
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
W NIEDZICY



Szkoła istnieje już ponad 50 lat. 
Zmieniała się jej nazwa i charakter 

ale nadal wyróżnia ją tradycja i 
doświadczenie. 

Dlaczego 
szkoła w 

Niedzicy?



Nasze     
atuty:

- wykwalifikowana kadra nauczycielska,
- indywidualne podejście do ucznia,
- wysoki poziom bezpieczeństwa (monitoring, 
projekt „Karta szkolna”, szafki dla uczniów),
- najnowszy sprzęt multimedialny (tablice 
interaktywne, rzutniki, telewizory plazmowe, 
laptopy),
- dziennik elektroniczny (wdrażany jest też 
biblioteczny system elektroniczny),
- projekt ERASMUS+,
- hala sportowa,
- szkoła blisko domu.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem 
zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w 
zawodzie:

- kucharz (zajęcia praktyczne na terenie naszej 
szkoły)
- piekarz 
- mechanik pojazdów samochodowych
- murarz-tynkarz
- elektryk
- fryzjer
- rolnik
- inne

Oferta na rok 
szkolny 

2019/2020



- zajęcia praktyczne na terenie naszej szkoły,

- gwarantowany sukces na egzaminie zawodowym (w 
ubiegłym roku szkolnym uczniowie kształcący się w 
zawodzie kucharz osiągnęli wysoki poziom zdawalności: 
100% z części praktycznej i 90% z części teoretycznej),

- bogata oferta pracy na lokalnym rynku,

- wycieczki zawodowe,

- możliwość udziału w projekcie ERASMUS+ (wymiany 
zagraniczne).

Kucharz



KUCHARZE DLA INNYCH



KONKURSY, 
ZAWODY



AKCJE, WYSTAWY



JEST  TAKI DZIEŃ…



GOŚCIE 
W NASZEJ 

SZKOLE



FESTYN RODZINNY „BĄDŹMY RAZEM”



FESTYN RODZINNY „BĄDŹMY RAZEM”-
prace uczniów



WYCIECZKI



Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie 
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-

2020. W projekcie bierze udział 6 szkół: szkoła z Niemiec, 
Bułgarii, Rumunii, Włoch, Polski i Austrii. 

Jednym z głównych zadań naszej szkoły we współpracy 
z Włochami jest stworzenie platformy internetowej dla 

wszystkich partnerów, gromadzenie i aktualizacja 
wszelkiej dokumentacji wypracowanej w czasie trwania 

projektu.

Zadania są podejmowane w szkołach, ale także na 
wyjazdach do szkół partnerskich. W wyjazdach biorą 

udział nauczyciele i uczniowie. Pierwsze spotkanie 
organizacyjne odbyło się u nas w szkole w 

listopadzie, a kolejne 5 to wyjazdy zagraniczne.

Erasmus+



TYDZIEŃ Z ERASMUSEM - POLSKA



Z ERASMUSEM DO BUŁGARII



Z ERASMUSEM DO NIEMIEC



Z ERASMUSEM DO WŁOCH



Z ERASMUSEM DO RUMUNII



www.zponiedzica.lapszenizna.pl

tel. 18 26 29 415

3 Maja 97, 34-441 Niedzica

zponiedzica@hot.pl

Dane 
kontaktowe


