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ul. Słowackiego 2, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 21 13, 33 475 46 44
biuro@lo-zywiec.pl 
www.lo-zywiec.pl

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Liceum Ogólnokształcące - Klasa wojskowa
• Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego - Klasa wojskowa i klasa mistrzostwa 
sportowego (biathlon i boks)

• Technik hotelarstwa z elementami marketingu 
sieciowego 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych z 
elementami dietetyki

• Technik hodowca koni
• Branżowa szkoła I stopnia: Kucharz
• Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik - operator 

pojazdów i maszyn rolniczych

I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika 
w Żywcu

ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec
tel.: 33 475 05 70 
zsaio@moszczanica.pl 
www.moszczanica.pl

Zespół Szkół Agrotechnicznych 
i Ogólnokształcących
im. Józefa Piłsudskiego 
w Żywcu

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Klasa uniwersytecka humanistyczna
• Klasa uniwersytecka matematyczna
• Klasa biologiczno-chemiczna (dwa oddziały)
• Klasa matematyczna z nauczaniem dwujęzycznym
• Klasa humanistyczna (społeczno-medialna)
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OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Technik rachunkowości
• Technik ekonomista
• Technik logistyk
• Technik reklamy
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Branżowa szkoła I stopnia: Kucharz
• Branżowa szkoła I stopnia: Cukiernik
• Branżowa szkoła I stopnia: Sprzedawca
• Branżowa szkoła I stopnia: Magazynier-logistyk

ul. Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 21 96
zseg@zseg.zywiec.pl 
www.zseg.zywiec.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Żywcu

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Technik budownictwa
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik usług fryzjerskich
• Technik architektury krajobrazu
• Technik inżynierii sanitarnej
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik fotografii i multimediów
• Technik przemysłu mody
• Technik Geodeta
• Branżowa Szkoła I stopnia: Stolarz (z praktyką w 

szkole i u pracodawcy)
• Branżowa Szkoła I stopnia: Fryzjer (z praktyką w szkole 

i u pracodawcy)
• Branżowa szkoła I stopnia: Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie (z praktyką u 
pracodawcy)

• Branżowa szkoła I stopnia: Monter sieci i instalacji 
sanitarnych (z praktyką u pracodawcy)

ul. Szkolna 2, Żywiec
tel.: 33 861 21 75
sekretariat@zsbd.edu.pl
www.zsbd.edu.pl

Zespół Szkół 
Budowlano-Drzewnych
im. Armii Krajowej w Żywcu
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OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik transportu drogowego - NOWOŚĆ
• Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik pojazdów 

samochodowych
• Branżowa szkoła I stopnia: Elektromechanik pojazdów 

samochodowych
• Branżowa szkoła I stopnia: Kierowca-mechanik
• Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik motocyklowy - 

NOWOŚĆ

ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 52 81
zss@poczta.fm 
www.zss-zywiec.edu.pl

Zespół Szkół 
Samochodowych
w Żywcu

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Technik mechanik (specjalność: obróbka CNC)
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik elektryk
• Technik elektronik
• Technik programista
• Technik informatyk
• Technik mechatronik
• Liceum Ogólnokształcące – Profil sportowy
• Liceum Ogólnokształcące – Profil policyjny
• Branżowa Szkoła I stopnia: Elektryk
• Branżowa Szkoła I stopnia: Operator obrabiarek 

skrawających

ul. KEN 3, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 34 28
biuro@zsme.zywiec.pl 
www.zsme.zywiec.pl

Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych 
w Żywcu
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Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych im. Marii 
Konopnickiej w Milówce

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Liceum ogólnokształcące: klasa matematyczno – 

biologiczno - chemiczna
• Liceum ogólnokształcące: klasa humanistyczno – 

językowa
• Technik ekonomista
• Technik logistyk
• Technik informatyk
• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Branżowa szkoła I stopnia: magazynier – logistyk
• Branżowa szkoła I stopnia: kucharz
• Branżowa szkoła I stopnia: pracownik obsługi 

hotelowej - NOWOŚĆ

ul. Dworcowa 17, 34-360 Milówka 
tel.: 33 863 75 55
dyrekcja@lomilowka.pl 
www.zsoitmilowka.pl

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Technik analityk
• Technik informatyk
• Technik leśnik
• Technik logistyk
• Technik ochrony środowiska
• Technik programista - NOWOŚĆ

ul. Grunwaldzka 9, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 28 40, 33 861 35 63
sekretariat@zsdil.pl 
www.zsdil.pl

Zespół Szkół Technicznych 
i Leśnych w Żywcu
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SPECJALNOŚĆ: Instrumentalistyka

SPECJALIZACJE: 
fortepian, akordeon, gitara, altówka, skrzypce, 
wiolonczela, kontrabas, klarnet, saksofon, flet, 
obój, trąbka, puzon, tuba, eufonium, perkusja

ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 32
sz.muzyczna@tenit.com.pl 
www.muzyczna-zywiec.pl

Samorządowa 
Szkoła Muzyczna 
II stopnia w Żywcu

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
• Szkoła Podstawowa Specjalna
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy
• Szkoła Branżowa  I Stopnia
• Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze
• Internat
• Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób 

niepełnosprawnych

Zespół Szkół Zawodowych 
im. prof. Jerzego Buzka 
w Węgierskiej Górce

ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 32 71
sekretariat@sosw.zywiec.pl 
www.sosw.zywiec.pl

