
 

 

 
 

 

 

 

Nazwa : Zespół  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 

 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 

-kucharz 
-fryzjer 
-operator obrabiarek skrawających 
-mechanik pojazdów kolejowych  
-klasa wielozawodowa 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA  

-technik żywienia i usług gastronomicznych 
-technik usług fryzjerskich 
-technik mechanik 
 

TECHNIKUM 

 

-technik spawalnictwa  

-technik transportu kolejowego  

-technik informatyk z innowacją e-sportową 

-technik usług fryzjerskich 

 

 

 

BIULETYN  INFORMACYJNY  SZKÓŁ  W ŻYWCU 
 

ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH 

rok szkolny  2021/2022 
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Kształcenie praktyczne odbywa się  na terenie szkoły w pracowniach zawodowych 

 

 

 

                                       Pracownia gastronomiczna                    Pracownia fryzjerska                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Pracownia obróbki skrawaniem                           Pracownia informatyczna 

  
 

  

Praktyki w PKP CARGO Czechowice –Dziedzice – mechanik pojazdów kolejowych  

 

 

 
 

 



Projekt „Lepszy start w zawodowa przyszłość „ -Podsumowanie 

 

Realizację   projektu   „Lepszy   start   w   zawodową   przyszłość”   nasza   szkoła rozpoczęła 1 września 2018r. 
Celem głównym projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego   poprzez   podniesienie   
umiejętności   oraz   uzyskanie   kwalifikacji 20 uczniów   dzięki     kursom/szkoleniom     zawodowym     oraz     
stażom     w przedsiębiorstwach oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 2 nauczycieli zawodu 
dzięki kursom/szkoleniom i praktykom zawodowym w przedsiębiorstwach oraz poprzez rozwój współpracy 
szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w terminie 
1.09.2018-31.08.2020r. 

Do projektu łącznie zostało zrekrutowanych 20 uczniów w zawodach kucharz, fryzjer i operator obrabiarek 
skrawających . 

Wszyscy  uczniowie  objętych zostało doradztwem zawodowym 5 uczniów uczestniczyło w kursie „Kierowca 
operator wózka jezdniowego” zakończonym egzaminem przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego , 10 
uczniów uczestniczyło w kursach „Barman” , „Barista”, 5 uczniów uczestniczyło w kursach Spawania  MAG , TIG 
, TIG moduł II zakończonych egzaminem przed Państwową Komisją Spawalniczą. 

Uczniowie odbyli także staże  u pracodawców 5 uczniów z kierunku fryzjer odbyło staż w salonie frajerskim i 5 
uczniów z kierunku kucharz odbyło staż w restauracji.  

W projekcie uczestniczyli również nauczyciele przedmiotów zawodowych: gastronomicznych i fryzjerskich. 2 
nauczycieli uczestniczyło w kursach: „Kurs przedłużania włosów”” oraz „Kurs parzenia  i podawania herbaty”  

 

 

 

 
 

 



 

Nauka zdalna 
 

 

 

Naukę   w    roku    szkolnym    2020/2021    rozpoczęliśmy    w    systemie    stacjonarnym    z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN 19  października  2020r. nauka odbywa się w systemie zdalnym. Nauczanie zdalne w 

naszej szkole odbywa się na platformie MS TEAMS, która umożliwia prowadzenie lekcji video. Od 26 października 2020r. 

wszystkie klasy przeszły na nauczanie zdalne z zawieszeniem zajęć praktycznych. 

Kolejnym rozporządzeniem  MEN  nauczanie  zdalne  zostało  przedłużone  do  31  stycznia, z wyjątkiem zajęć 

praktycznych, w których uczniowie szkoły branżowej i technikum uczestniczą stacjonarnie od 30 listopada z zachowaniem 

rygoru sanitarnego. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej Ministra 

Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

W szkole została opracowana Procedura bezpiecznego funkcjonowania szkoły w czasie pandemii Covid-19. 

 

 

 

Projekty mobilności  współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS + 
 

 

 

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 + -. 

Mamy nadzieję ,ze już wkrótce znowu będzie możliwość podróżowania w ciekaw miejsca  

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 

 

Uczniowie  biorą udział w konkursach zawodowych – fryzjer , kucharz , turnieje e-sportowe mając na celu 

pogłębianie wiedzy zawodowej. Młodzież ma wszelkie możliwości rozwijania swoich  talentów i zainteresowań  

 

 

 
 

Włączamy się w różne akcje : Akcja sprzątania brzegu Jeziora Żywieckiego   ,Konkurs „Góra Grosza” 

   

 

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:  

 

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! 



 


