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DRODZY GIMNAZJALIŚCI,  
 
wybór przyszłej szkoły to trudna i ważna decyzja, która może 

zaważyć na całym Waszym późniejszym życiu. Dlatego, aby 

pomóc Wam w tym niezwykle istotnym wyborze, 

przygotowaliśmy dla Was - absolwentów gimnazjów jak  

i Waszych rodziców informator z ofertą edukacyjną na rok 

szkolny 2017/2018. Mamy nadzieję, że wiedza o rodzajach  

i typach szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

pozwoli Wam dokonać rozsądnego wyboru szkoły,  

w której będziecie uczyć się zawodu lub przygotowywać się 

do dalszej edukacji na studiach wyższych. Szkoły Powiatu 

Wodzisławskiego oferują różnorodne możliwości rozwoju,  

o czym dowiecie się na kolejnych stronach tegorocznego 

informatora naborowego.  
 

Dodatkową pomocą w procesie rekrutacji będzie sprawnie 

działający od kilku lat system elektronicznego naboru, dzięki 

któremu będziecie mogli na bieżąco oceniać swoje szanse. 

Pamiętajcie, że możecie wskazać tylko trzy szkoły, a szkoła 

„Waszych marzeń” powinna być wskazana jako pierwsza. 

Natomiast w danej szkole macie prawo wyboru kilku 

kierunków. Mamy nadzieję, że szeroka informacja  

o kierunkach kształcenia w poszczególnych szkołach ułatwi 

Wam dokonanie właściwego wyboru.  
 

Zapraszamy do odwiedzenia Platformy Edukacyjnej dostęp-

nej na stronie www.powiatwodzislawski.pl, na której 

znajdziecie więcej informacji o szkołach Powiatu oraz do 

udziału w Targach Edukacyjnych organizowanych w ramach 

Tygodnia Edukacji. 
 

Dodatkowo zachęcamy również do skorzystania z porad 

specjalistów z dziedziny doradztwa zawodowego w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim przy  

 

 

 

 

 
 

ul. Mendego 3 oraz w Szkolnym Ośrodku Karier funkcjo-

nującym w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1.  
 

Życzymy Wam powodzenia w uzyskaniu jak najlepszych 

wyników w nauce oraz podjęcia trafnej decyzji w wyborze 

przyszłej szkoły na terenie naszego powiatu. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danuta Maćkowska 

Członek Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego 

Ireneusz Serwotka 

Starosta Wodzisławski 

http://www.powiatwodzislawski.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jestem uczennicą klasy 4TET o profilu 

technik obsługi turystycznej. Brałam udział 

w stażu w Rimini w ramach projektu 

Erasmus+. Uczestniczyłam w Targach 

Turystycznych w Katowicach jako 

reprezentantka Śląskiej Izby Turystyki. 

Zajęłam 2 miejsce w powiatowym 

Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.  

Wybrałam profil gastronomiczny w Ekonomiku, 

ponieważ tu nie można się nudzić. Jeśli kochasz 

jedzenie to dla ciebie jedyny wybór. Na bieżąco 

biorę udział w konkursach gastronomicznych – 

Tescoma Cup w Czechach, Beskidzki Konkurs 

Młodych Kucharzy w Cieszynie, Młody Kreator Sztuki 

Kulinarnej w Poznaniu, Konkursie Roberta Sowy  

w Warszawie oraz w akcjach charytatywnych  

i wolontariacie. Niesamowitą przygodą był dla mnie 

staż na promie Unity Line. 

 

 
 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim to szkoła 

kształcąca nie tylko w zawodach, które gwarantują ciekawą 

pracę, ale także wychowująca w duchu słów Phila 

Bosmansa: „Wychowywać, to nie znaczy kształcić tylko 

rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,  

a więc także jego serce i charakter”. 

 

 

 

 

 

 

• planowanie i organizowanie turystyki regionalnej, krajowej  

i zagranicznej, 

• prowadzenie  informacji turystycznej oraz sprzedaż usług 

turystycznych, 

• organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych, 

• przygotowywanie strategii promocji walorów turystycznych 

regionu. 

