
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
NR 5

Zapewniamy możliwość nieodpłatnego
zakwaterowania  w Ośrodku (internacie)  

i odpłatnego wyżywienia  w stołówce.

Nie jesteś jeszcze przekonany?
Przyjdź  i zobacz sam!

 

 

a) podanie o przyjęcie do szkoły,
b) aktualne orzeczenie  o potrzebie kształcenia   
     specjalnego wydane przez poradnię psycholo-        
     giczno – pedagogiczną,
c) skierowanie  do kształcenia specjalnego dla     
    uczniów spoza powiatu nowotarskiego, 
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  
     zdrowotnych do kształcenia w określonym zawo- 
     dzie  z Poradni Medycyny Pracy,

 Uwaga: uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz, 
cukiernik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
muszą dodatkowo posiadać książeczkę zdrowia z aktual-
nymi wynikami badań  sanitarno - epidemiologicznymi
(skierowania na badania wydaje wicedyrektor).

e) w przypadku kandydatów  z wadami słuchu,  

     
    wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,   
    orzeczenie kwali�kacyjne  publicznej poradni 

 
    psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni     
    specjalistycznej,
f ) trzy fotogra�e,
g) odpis aktu urodzenia kandydata,
h) jeśli istnieje taka potrzeba, podanie o przyznanie  
    miejsca w Ośrodku (internacie), 
i) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
j) świadectwo ukończenia gimnazjum,
k) karta zdrowia.

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki 
(I piętro, p. 44). 

REKRUTACJA TRWA
CAŁY ROK

ZAPRASZAMY
DO NAS

  34 – 400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85 
tel. 18 266–24–08, 18 266–24–09

 
Zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły; 
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–14.00.

Koniecznie zajrzyj również na nasz pro�l  
na facebooku wpisując wyszukiwarce  
nazwę szkoły.

Schemat dojazdu do BS I st.  NR 5 z dworca PKP i PKS: 
MZK linia nr 1

Oraz busami jadącymi w kierunku:
Szczawnicy i Białki Tatrzańskiej

WYMAGANE DOKUMENTY

www.zsz5.nowytarg.pl
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KSZTAŁCIMY W ZAWODACH

• CUKIERNIK
• RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
• MONTER ZABUDOWY  I ROBÓT  

WYKOŃCZENIOWYCH  W BUDOWNICTWIE
• KUCHARZ
• KRAWIEC
• PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI  

HOTELOWEJ 
• SPRZEDAWCA
• ASYSTENT FRYZJERA
• PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA

PONADTO MOŻESZ …

• Uczestniczyć w wycieczkach i  turnusach   
rehabilitacyjnych.

• Brać udział m.in. w zajęciach sportowo –
rekreacyjnych, warsztatach rozwijających 
aktywność twórczą.

 

• praktyk u pracodawcy
• wycieczek zawodoznawczych

 

Do egzaminów potwierdzających kwali�kacje 
w zawodzie przygotowujemy w małych grupach 
podchodząc do każdego ucznia indywidualnie.

Swoje zainteresowania możesz  
rozwijać    
w kołach i organizacjach szkolnych:

• Klub europejski HORYZONT
• Drużyna Harcerska ŚTUDEROKI
• Koło przyrodniczo- turystyczne KOMPAS

Nie musisz sam szukać praktyk zawodowych.
Posiadamy własne warsztaty oraz miejsca realizacji 
praktyk.
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UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE,
W RAMACH
KTÓREGO MOŻESZ BEZPŁATNIE
KORZYSTAĆ Z:  

... możesz


