
Serdecznie

zapraszam….





Dlaczego warto 

wybrać naszą 

Szkołę?



Kształcimy w zawodach 

poszukiwanych 

na rynku pracy 

w kraju i za granicą. 



Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2020/2021

dla absolwentów 

szkoły podstawowej



Technikum

(5 letnie)

Technik 
żywienia 

i usług 
gastronomi-

cznych

Technik 
hotelarstwa

Technik 
informatyk

Technik 
organizacji 
turystyki



Branżowa 
Szkoła 

I stopnia

( 3 lata)

Kucharz

Klasa 
wielozawo-

dowa
Cukiernik





Technikum

Przedmioty 

w zakresie rozszerzonym Języki obce

Technik żywienia 

i usług gastronomicznych

biologia

język angielski

język angielski

język francuski

Technik hotelarstwa geografia

język angielski

język angielski

język niemiecki

Technik organizacji turystyki geografia

język angielski

język angielski

język francuski

Technik informatyk informatyka

matematyka

język angielski

język niemiecki



Branżowa Szkoła I stopnia Język obcy

Kucharz język angielski

Cukiernik język angielski

Klasa wielozawodowa język angielski



Posiadamy bardzo dobrze wyposażone 

pracownie gastronomiczne, hotelarsko –

turystyczne i informatyczne.



Dajemy możliwość udziału w bezpłatnych 

kursach zawodowych realizowanych 

w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum 

Kompetencji Zawodowych w branży 

turystyczno – gastronomicznej 

w powiecie nowotarskim”, takich jak: 

animator czasu wolnego, prawo jazdy 

kat. B, systemy informatyczne 

w turystyce i hotelarstwie, kurs 

florystyczny.



Kurs 

carvingu



Kurs 

carvingu



Staż 

zawodowy 

w hotelu



Kurs 

systemy 

informatyczne 

w turystyce



Kurs 

systemy 

informatyczne 

w turystyce



Kurs 

PHP 

zaawansowany 

dla 

informatyków



Kurs 

barmana



Kurs 

florysty



Staż 

zawodowy



Kurs 

baristy



Kurs 

baristy



Zajęcia  pozalekcyjne, 
konkursy rozwijające 
zainteresowania 
zawodowe, 
przedmiotowe 
i sportowe.















Aktywny Samorząd Uczniowski.









Wycieczki zawodowe.



















Przyjazna atmosfera 

oraz indywidualne 

podejście do uczniów 

przez doskonale 

przygotowaną kadrę 

pedagogiczną 

z uprawnieniami 

egzaminatorów OKE.









Imprezy szkolne…..



Wysoka zdawalność 

egzaminów zawodowych  

i maturalnych.



Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, 

że Technikum im. prof. Władysława Szafera

w ZSZiP w Krościenku nad Dunajcem 

znajduje się w  czołówce Ogólnopolskiego Rankingu 

Szkół Ponadgimnazjalnych, co uprawnia Szkołę

do posługiwania się tytułem Srebrnej Szkoły 2019

w kategorii Najlepsze Technika w Polsce.



Uczniowie naszej Szkoły z technikum hotelarstwa 

osiągają wysokie wyniki 

w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.

Mamy wielu finalistów tej olimpiady.



Dogodna lokalizacja i połączenia autobusowe 
to nasz atut.