Pracę znajdziesz w biurach podróży, hotelach, firmach 

touroperatorskich, ośrodkach wypoczynkowych, urzędach 

gmin i miast. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

• układanie diety, analizowanie i modyfikowanie 

jadłospisu, 

• organizowanie  żywienia i usług gastronomicznych, 

• organizowanie produkcji gastronomicznej, 

• wykorzystywanie różnych technik wypieku i dekoracji ciast. 

Pracę znajdziesz w restauracjach, gastronomii hote-

lowej, kawiarniach, punktach małej gastronomii, 

firmach cateringowych. 

 

 

 

 

 

 

ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski 
tel. 32 455 40 56, 32 455 22 70 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.ekonomik.wodzislaw.pl 
e-mail:szkola@ekonomik.wodzislaw.pl 

 TECHNIKUM NR 2 (4 lata nauki) 

 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 



 

Wybrałam szkołę, która daje mi możliwość rozwoju 

 i realizację moich pasji – podróżowania. Ucze-

stniczyłam w stażu w Anglii. Aktywnie uczestniczę  

w konkursach i eventach organizowanych w naszej 

szkole m.in. w konkursie barmańskim i kelnerskim FOX, 

gdzie zajęłam pierwsze miejsce oraz w Targach Mody 

Fashion Day. 

Jako uczeń klasy 4TET o profilu technik ekonomista 

biorę udział w konkursach wiedzy ekonomicznej  

m. in. w konkursie Rachmistrz na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach. Odbyłem wakacyjny 

staż w firmie Warido s.a, z którego jestem bardzo 

zadowolony. 

W krótkim czasie zdobyłem bezcenne doświa-

dczenie w dziedzinie informatyki dzięki praktykom  

i stażom zawodowym w Londynie i Portsmouth, 

zorganizowanym dzięki projektom edukacyjnym  

w naszej szkole. Jedno jest pewne – Ekonomik 

potrafi nauczyć i przygotować każdego do życia 

poza murami szkoły. 

Wybierając Technikum Handlowe kierowałam się 

swoją przyszłością – handel istnieje od zawsze  

i wciąż się rozwija, ponieważ stale mamy 

potrzebę coś kupić i sprzedać. Ekonomik 

umożliwił mi udział w konkursie „Sprzedawca  

roku”, gdzie zajęłam 1 miejsce oraz w grze 

miejskiej „Fair Trade”, gdzie zapoznałam się  

z tematyką sprawiedliwego handlu. 

            TECHNIK HOTELARSTWA 

 

            TECHNIK EKONOMISTA 

 

 

 
 

 zarządzanie wizerunkiem obiektu hotelarskiego,  

 zarządzanie personelem w obiektach hotelarskich,  

w kurortach wypoczynkowych, 

 planowanie i realizowanie usług w recepcji. 

Pracę znajdziesz w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, 

uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, a także w bazach 

ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej. 

 

 

 

 

 

 prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, 

 wykonywanie zadań w zakresie doradztwa podatkowego, 

 kontrolowanie finansów firmy, organizowanie działalności 

gospodarczej, 

 obliczanie podatków. 

Pracę znajdziesz w bankach, firmach ubezpieczeniowych, 

urzędach, doradztwach finansowo podatkowych. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 programowanie aplikacji stacjonarnych i mobilnych, 

 projektowanie  stron i aplikacji multimedialnych, 

 administrowanie sieciami komputerowymi i stronami 

WWW, 

 projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi 

(blog, forum, sklep internetowy), 

 naprawa sprzętu komputerowego. 

Pracę znajdziesz w firmach informatycznych, urzędach, 

agencjach reklamowych. 
 

 
 
 
 prowadzenie działalności handlowej,  

 organizowanie działań reklamowych i marketingowych, 

 sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej, 

 kreowanie marki firmy i organizowanie eventów, 

 zarządzanie działalnością handlową. 

