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STAROSTWO  POWIATOWE  W  LIMANOWEJ 
34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9; tel/fax (18) 333-78-00 

www.powiat.limanowski.pl  

 

 
 

OFERTA  

EDUKACYJNA  
 
 

szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych 

przez  

Powiat Limanowski 

w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

 

 

Nabór do szkół przeprowadzany będzie w systemie 
rekrutacji elektronicznej  

 

http://malopolska.edu.com.pl 

http://www.powiat.limanowski.pl/
http://malopolska.edu.com.pl/


 2 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej 

ul. W. Orkana 1,34-600 Limanowa tel. (18) 337-20-59   http://1lo.limanowa.pl/  

 
Liceum Ogólnokształcące 
❑ matematyka, fizyka, informatyka           
❑ matematyka, fizyka, j. angielski 
❑ matematyka, geografia, j. angielski 
❑ biologia, chemia, matematyka 
❑ biologia, chemia, j. angielski 
❑ j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
 

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej                               

ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa tel. (18) 337-17-60 – budynek A 

ul. W. Witosa 5 – budynek B 

https://www.zsnr1.limanowa.pl/  

 

IV Liceum Ogólnokształcące 
❑ biologia, chemia, j. angielski  
❑ j. polski, historia, j. angielski 
❑ matematyka, geografia, j. angielski 

 
Technikum 
❑ technik ekonomista  
❑ technik rachunkowości 
❑ technik budownictwa  
❑ technik żywienia i usług gastronomicznych 

❑ technik hotelarstwa 
❑ technik handlowiec 
❑ technik geodeta 
❑ technik weterynarii 
 
Szkoła Branżowa I stopnia  
❑ klasa wielozawodowa 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II                 

w Limanowej  
ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa tel. (18) 337-26-02 https://zstio.edu.pl/  

 

Liceum Ogólnokształcące 
❑ matematyka, fizyka, informatyka 

 
Technikum 
❑ technik informatyk 
❑ technik programista 
❑ technik pojazdów samochodowych 
❑ technik mechatronik 
❑ technik mechanik 
❑ technik elektryk 
❑ technik architektury krajobrazu 
❑ technik reklamy 
 
Szkoła Branżowa I Stopnia  

❑ mechanik pojazdów samochodowych /elektromechanik pojazdów samochodowych/ 
kierowca-mechanik/  klasa wielozawodowa  

 
Szkoła Branżowa II Stopnia dla absolwentów SB I Stopnia w zawodzie: 
❑ elektromechanik pojazdów samochodowych 
❑ elektryk 

❑ mechanik pojazdów samochodowych 
 

http://1lo.limanowa.pl/
https://www.zsnr1.limanowa.pl/
https://zstio.edu.pl/
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej           
ul. J. Marka 2, 34-730 Mszana Dolna tel. (18) 331-01-35 

http://www.zspmszana.iap.pl/  

 
Technikum 
❑ technik żywienia i usług gastronomicznych 
❑ technik hotelarstwa 

❑ technik ekonomista 
❑ technik logistyk 
 
Szkoła Branżowa I stopnia  
❑ klasa wielozawodowa 
 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych im. św. Antoniego  

z Padwy w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna  

tel. (18) 331-90-40  www.zsti.edu.pl      

 
Liceum Ogólnokształcące 
❑ biologia, chemia, j. angielski 

 
Technikum 
❑ technik mechanik  
❑ technik spawalnictwa  
❑ technik elektryk  
❑ technik informatyk  
❑ technik budownictwa  

❑ technik reklamy  
 
Szkoła Branżowa I stopnia  
❑ mechanik – monter maszyn i urządzeń/ monter konstrukcji budowlanych/ klasa 

wielozawodowa 
 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku 

Tymbark 349, 34-650 Tymbark tel. (18) 332-50-30 www.zstymbark.pl   

 
Liceum Ogólnokształcące   
❑ profil policyjny 
❑ profil wojskowy 
❑ profil przygotowania wojskowego 
 
Technikum 
❑ technik agrobiznesu  
 
Szkoła Branżowa I stopnia  
❑ klasa wielozawodowa 

 
Technikum  w Szczyrzycu 34-623 Szczyrzyc 84 tel. (18) 332–50-30 
❑ technik żywienia i usług gastronomicznych  
 

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. M. Konopnickiej                      

w Dobrej Dobra 364, 34-642 Dobra tel. (18) 333-00-29  

http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/  

 
Branżowa Szkoła I Stopnia 
❑ kucharz  

Szkoła Przysposabiająca do pracy 

Informacje na temat naboru do w/w szkół można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Dobrej. 

http://www.zspmszana.iap.pl/
http://www.zsti.edu.pl/
http://www.zstymbark.pl/
http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/
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