
Wykaz  szkół zawodowych  

Krosna  

i powiatu  krośnieńskiego: 

 

 

 

Krosno:  

1. ZSP NR 1 IM. JANA SZCZEPANIKA „Szczepanik” 

TECHNIKUM NR 1- 

kształcenie w zawodach: 

technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik 

spedytor, technik technologii odzieży   

 strona www: http://www.zsp1.fc.pl/ 

 

 

2. ZSP NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA „Bursa” 
TECHNIKUM - 
kształcenie  w zawodach:  technik usług fryzjerskich z innowacją 
pedagogiczną, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii 
żywności, 
ZASADNICZA  SZKOŁA ZAWODOWACH- 
 kształcenie w zawodach: kucharz z innowacją pedagogiczną, sprzedawca, 
cukiernik z innowacją pedagogiczną, fryzjer, piekarz, krawiec, operator 
urządzeń przemysłu szklarskiego 

 strona www: http://www.zsp2krosno.pl/ 
 
 

3. ZSP NR 3 IM.SZTANISŁAWA STASZICA „Mechanik” 
TECHNIKUM NR 3 - 
kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik awionik, 
technik mechanik lotniczy , technik mechanik , technik mechatronik      
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 - 
elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik,  monter mechatronik  

 strona www: http://www.zsp3.krosno.pl/ 
 

4. ZSP  NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA „Naftówka” 
TECHNIKUM Nr 4 -  
kształcenie z zawodach: TECHNIK WIERTNIK,  TECHNIK GÓRNICTWA 
OTWOROWEGO,  TECHNIK GEOLOG, TECHNIK LOGISTYK,  TECHNIK 
GAZOWNICTWA  ,  
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 4 - 
kształcenie w zawodach: wiertacz, ślusarz, górnik eksploatacji otworowej,  

http://www.zsp1.fc.pl/
http://www.zsp2krosno.pl/
http://www.zsp3.krosno.pl/


 strona www: http://www.naftowka.pl/wp/ 
 
 

5. ZSP NR 5  „Elektryk” 
TECHNIKUM NR 5 - 
kształcenie w zawodach: 
technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik teleinformatyk, 
technik telekomunikacji  

 strona www: http://www.zsp5.krosno.pl/ 
 
 

6. ZSKU W KROŚNIE 
kształcenie z zawodach: fototechnik,                                                                                                                                                                 
technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechanik, technik 
budownictwa, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik 
handlowiec, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik obsługi 
turystycznej, technik usług pocztowych i finansowych, technik administracji, 
technik rachunkowości, technik informatyk, technik osób i mienia, technik 
wiertnik, technik usług kosmetycznych, technik BHP, opiekunka środowiskowa 

 strona www: http://zespol.cku.krosno.pl/ 
 
 

7. ZSZ NR 7 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  
kształcenie w zawodach: ślusarz, kucharz małej gastronomii, krawiec  

 strona www: http://sosw_krosno.republika.pl/ 
 
 

8. TECHNIKUM NR 6 I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 IM. JANA 
SAS ZUBRZYCKIEGO ( Budowlanka) 
TECHNIKUM- 
kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik renowacji elementów 
architektury, technik architektury krajobrazu, technik drogownictwa,   
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA –  
kształcenie w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie, murarz – tynkarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, cieśla 

 strona www:  http://www.zsp6.mzs5krosno.pl/ 
 
 
 
 
 
 

Powiat krośnieński: 
 

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO – HOTELARSKICH W IWONICZU – 
ZDROJU 
TECHNIKUM –  
kształcenie w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia  

http://www.naftowka.pl/wp/
http://www.zsp5.krosno.pl/
http://zespol.cku.krosno.pl/
http://sosw_krosno.republika.pl/
http://www.zsp6.mzs5krosno.pl/


i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, 
kelner 
SZKOŁA ZAWODOWA –  
kształcenie w zawodach : kucharz, cukiernik, piekarz,    

 strona www: http://zsgh.pl/szkola/ 
 
 

2. MICHALICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KS. 
BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MIEJSCU PIASTOWYM 
TECHNIKUM-  
Technikum Organizacji reklamy, technikum Informatyczne, Technikum 
Cyfrowych Procesów Graficznych, Technikum Drzewne ;  
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA–  
kształcenie w zawodach : stolarz, tapicer.    

 strona www: http://www.mzsp.pl/glowna.php 
 
 

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  
W BRZOZOWIE 
TECHNIKUM NR 2–  
kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik 
geodeta, technik architektury krajobrazu, technik analityk,  
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – kształcenie w zawodach: murarz 
tynkarz, monter zabudowy  i robót wykończeniowych w budownictwie, monter 
sieci , instalacji  i urządzeń sanitarnych,  

 strona www: http://zsbbrzozow6.republika.pl/ 
 
 

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZOZOWIE  
TECHNIKUM NR 1 –  
kształcenie z zawodach - technik ekonomista, technik handlowiec, technik 
żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa) strona 

 strona www: http://www.zsebrzozow.pl/ 
 
 

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU  
TECHNIKUM –  
kształcenie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych  
z innowacją ekoturystyka, technik informatyk, technik architektury krajobrazu  
z innowacją  florystyka i dekoracja wnętrz, technik ekonomista, technik 
mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych  
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – kształcenie w zawodach : mechanik 
operator pojazdów  i maszyn rolniczych. 

 strona www: http://www.zs.iwonicz.pl/ 
6. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ W JEDLICZU  

SZKOŁA TECHNICZNA –  
kształcenie w kierunkach  technik mechatronik, technik mechanik, technik 
pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik informatyk, technik 
energetyk: 

http://zsgh.pl/szkola/
http://www.mzsp.pl/glowna.php
http://zsbbrzozow6.republika.pl/
http://www.zsebrzozow.pl/
http://www.zs.iwonicz.pl/


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA– 
kształcenie w kierunkach ślusarz z uprawnieniami spawacza, mechanik 
pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających CNC, blacharz 
samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych 

 strona www: http://www.zsjedlicze.internetdsl.pl/ 
 

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORCZYNIE 
TECHNIKUM INFORMATYCZNE - 
kształcenie w kierunku  technik informatyk  

 Strona www: http://www.zs.korczyna.net/ 
 
 

 

 

 

 

oprac. Sabina Szklarska 

 

 

 

http://www.zsjedlicze.internetdsl.pl/
http://www.zs.korczyna.net/