Pracę znajdziesz w firmach sektora usługowo-handlowego. 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
   TECHNIK INFORMATYK 

 

    TECHNIK HANDLOWIEC 

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=portsmouth&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwitzp2eoLzRAhXhB8AKHSUjBswQvwUIGigA


  

 

       KUCHARZ 

SPRZEDAWCA 

CUKIERNIK NOWOŚĆ! 

PIEKARZ NOWOŚĆ! 

 
 

 

 

 

 

Będziesz mógł sporządzać różnego 

rodzaju dania, przekąski, a nawet 

ciasta i desery, przygotowywać 

potrawy i napoje na przyjęcia, kierować pracą zespołu, 

dbając o wysoki standard swoich usług. Pracę znajdziesz  

w restauracjach, kawiarniach, jadłodajniach, zajazdach, 

gospodach, klubach, zakładach żywienia zbiorowego, 

firmach cateringowych. 
 

Będziesz mógł przygotowywać 

towary do sprzedaży, wykonywać 

prace związane z obsługą klientów, 

realizować transakcje kupna i sprzedaży. Pracę znajdziesz  

w sklepach, hurtowniach, punktach sprzedaży detalicznej. 
 

Będziesz mógł tworzyć wszelkiego 

rodzaju ciasta, ciasteczka, torty, 

desery, cukierki, pieczywa cukiernicze, 

lody i cukiernicze elementy dekoracyjne, które poza  

walorami smakowymi powinny również  posiadać walory 

estetyczne. Będziesz mógł sprawować nadzór nad 

zaopatrzeniem miejsca pracy w  najlepsze jakościowo 

składniki, dbać o urządzenia i narzędzia swojej pracy.  

Pracę znajdziesz w cukierniach i zakładach produkcyjno-

cukierniczych. 
 

Będziesz mógł  przygotowywać 

surowce do produkcji wyrobów 

piekarskich, sporządzać półprodukty 

piekarskie, dzielić ciasta i kształtować  kęsy  na wyroby 

piekarskie, przeprowadzać rozrost oraz wypiek pieczywa, 

obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji 

wyrobów piekarskich. Pracę znajdziesz w piekarniach  

i zakładach produkcyjno - piekarniczych. 

 

 

ATUTY SZKOŁY: 
 Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego  

i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

 Koła zainteresowań (teatralne, filmowe, multimedialne, 

dziennikarskie, fotograficzne i sportowe). 

 Bogata baza sportowa: największa sala gimnastyczna  

w powiecie, mała sala gimnastyczna i siłownia. 

 Współpraca z gimnazjami: realizacja innowacji 

pedagogicznej w Gimnazjum w Marklowicach. 

 Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet  

Ekonomiczny w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła 

Medyczna w Katowicach, Politechnika Śląska  

w Gliwicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. 

 Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w kraju  

i za granicą: Szkoła Hotelarsko - Gastronomiczna  

w czeskim Kromierizu, Zespół Szkół Ekonomicznych  

im. Ks. J. St. Pasierba w Tczewie, Centrum Edukacji 

Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, Liceum w Nantes. 

 Szkolna kawiarenka oferująca zdrową żywność. 

 Warsztaty dla uczniów prowadzone u pracodawców. 

 Doskonale wyposażone pracownie: hotelarska, 

handlowa, multimedialna, gastronomiczna, informa-

tyczne, ekonomiczne. 
 

 
 

                             Dyrektor szkoły mgr Maria Lach 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 1 (3 lata nauki) 

Zapraszamy! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

KLASA A, AKADEMICKA - DWUJĘZYCZNA  
(patronat AGH w Krakowie) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
   

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty rozszerzone lub uzupełniające:  

(do wyboru) zastosowania matematyki lub kultura krajów 

anglojęzycznych. 

