
 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących  im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, 

ul. Moszczanicka 9, dzielnica miasta Żywca - Moszczanica. Wyjątkowa lokalizacja, niegraniczone 

możliwości przestrzenne oraz bogata baza dydaktyczna szkoły pozwalają na teoretyczne i praktyczne 

kształcenie młodzieży w wielu kierunkach. 

 

ZSAiO  kształci w liceum, technikum, jak również w branżowej szkole I stopnia. 

          

 

  



 

Liceum ogólnokształcące o profilu wojskowym posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Uczniowie tego kierunku, oprócz standardowego programu, poznają sztuki walki oraz wiele innych 

elementów szkolenia wojskowego. Swoje umiejętności mogą doskonalić na obozach i poligonach 

wojskowych na terenie szkoły oraz w szkolnym klubie strzeleckim. Praktykę zdobywają pod okiem 

żołnierzy 18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku – Białej. 

 

 

 
 

 

 

  



 

Liceum ogólnokształcące – szkoła mistrzostwa sportowego w biathlonie to kierunek dla młodzieży, 

pragnącej rozwijać swoje zdolności sportowe. Na zajęciach dodatkowych uczniowie trenują jazdę 

na nartach biegowych oraz strzelają pod okiem doświadczonych instruktorów. Wielu z nich bierze 

udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych z ramienia Biathlonowego  Ludowego Klubu 

Sportowego w Żywcu, osiągając liczne sukcesy. 

 

 

 

      

 

 



 

Technikum hotelarstwa przygotowuje młodzież do kompleksowej obsługi gości w hotelu, sprzedaży 

usług hotelarskich online,  jak i prowadzenia obiektów hotelarskich. Uczniowie mają możliwość nauki 

języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.  Swoje umiejętności praktyczne szlifują                                     

w nowoczesnej pracowni hotelarsko-  informatycznej, a także firmie symulacyjnej „Hoteliku Pod 

Dębem” z profesjonalnym zapleczem hotelowym. Istotnym elementem kształcenia w tym zawodzie 

są warsztaty i wizyty w obiektach hotelarskich,  cieszące się dużym uznaniem młodzieży, a także 

praktyki w renomowanych hotelach w kraju i zagranicą. 

 

 

 

             

 

    



 

Technikum żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dla uczniów, chcących nabyć kwalifikacje 

do pracy w restauracjach, kawiarniach, stołówkach itp. Młodzież uczy się organizacji i zasad zdrowego 

żywienia, elementów dietetyki, obsługi imprez gastronomicznych, kuchni regionalnej, a także 

międzynarodowej. Praktyczną naukę zawodu zdobywają w  zmodernizowanej pracowni 

gastronomicznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Praktyki zawodowe odbywają w zakładach 

gastronomicznych. 

Branżowa szkoła I stopnia – kucharz jest kierunkiem dla osób chcących zdobyć wiedzę teoretyczną 

i praktyczną z gotowania, a także przygotować się do pracy w zakładach gastronomicznych. Zajęcia 

praktyczne uczniowie odbywają w nowoczesnej pracowni gastronomicznej, jak również stołówce 

szkolnej. 

 

 

 

                                                                            

 

  



 

Technikum hodowli koni jest jedyną w regionie szkołą, kształcącą w tym kierunku. Daje kwalifikacje 

do pracy w ośrodkach jeździeckich, stadninach oraz do prowadzenia własnego ośrodka jeździeckiego. 

Uczniowie nabywają wiedzę z organizacji prowadzenia chowu i hodowli koni oraz zasad użytkowania 

wierzchowego i zaprzęgowego. Własna stadnina koni, nowoczesny parkur, ujeżdżalnia oraz bogata 

działalność Szkolonego Klubu Jeździeckiego Kasztanka pozwalają perfekcyjnie przygotować młodzież 

do tego zawodu. Szkoła organizuje zawody konne w skokach przez przeszkody oraz dodatkowe kursy 

w ramach możliwości projektowych dla miłośników jazdy konnej. 

     

 

                            

 

 



 

Branżowa szkoła I stopnia - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to kierunek 

dla amatorów mechanizacji, a zarazem rolnictwa. Daje kwalifikacje do prowadzenia własnego 

gospodarstwa rolnego, a także uprawnienia rolnicze. W trakcie edukacji uczniowie mogą uzyskać 

prawo jazdy kategorii B i T. Swoje umiejętności praktyczne nabywają na warsztatach szkolnych 

wyposażonych w nowoczesne narzędzia i maszyny rolnicze. Dodatkowo mogą uczestniczyć 

w kursach np. spawacza, wózka widłowego itp. 

