 

 

• Projekty mobilności  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS + „Praktyki europejskie 

szansą na rozwój zawodowy” uczniowie  Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia  Zawodowego w Katowicach  

wyjeżdżają na praktyki zagraniczne (  Walencja, Malaga)w ramach projektu współfinansowanego w ramach 

programu Unii Europejskiej ERASMUS + -  

Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Umożliwiają 

zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania 

przedsiębiorstw branżowych, a otrzymany prze Agencję Narodową Certyfikat Europass Mobilność oraz 

zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką 

zarówno na polskie,jak i zagraniczne rynki pracy. 

 

 
 

 

Udział w konkursach  zawodowych 

Szkoła 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 : przygotowuje  ; Akademię z okazji :” Dnia Edukacji 

Narodowej”,  „Akademię z okazji  Odzyskania  Niepodległości przez Polskę ” , „Mikołajki w szkole” „ Jasełka”, 

”Walentynki”  oraz klasowe wigilie celem integracji wszystkich klas .  

 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 

 

 

• możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

• ciekawe kierunki 

• możliwości wyjazdu na praktykę zagraniczną.  

• posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie, dostosowane do potrzeb uczniów:  

pracownia informatyczna z bezpłatnym dostępem do internetu dla uczniów szkoły, pracownie językowa 

,bibliotekę szkolną wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi , pracownie do praktycznej nauki zawodu. 

Zapewniamy bezpieczeństwo: 

• monitoring, 

• doradztwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe, 

• dyżury nauczycielskie, 

• dziennik elektroniczny z dostępem dla rodziców, 

• własne zamykane szafki szkolne na okres nauki 

 

 ZAPRASZAMY !



ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY! – WARTO! 

 