Oferujemy zajęcia z wykładowcami AGH w Krakowie, 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończenie tej klasy daje 

możliwość podjęcia studiów na kierunkach technicznych  

(np. informatyka, automatyka i robotyka, architektura), 

medycznych (np. medycyna, stomatologia) i ekonomicznych 

(np. ekonomia, finanse i rachunkowość). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

KLASA B, EUROPEJSKA – DWUJĘZYCZNA 
(patronat WSE w Krakowie) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   

 

 

 

 
Dodatkowe przedmioty rozszerzone lub uzupełniające:  

(do wyboru) wiedza o społeczeństwie, kultura krajów anglo-

języcznych, zastosowania matematyki. 

Proponujemy obóz naukowy Euroweek organizowany przez 

Europejskie Forum Młodzieży oraz wyjazdy na wykłady do 

Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera  

w Krakowie. Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia 

studiów na kierunkach humanistycznych (np. prawo, filologie, 

politologia), ekonomicznych oraz innych. 

 

(1) JĘZYK POLSKI  

(2) HISTORIA 

(3) GEOGRAFIA lub BIOLOGIA 

 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 455 22 28 
www.tischner-wodzislaw.pl 

www.plastyk-wodzislaw.pl 

e-mail:tischner.lowodz@gmail.com 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI  

IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA 

 

SZKOŁA BEZ BARIER! 
MOŻLIWE UTWORZENIE 

ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 

(1) MATEMATYKA 

(2) FIZYKA lub CHEMIA 

(3) INFORMATYKA lub GEOGRAFIA lub BIOLOGIA 

 

http://www.tischner-wodzislaw.pl/


  

 

 

KLASA C, MEDYCZNA (patronat ŚUM w Katowicach) 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty rozszerzone lub uzupełniające:  

(do wyboru) analiza chemiczna, podstawy biochemii  

i fizjologii lub zastosowania matematyki. 

Oferujemy ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia z wykładowcami 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Akade-

mia Młodego Lekarza), Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH  

w Krakowie. Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia 

studiów na kierunkach medycznych (np. medycyna, stoma-

tologia, farmacja), przyrodniczych (np. weterynaria) oraz 

technicznych. 

 

KLASA D, MEDIALNA  
(patronat redakcji „Dziennika Zachodniego”) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   

 

 

 

 
 

Dodatkowe przedmioty rozszerzone lub uzupełniające:  

(do wyboru) matematyka i media, historia w mediach, 

dziennikarstwo i komunikacja medialna. 

Tu proponujemy organizację warsztatów dziennikarskich 

prowadzonych przez dziennikarzy i wykładowców Uniwersy-

tetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego, zajęcia w redakcji  

i drukarni „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu, Radia  

„eM” w Katowicach oraz wyjazdy do Telewizji Katowice. 

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na 

kierunkach humanistycznych (np. dziennikarstwo i komu-

nikacja społeczna, prawo, filologie), ekonomicznych i innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie o szkole… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Odwiedź naszą stronę 
www.tischner-wodzislaw.pl 

Nasza szkoła jest taka sama jak jej patron – otwarta na 

nowości, dająca sens i radość życiu, pozwalająca 

poszerzać horyzonty i przede wszystkim wyjątkowa!!! 

(Victoria, klasa IIb) 

(1) BIOLOGIA  

(2) FIZYKA lub CHEMIA 

(3) MATEMATYKA lub JĘZYK ANGIELSKI 

 

(1) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

(2) JĘZYK ANGIELSKI 

(3) GEOGRAFIA lub BIOLOGIA 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

Zawód: PLASTYK 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   
 

 

 

 

Specjalności: techniki graficzne, film i fotografia 

Edukacja obejmuje: przedmioty ogólnokształcące oraz 

zestaw obowiązkowych przedmiotów artystycznych: historia 

sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, 

podstawy filmu i fotografii. W drugiej klasie uczniowie 

wybierają specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE z podziałem na 

specjalizacje: projektowanie graficzne lub techniki druku 

artystycznego. 

Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym. 

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu 

zawodowego: PLASTYK o wybranej specjalizacji, a wraz  

z maturą umożliwia podjęcie studiów na wybranych 

kierunkach, przede wszystkim artystycznych. 
 

 

Uczniowie o szkole… 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co wyróżnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych? 
 

