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ZSM4 
WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ! 

 

 

Kilka słów o nas 

KATARZYNA OBLAMSKA-JANOWSKA 

DAWID WÓJTOWICZ 

13.05.2020 

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie 

to szkoła z długoletnią tradycją.  

Od ponad stu lat znajduje się na Kazimierzu, 

a od blisko 60 kształci na kierunkach 

związanych z mechaniką. W roku szkolnym 

2019/’20 w ZSM4 zaszły bardzo duże zmiany – 

zaczynając od kadry kierowniczej, a na filozofii 

nauczania kończąc. 

Nasz zespół składa się z czterdziestu 

doświadczonych nauczycieli, w tym czterech to 

doktorzy nauk. Stawiamy na specjalistów 

w swoim fachu, dlatego część z nich oprócz 

nauczania jest również aktywna zawodowo 

pracując przykładowo na lotnisku czy 

w warsztacie samochodowym. 

 

 

Wejście do szkoły, ul. Podbrzezie 10. 

Zdjęcie pochodzi z Google Street View. 

 

Kształcimy na kierunkach związanych z lotnictwem oraz pojazdami samochodowymi. 

Nasza wizja 

KATARZYNA OBLAMSKA-JANOWSKA 

DAWID WÓJTOWICZ 

Akcentujemy holistyczny rozwój ucznia stawiając 

zarówno na nauczanie przedmiotów ogólnych, jak 

i zawodowych. Dbamy o zdrowie psychiczne oraz 

fizyczne naszych uczniów. Organizujemy warsztaty 

i spotkania z psychologiem z Małopolskiego 

Ośrodka Fundacji Praesterno. 

Wsłuchujemy się w głosy uczniów, rodziców, nie 

pomijając tak ważnego dla przyszłości naszych 

absolwentów - rynku pracy. Z myślą o młodzieży 

w roku szkolnym 2020/21 wprowadziliśmy trzy 

nowe kierunki kształcenia. Jesteśmy jedyną szkołą 

w Krakowie kształcącą na kierunku technik 

spawalnictwa. Pozostałe nowości to technik 

mechanik (spec. ślusarz) oraz technik 

rachunkowości (klasa patronacka Instytutu Prawa 

i Ekonomii UP w Krakowie). 

Rozszerzyliśmy ofertę językową – jesteśmy jedną 

z nielicznych szkół technicznych oferującą naukę 

języka hiszpańskiego. 

 

 

 

Poza obowiązkowym językiem angielskim 

młodzież może wybrać język niemiecki, 

rosyjski albo hiszpański. 

W celu zapewnienia najwyższej jakości 

kształcenia część zajęć praktycznych będzie 

realizowana w wysoko wyspecjalizowanych 

ośrodkach. Ponadto czekamy na akceptację 

akredytacji w ramach projektu Erasmus+.  

Absolwenci naszego technikum mogą 

poszczycić się największym odsetkiem 

sukcesów w zdawalności matur wśród 

krakowskich techników mechanicznych. 

Jeśli chcesz zdobyć wymarzony zawód 

i dostać się na studia, wybierz ZSM4. 

Pamiętaj, że tutaj każdy jest u siebie! 

DLACZEGO MY? 

OFERTA DOSTOSOWANA DO 

POTRZEB RYNKU PRACY 
WYSOKO WYKWALIFIKOWANA 

KADRA 

BOGATA OFERTA JĘZYKOWA 
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STRONA 2 

#MECHANIK #DOBREPRAKTYKI #BEZPIECZNASZKOŁA 

Historia szkoły 

Lata 1962 - 2007 

#KIRERUNKIKSZTAŁCENIA 

Zdobądź zawód 
NASZA OFERTA EDUKACYJNA 

W Technikum Mechanicznym Nr 30 

kształcimy na następujących kierunkach: 

» technik awionik 

» technik eksploatacji portów i terminali 

» technik lotniskowych służb 

operacyjnych 

» technik mechanik 

» technik mechanik lotniczy 

» technik pojazdów samochodowych 

» technik rachunkowości 

» technik spawalnictwa 

 

 

W Branżowej Szkole I stopnia nr 18 

kształcimy na następujących kierunkach: 

» elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

» lakiernik samochodowy 

» mechanik pojazdów samochodowych 

 

Nasi uczniowie mają praktyki 

u renomowanych pracodawców i dzięki temu 

nie mają później problemów ze znalezieniem 

pracy.  

Ponadto planujemy realizację projektów 

o zasięgu międzynarodowym wyposażając 

naszych uczniów w umiejętności 

poszukiwane na rynku pracy, w tym 

umiejętności językowe. 

Na kierunkach samochodowych szkoła może 

dofinansować kurs prawa jazdy. 

Współpracujemy m.in. z: MPO, MPK, Royla-

Star AREO, Politechnika Śląska, Instytut 

Ekonomii i Prawa UP, PZL Mielec. 

 
 

 

#ZMIENIAMYSIĘDLAWAS 

 

MAŁGORZATA PÓŁTORAK 

KRAKÓW, 2007 

Po drugiej wojnie światowej budynek na 

Podbrzeziu zajmuje do 1962 r. VIII Liceum 

Ogólnokształcące żeńskie. W 1962 r. 

zmienia się profil nauczania i od tej pory 

zaczyna się historia Zespołu Szkół. 