 

 

 



 

Szkoła we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz w ramach projektów unijnych proponuje 

uczniom dodatkowe kursy kwalifikacyjne, możliwość odbycia staży i praktyk w kraju i za granicą,                    

co zwiększa ich szanse wejścia na usługowy rynek pracy po ukończeniu edukacji.  

W każdym z proponowanych przez szkołę kierunków celem nadrzędnym jest profesjonalne 

przygotowanie przyszłego absolwenta do aktualnego rynku pracy lub kontynuacji swojej edukacji 

na wyższych uczelniach. Przykładem tego są liczne sukcesy absolwentów ZSAiO . Jest to możliwe 

dzięki bogatej i nowoczesnej bazie dydaktycznej szkoły, wyspecjalizowanej kadrze nauczycielskiej 

oraz indywidualnemu podejściu do potrzeb i możliwości młodzieży.  

 

 

 

Dla uczniów, którzy mieszkają poza terenem Żywca szkoła zapewnia możliwość zakwaterowania 

w Bursie nr 2, działającej przy ZSAiO. Obiekt dysponuje 100 miejscami noclegowymi w pokojach 3 i 4 

osobowych. Całodzienne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacje – serwowane w postaci bufetu 

szwedzkiego, przygotowywane jest ze świeżych produktów od lokalnych dostawców i cieszy się 

wśród młodzieży dużym powodzeniem. Oprócz tego do dyspozycji uczniów jest w pełni wyposażony 

aneks kuchenny, gdzie można także  przygotować posiłek samodzielnie. 

Bursa posiada zaplecze rekreacyjno-sportowe: siłownię,  salkę fitness, stoły do ping ponga, gdzie 

można efektywnie spędzać czas wolny od zajęć dydaktycznych. Nowością są zajęcia terapeutyczne 

z zastosowaniem metody BIOFEEDBACK w gabinecie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt. 

Zgodnie z  zainteresowaniem uczniów organizowany jest szereg zajęć dodatkowych, podczas których 

uczniowie mogą rozwijać swoje pasje. 

 

                     

 



 

W skład zespołu wchodzi również Dom Wczasów Dziecięcych w Żywcu, który organizuje wypoczynek 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapewnia przyjazną atmosferę, niezwykły 

klimat i atrakcyjne formy spędzania czasu. Jako placówka wspiera fizyczny i psychiczny rozwój dzieci             

i młodzieży, wzmacnia ogólną kondycję psychofizyczną i kształtuje zachowania prozdrowotne.  

Organizuje kolonie, obozy i zimowiska. Oferuje turnusy śródroczne i letnie: integracyjne, sportowo – 

rekreacyjne, militarne, paintballowe i survivalowe, narciarskie, tenisa stołowego, jeździeckie, 

artystyczno – plastyczne, językowe – angielski z native speakerem. Na życzenie zamawiającego 

istnieje możliwość łączenia poszczególnych zajęć w obrębie jednego turnusu. 

Dom Wczasów Dziecięcych dysponuje miejscami noclegowymi w przytulnych pokojach 2 i 4 os.                        

z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym oraz w pokojach 3, 4 os. z łazienką ogólnodostępną.   

 

 

 

                                       

  



 

Na terenie szkoły powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA. Całoroczne Centrum zlokalizowane 

na około 7,5 ha powierzchni koncentruje swoją działalność na zagadnieniach związanych z szeroko 

rozumianą ekologią – zajęcia będą dotyczyły nie tylko roślin czy zwierząt, ale także niskiej emisji, 

recyklingu czy odpowiedzialnej gospodarki odpadami. Powstanie Centrum Arka to spore wyzwanie, 

ale zarazem to coś zupełnie nowego i Centrum – w głównej mierze przeznaczone do odwiedzania 

przez grupy zorganizowane, będzie również otwarte dla wszystkich gości indywidualnych: małych 

i dużych, dzieci i dorosłych, aktywnych na spacerach i lubiących wystawy w pomieszczeniach . 

Na tych ostatnich czekają niesamowite zajęcia w salach wykładowych i dydaktycznych 

w odrestaurowanej stajni z 1907 roku zwanej „Pod Głową Konia”, będącej częścią zabudowań 

gospodarczych majątku Kępińskich. Dla miłośników spacerów przygotowano natomiast fascynujące 

trasy dydaktyczno - przyrodnicze zlokalizowane wokół budynku. Projekt „Centrum Edukacji 

Ekologicznej Arka” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020.  

 

          
 

 

 

                    

Dołącz do nas! 