 Skuteczność edukacyjna: wysoka (96,6%) zdawalność na 

egzaminach maturalnych. 

 Doskonała kadra pedagogiczna: to ponad 60 profesjona-

listów, z których znakomita większość to egzaminatorzy OKE. 

 Nowoczesna baza: 10 pracowni multimedialnych, 4 inte-

raktywne, 2 komputerowe, 4 artystyczne, multimedialne 

centrum informacji i biblioteka z ponad 700 nowościami 

książkowymi, siłownia, sala gimnastyczna. Uczniowie 

korzystają z tabletów podczas wybranych zajęć oraz nowo-

czesnego urządzenia Biofeedback.  

STANDARDOWO Zapewniamy ponad 130 godzin tygodniowo 

kół przedmiotowych i innych zajęć rozwijających sprawności  

i zainteresowania. Organizujemy: wycieczki, obozy naukowe, 

SKS, zawody sportowe, koncerty charytatywne, wolontariat, 

wymianę młodzieży z francuską szkołą w Saint Gregoire oraz 

cykliczne wyjazdy na koncerty symfoniczne do NOSPR-u  

w Katowicach. 

NASZE SPECJALNOŚCI Projekty edukacyjne: nocki z filmem  

i z książką, festiwale nauki, projekty językowe, konkursy 

powiatowe, debaty, sesje naukowe, wykłady i seminaria  

w ramach współpracy z wieloma uczelniami wyższymi,  

m.in. AGH w Krakowie, WSE w Krakowie, Uniwersytetem 

Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. 

 
 

              p.o. Dyrektor mgr Wojciech Komorek 

LICEUM PLASTYCZNE 
- propozycja dla uzdolnionych artystycznie   

absolwentów gimnazjów 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

go w Wodzisławiu Śląskim 

To pierwsza szkoła, w której czuję się spełniona, w której mogę robić 

to, co naprawdę kocham. Energia, tolerancja, radość, jedność to 

słowa, które najlepiej opisują to miejsce. (Klaudia, IVLP) 

Odwiedź naszą stronę 
www.plastyk-wodzislaw.pl 

(1) HISTORIA SZTUKI 

(2) JĘZYK ANGIELSKI 



  

 

 

 
 

 
 

DROGI GIMNAZJALISTO! 
 

 

Przed Tobą ważny wybór, który znacząco wpłynie na Twoją 

przyszłość. Nauka w naszej szkole przygotuje Cię do 

zdobycia nowych kwalifikacji, ułatwi Ci dostosowanie się do 

zmian zachodzących we współczesnym świecie i pozwoli 

uwierzyć we własne możliwości. 

 

OFERTA EDUKACYJNA: 
 

TECHNIKUM  
 

4 lata nauki 
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 technik pojazdów samochodowych 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

 

3 lata nauki 
 mechanik pojazdów samochodowych 

 fryzjer 

 oddział wielozawodowy (lakiernik, blacharz, 

ślusarz, fotograf, elektromechanik, mechanik 

motocyklowy, elektryk i inne) 

 

 

 

 

 

 

 

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE! 
 

Jako MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH będziesz 

zajmował się naprawą samochodów oraz innych pojazdów 

mechanicznych. Znajdziesz zatrudnienie w wyspecjalizo-

wanych warsztatach samochodowych, zakładach diagno-

styki lub otworzysz własną działalność. 

 

Jako FRYZJER będziesz zajmował się obcinaniem, farbo-

waniem włosów, stylizowaniem fryzur, wizażem. Znajdziesz 

zatrudnienie w zakładach fryzjerskich i nie tylko. 

 

ul. R. Traugutta 32, 44-370 Pszów 

tel. 32 455 71 65, fax  32 455 89 47 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.zspszow.slask.pl 

e-mail:poczta@zspszow.slask.pl 

Naszym priorytetem jest 

Twoje bezpieczeństwo! 



