
OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY
2020/2021
BRANŻOWYCH SZKÓŁ  I  STOPNIA,
TECHNIKÓW I LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

POWIAT MYŚLENICKI



Drodzy Uczniowie!
Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej.
Zdajemy sobie sprawę, że wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna   i  ważna decyzja,
która może zaważyć na Waszej przyszłości, dlatego władze Powiatu Myślenickiego niezmiernie od
kilku lat podejmują działania w zakresie modernizacji szkół ponadpodstawowych oraz uruchamiania
kształcenia w  nowych zawodach i specjalnościach, po  to, aby umożliwić dostosowanie oferty
kształcenia do preferencji edukacyjnych młodzieży oraz do potrzeb rynku pracy. W roku szkolnym
2020/2021 wzbogaciliśmy ofertę kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Sułkowicach o zawód: technik handlowiec oraz nowe rozszerzenia w dwóch liceach
ogólnokształcących.

 Szeroka oferta edukacyjna w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki, ułatwi Wam dokonanie
trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Atutem szkół, prowadzonych przez Powiat Myślenicki, jest życzliwe i wysoko
wykwalifikowane grono pedagogiczne, szeroka oferta kształcenia zawodowego, a także możliwość udziału w  praktykach i
kursach zawodowych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Znakomicie wyposażona i ciągle udoskonalana baza dydaktyczna
zdecydowanie ułatwia Wam dostęp do:  nowoczesnych technologii multimedialnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu
sportowego czy  unowocześnionych, wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną nawierzchnią. W poprzednim roku szkolnym
oddaliśmy do użytku w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach nowy budynek wraz z 6 pracowniami
informatycznymi. Z kolei w Zespole Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach powstała pracownia budowlana, nowa siłownia,
wyremontowano 2 pracownie językowe.
W naszych liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia panuje miła i przyjazna atmosfera,
zrealizujecie w nich własne aspiracje i ambicje, a także rozwiniecie swoje pasje. Absolwenci naszych szkół są bardzo dobrze
przygotowani do podjęcia pracy zawodowej czy kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.
Oddajemy w Wasze ręce Poradnik, w którym znajdziecie różnorodną ofertę kształcenia na rok szkolny 2020/2021
branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.
Zapraszamy Was do kontynuowania nauki w szkołach Powiatu Myślenickiego.

Starosta Myślenicki
Józef Tomal

Siłą nowoczesnego i otwartego na współpracę społeczeństwa są: wykształcenie oraz stale
podnoszone kwalifikacje. Dlatego też edukacja jest jednym z naszych priorytetów. To na oświatę
przeznaczona jest największa część budżetu Powiatu Myślenickiego.  Jako samorząd powiatowy
dbamy o to, aby nasze szkoły wzbogacały ofertę edukacyjną i były coraz lepiej wyposażone. Cały
czas pozyskujemy środki unijne i krajowe dla naszych szkół. Dzięki temu w Zespole Szkół im. ks. J.
Tischnera w Dobczycach działa Centrum Kompetencji Zawodowych, którego oferta skierowana
jest do uczniów  z całego powiatu, kształcących się w branży E – Elektryczno – Elektronicznej. 
W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki pracuje wysoko
wykwalifikowane grono pedagogiczne, które zawsze udziela rady i pomocy, zapewniając uczniom
bezpieczeństwo. Nasze branżowe szkoły I stopnia, technika i licea ogólnokształcące w pełni
gwarantują realizację Waszych edukacyjnych aspiracji. 

 
Pamiętajcie, że dokonany wybór powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając Wasze indywidualne zdolności, możliwości
i zainteresowania. Wybierzcie kierunek, który pozwoli Wam zdobyć dobry zawód. Zachęcamy do zapoznania się z
Poradnikiem z nadzieją, że okaże się on pomocny przy wyborze szkoły. Zapewniamy, że oferta naszych branżowych szkół I
stopnia, techników i liceów ogólnokształcących jest bogata i dostosowana do potrzeb edukacyjnych Was wszystkich.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

     Wicestarosta Myślenicki
       Rafał Kudas



Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a 

tel. 12 271 01 85         www.dobczyce.edu.pl         sekretariat@dobczyce.edu.pl  



Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu
32-433 Lubień 20 

tel. 18 268 20 20           www.zsoizlubien.kki.pl          sekretariat@zsoizlubien.kki.pl



Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. 3 Maja 97B

tel. 12 272 01 18           www.sredniawski.pl          sekretariat@sredniawski.pl



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8 

tel. 12 274 00 70                www.almalo.edu.pl                 zso@almalo.edu.pl



Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Żeromskiego 17  

tel. 12 372 00 40             www.zste.myslenice.pl                 zste@myslenice.pl



Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 34  

tel. 12 273 20 08                www.zszio.edu.pl                 sekretariat@zszio.edu.pl



Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18  

tel. 12 272 04 24               www.zsp.edu.pl                sekretariat@zsp.edu.pl



 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach

6-10 Hufiec Pracy w Myślenicach
6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej

 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Pardyaka 2  

tel. 12 272 05 89              www.poradniamyslenice.pl               ppp-myslenice@wp.pl



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. 3-go Maja 97 b  

tel. 12 272 13 04           www.soswmyslenice.edu.pl              sekretariat@soswmyslenice.edu.pl



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul.Szkolna 20 B  

tel. 12 271 16 13          www.pppdobczyce.pl            poradniapp@autograf.pl