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej 
w Żywcu

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
• Technik informatyk
• Technik automatyk
• Technik mechatronik
• Technik programista - NOWOŚĆ
• Branżowa szkoła I stopnia: Automatyk
• Branżowa szkoła I stopnia: Mechanik-monter maszyn 

i urządzeń

ul. Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka
tel.: 33 864 14 20
zsz-gorka@wp.pl 
www.zszwg.edu.pl
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Dla absolwentów szkół podstawowych rozpoczyna się 
moment w którym powinni zacząć zastanawiać się nad 
wyborem dalszego kierunku kształcenia i dlatego chcie-
libyśmy zachęcić bardzo gorąco młodych ludzi oraz ich 
rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną 
publicznych szkół średnich. 

Warto podkreślić, że szkoły średnie prowadzone przez 
Powiat Żywiecki oferują nie tylko atrakcyjne formy kształ-
cenia, ale gwarantują możliwość uzyskania uprawnień 
zawodowych w wielu poszukiwanych na rynku pracy 
– kierunkach jak np. mechatronik, mechanik samocho-
dowy, logistyk czy hodowca koni. W ostatnim czasie uru-
chomiono kolejne nowości m.in. mechanik motocyklowy 
oraz zatwierdzono dalsze funkcjonowanie klas wojsko-
wych. Oprócz tego oferujemy wszystkim zainteresowa-
nym kwalifikowane kursy zawodowe, a do wyboru jest 
krawiectwo, kosztorysowanie lub opiekun medyczny. 

W ramach licznych umów z pracodawcami organizu-
jemy staże i praktyki w renomowanych przedsiębior-
stwach oraz ciekawe zagraniczne praktyki w specjali-
stycznych firmach. 

Pragniemy również poinformować, że Powiat Żywiecki 
przystąpił do realizacji programu „Czas na zawodowców z 
Powiatu Żywieckiego”. W ramach tego programu ucznio-
wie wybranych kierunków zawodowych będą mogli 
otrzymać 2 tys. złotych za podjęcie stażu uczniowskiego.

Chcemy zapewnić wszystkich zainteresowanych absol-
wentów szkół podstawowych, że jako organ prowadzący 
przygotowaliśmy w naszych szkołach średnich wystar-
czającą ilość miejsc dla wszystkich chętnych. Dotyczy 
to zarówno miejsc o profilu licealnym, ale również szkół 

Stanisław Kucharczyk
Wicestarosta Żywiecki

Andrzej Kalata
Starosta Żywiecki

25.06.2021 - 14.07.2021
należy złożyć uzupełnienie wniosku  
o przyjęcie do szkoły średniej  
o świadectwo ukończenia szkoły  
oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty (może być 
także wersja elektroniczna)

02.08.2021
ogłoszenie listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów  
nieprzyjętych do szkół.

NAJWAŻNIEJSZE 
TERMINY:

technicznych jak i branżowych (zawodowych). Ciekawe 
kierunki, wysoki poziom kształcenia, stosunkowo dobre 
warunki dojazdu do szkół i zagwarantowana bezpłatność 
sprawiają, że oferta naszych szkół publicznych jest atrak-
cyjna i godna rozważenia! 

Ponadto cały czas pracujemy nad podniesieniem jakości 
bazy dydaktycznej i lokalowej naszych jednostek oświa-
towych. W ostatnim czasie zakończyliśmy realizację pro-
jektu  modernizacji 27 klaso-pracowni za kwotę prawie 
5 mln złotych. W ramach tej kwoty Powiat Żywiecki do-
posażył także szkoły w nowoczesny sprzęt i urządzenia 
umożliwiające uczniom nabycie kompetencji i upraw-
nień niezbędnych do potrzeb obecnego rynku pracy. 

W chwili obecnej trwa realizacja największego na Ży-
wiecczyźnie projektu termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej realizowanego przez Powiat 
Żywiecki. Szkoły objęty tym projektem to: Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu, I Liceum 
Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Agrotechnicz-
nych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy, Zespół 
Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu oraz Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce. 
Koszt w/w inwestycji to ponad 28,2 mln złotych.

Wyniki matur w szkołach dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Żywiecki corocznie potwier-
dzają dobre przygotowanie naszej młodzieży i są wyż-
sze od średniej w kraju jaki i średniej w województwie 
śląskim. 
Szczegółowe informacje o naborach umieszczone zo-
stały na naszej stronie www.zywiec.powiat.pl oraz na 
stronach internetowych naszych szkół średnich.

17.05.2021 - 21.06.2021
składanie wniosków wraz 
z dokumentami o przyjęcie 
do szkół średnich (w formie 
elektronicznej poprzez stronę 
internetową: slaskie.edu.com.pl.)

POWIATOWE SZKOŁY ŚREDNIE CZEKAJĄ 
NA ABSOLWENTÓW PODSTAWÓWEK



STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU
ul. Krasińskiego 13

34-300 Żywiec
tel: 33 860 50 00
fax: 33 860 50 83

www.zywiec.powiat.pl
e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl
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Informator opracował: 
Dariusz Szatanik/Starostwo Powiatowe w Żywcu

Fotografie: 
Archiwum szkół i Starostwa Powiatowego
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