 

 
 

Jako TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ będziesz 

przygotowywał publikacje i prace graficzne do druku, 

obsługiwał cyfrowe systemy produkcyjne. W szkolnej 

pracowni grafiki komputerowej będziesz wykorzystywał 

licencjonowane oprogramowanie: Corel Draw, Photoshop, 

Illustrator, InDesign do tworzenia zaawansowanych projektów 

graficznych i multimedialnych. Znajdziesz zatrudnienie  

w agencjach reklamowych, studiach fotograficznych  

i graficznych, zakładach poligraficznych, drukarniach, 

wydawnictwach, możesz także założyć własną firmę 

świadczącą usługi z zakresu grafiki komputerowej. 

 

Jako TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH uzyskasz 

niezbędną wiedzę na temat obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnow-

szych rozwiązań z dziedziny elektroniki samochodowej, 

pojazdów hybrydowych itp. Dla najlepszych uczniów 

pośredniczymy w znalezieniu zatrudnienia w branży 

motoryzacyjnej. 

 

W KLASIE WIELOZAWODOWEJ proponujemy kształcenie  

w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, 

blacharz samochodowy, fotograf, monter sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych, operator obrabiarek skrawających, 

monter-elektronik, elektromechanik, mechanik motocyklowy, 

kominiarz, obuwnik, tapicer, elektryk, lakiernik, krawiec, ślusarz, 

wędliniarz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpisaliśmy umowę partnerską z Cechem Rzemieślników  

i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz  

z Młodzieżowym Centrum Kariery w Pszowie. Współpracujemy 

również z filią Inter Cars S.A. w Wodzisławiu Śląskim, Wyższą 

Szkołą Techniczną w Katowicach oraz z Izbą Gospodarczą  

w Wodzisławiu Śląskim, a także z wieloma zakładami 

rzemieślniczymi.                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIADAMY BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ: 
 

 pracownie: diagnostyki i elektrotechniki pojazdów  

samochodowych, wyposażoną w samochód osobowy 

Opel Corsa C, 

 pracownia fryzjerska, 

 czytelnia multimedialna, 

 pracownia komputerowa i grafiki komputerowej, 

 sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne, 

komputery, tablice interaktywne, dostęp do Internetu, 

 do dyspozycji uczniów sala gimnastyczna, boisko 

Orlik i lodowisko, 

 dziennik elektroniczny. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Zdawalność egzaminów zawodowych jest na 

bardzo wysokim poziomie (powyżej 90%   

w zawodzie technik pojazdów samochodowych  

w ostatnich czterech latach), co świadczy  

o kształceniu na najwyższym poziomie. 

 

KURS PRAWA JAZDY! 
 

Dla uczniów pobierających 

naukę w zawodach 

„motoryzacyjnych” szkoła 

organizuje kurs prawa 

jazdy, do którego 

uczniowie otrzymują 

dofinansowanie. 



  

 

Oferujemy naukę w szkole, która dba o wszechstronny rozwój 

uczniów. Chcemy, aby nasi absolwenci byli dobrze 

wykształceni oraz przygotowani do znalezienia miejsca na 

rynku pracy i aby rozumieli potrzeby swoje i innych ludzi. 

 

 

Zdobywamy doświadczenie zawodowe  

w Irlandii Północnej! W 2015 i 2016 roku 

uczniowie wyjeżdżali na zagraniczne staże 

zawodowe w ramach programu Erasmus  

plus. Realizujemy także inne projekty między-

narodowe (np. program Euroregion, współpra-

ca z czeskimi i ukraińskimi szkołami). 

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do 

projektu: „Młode kadry naszą przyszłością",  

w ramach którego uczniowie będą odbywać 

odpłatne staże, praktyki w zakładach pracy 

naszego regionu, będą mieli też możliwość 

kursów spawania, obsługi urządzeń typu 

analizator spalin, dymomierz itp. 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainte-

resowania w wielu dziedzinach. Aktywnie 

działają koła: fotograficzno - artystyczne, 

wolontariatu, PCK, umiejętności zawodowych, 

sportowe,  klub europejski.  