 

Na początku w tym budynku 

pomieszczenie znalazła Zasadnicza Szkoła 

Międzyzakładowa nr 1.W 64 oddziałach 

kształciło się 1500 uczniów 

w specjalnościach: mechanik 

samochodowy, tokarz, frezer, mechanik 

precyzyjny, elektryk, monter podzespołów 

radiowych. W 1964 r. utworzono trzyletnie 

wieczorowe technikum na podbudowie 

zasadniczej szkoły zawodowej 

o specjalności obróbka skrawaniem, 

eksploatacja i naprawa samochodów potem 

w roku szkolnym 1972/73 powstała 

specjalność budowa maszyn, a w roku 

następnym mechanika precyzyjna. 

 

Oferta programowa szkoły jest 

dostosowana do wymogów współczesnego 

rynku pracy, potrzeb gospodarki i naszego 

regionu. Zawody, w których kształcimy 

poszukiwane są również w innych krajach 

Unii Europejskiej. Dlatego też nasi 

absolwenci znakomicie odnajdują się na 

trudnym i konkurencyjnym rynku pracy, 

stanowiąc kadrowe zaplecze dla dobrze 

prosperujących firm. 

 

Organizujemy wystawy poświęcone 

ważnym dla świadomości narodowej 

rocznicom, wydarzeniom, bohaterom i 

autorytetom moralnym w dziejach narodu. 

Naszą pracą wychowawczą zasłużyliśmy na 

chlubne imię patrona gen. Augusta E. 

Fieldorfa "Nila", które otrzymaliśmy 

w roku 2004. 

                                                                                            

 

 

Lekcja fizyki w pracowni ZSM4 

 

Koło L. O. P. P. (konkurs modeli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości 80. rocznicy napaści ZSRR  

na Polskę 
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STRONA 3 

#ZAPOTRZEBOWANIE 

Obwieszczenie MEN z 27.01.2021 

MINISTERSTWO POLECA 

Technik awionik, Technik eksploatacji portów 

i terminaki, Technik lotniskowych służb 

operacyjnych, technik mechanik, tehcnik 

mechanik lotniczy, technik pojazdów 

samochodowych, technik rachunkowości, 

technik spawalnictwa, blacharz samochodowy, 

lakiernik, elektromechanik pojazdów 

samochdoowych czy mechanik pojazdów 

samochodowych to wybrane zawody 

szkolnictwa branżowego, na które prognozowane 

jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników 

na krajowym rynku pracy.  

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim 

kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa 

branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego 

i wojewódzkiego rynku pracy. 

 

Prognoza jest podzielona na części krajową 

i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie 

zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na 

pracowników w poszczególnych zawodach. 

 

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych 

źródeł opisujących tendencje na rynku pracy 

w kontekście strategii rozwoju państwa 

i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie 

przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa 

branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego 

i wojewódzkiego rynku pracy. 

Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia 

zawodowego w Polsce, każdego roku 

ministerstwo publikuje w formie obwieszczenia 

Ministra Edukacji Narodowej prognozę 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na krajowym 

i wojewódzkim rynku pracy. 

 

Dzięki opublikowanej prognozie, szkoły 

i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, 

które będą uruchamiane w nowym roku 

szkolnym. Co istotne, decyzje podejmowane 

w tym zakresie, uwzględnią zróżnicowany 

sposób finansowania tych zawodów. 

 

 

#ROZSZERZENIA 

Jakie przedmioty realizujemy 

na poziomie rozszerzonym? 
 

Dla kierunków lotniczych takich jak technik awionik oraz technik 

mechanik lotniczy przedmiotem rozszerzonym jest fizyka. Technik 

eksploatacji portów i terminali oraz technik lotniskowych służb 

operacyjnych na poziomie rozszerzonym będzie realizował 

matematykę, technik rachunkowości – język angielski, technik 

pojazdów samochodowych – informatykę, a technik mechanik i technik 

spawalnictwa – geografię. 

Językiem wiodącym na wszystkich kierunkach jest angielski.  

Naszym przyszłym uczniom proponujemy bogatą ofertę drugiego języka 

nowożytnego. Będą mogli oni wybrać język hiszpański, rosyjski albo 

niemiecki. Grupy zostaną utworzone tylko w przypadku zadeklarowania 

chęci nauki przez minimum piętnastu uczniów. 

#REKRUTACJA #TERMINY 

Rekrutacja do ZSM4 
Wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie 

można składać od 17 maja 2021 r. do 21 

czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, 

oddziału przygotowania wojskowego 

w szkole ponadpodstawowej, oddziałów 

wymagających od kandydatów szczególnych 

indywidualnych predyspozycji oraz do szkół 

i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 

w szkołach ponadpodstawowych, do których 

wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 

maja 2021 r. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

przeprowadza się postępowanie uzupełniające 

w terminach określonych w tabeli. 

 

 

Opisy kierunków, zasady rekrutacji oraz 

wstępny jej terminarz można znaleźć na naszej 

stronie internetowej: 

https://zsmnr4.edupage.org/a/kierunki-

ksztalcenia-1 

 

Wszystkich informacji udzielamy mailowo 

(zsm4@wp.pl) lub telefonicznie:  

(12)422-82-74. 

 

W naszej szkole Uczeń jest najważniejszy, 

więc mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami 

we wrześniu na zajęciach. 

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 

w Krakowie 

ul. Podbrzezie 10, 31-054 Kraków 
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