Mamy wiele sukcesów w konkursach 

fryzjerskich na szczeblu wojewódzkim oraz 

bogate doświadczenie w organizacji konkur-

sów międzyszkolnych („Mechanik roku", „Re-

klamowa szkoła", mistrzostwa w łyżwiarstwie  

i tenisie ziemnym, konkursy fotograficzne, 

fryzjerskie i inne). Laureaci konkursu „Mechanik 

Roku" są zwolnieni z części praktycznej egza-

minu czeladniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A jak widzą nas nasi uczniowie?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 
 

          Dyrektor szkoły mgr Izabela Widera 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

„ZSP w Pszowie to szkoła z życzliwymi nauczycielami  oraz 

sympatycznymi uczniami. Jest to miejsce nie tylko nauki, ale  

także rozwijania swoich zainteresowań. Wybrałam kierunek  

technik cyfrowych procesów graficznych, ponieważ stwarza  

on możliwość  rozwoju i wykonywania inspirującej pracy. Tej 

kreatywności  uczymy się na różnego rodzaju zajęciach, także 

podczas wymian międzynarodowych. Przygotowujemy do druku 

broszury, opracowujemy różnego typu projekty graficzne. Nasza 

szkoła oferuje także inne ciekawe zawody, tak więc każdy znajdzie tu 

coś dla siebie." /Marta, klasa 3T/ 

„W naszej szkole panuje miła  i rodzinna atmosfera,  a nauczyciele 

mają dobry kontakt z uczniami. Szkoła posiada  dobrze wyposażone 

pracownie, w których prowadzone są zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, dzięki czemu uczymy się zawodu w profesjonalnych 

warunkach. Wybrałem kierunek technik pojazdów samochodowych 

ponieważ od dziecka interesuję się motoryzacją, a ZSP w Pszowie 

otwiera przede mną możliwości dalszego rozwoju  tych zaintere-

sowań. Dodatkowym atutem jest to, że nauczyciele pomagają 

uczniom w trudnych sytuacjach, dzięki czemu każdy w tej szkole czuje 

się bezpiecznie." /Sebastian, klasa 3T/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach  

kształci uczniów w branżach: gastronomicznej, handlowej, 

fototechnicznej, ekonomicznej, logistycznej, rzemieślniczej  

i usługowej. 

Placówka jest objęta porozumieniem o współpracy  

z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku oraz Cechem 

Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. 

W szkole odbywają się zajęcia organizowane pod 

patronatem Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. 

W ramach zajęć z logistyki wojskowej uczniowie są 

przygotowywani do podjęcia pracy w oddziałach 

logistycznych. Organizowane są też dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne na terenie jednostek wojskowych w Lublińcu, 

Opolu i Bytomiu.  

 

 

 

 

Co roku prowadzone są kilkudniowe obozy 

szkoleniowe prowadzone pod kierunkiem 

żołnierzy WKU w Rybniku. 

Młodzież technikum doskonali swoje 

umiejętności wyjeżdżając na zagraniczne 

praktyki zawodowe do Włoch i Anglii. 

Zdobywają doświadczenie w restaura-

cjach i placówkach handlowych, zakła-

dach fototechnicznych, agencjach rekla-

mowych, redakcjach serwisów informa- 

cyjnych, a także w nadmorskich ośrodkach 

turystyczno – wypoczynkowych. 

 

OFERTA EDUKACYJNA: 
 

TECHNIKUM (4 lata nauki) 
 

 technik logistyk - specjalność 

wojskowa 

 technik żywienia i usług  

gastronomicznych 

 technik fotografii i multimediów 

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

(3 lata nauki) 
 

 kucharz 

 klasa wielozawodowa 

 

 
 

ul. Obywatelska 30, 44-280 Rydułtowy 

tel./fax  32 457 90 90 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.zsp2rydultowy.pl 

e-mail:sekretariat@zsp2rydultowy.pl 



  

 

 

Atuty szkoły - baza i zaplecze dydaktyczne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają: 

 nowoczesna pracownia komputerowa 

wyposażona w najnowsze programy do 

wykonywania projektów multimedialnych 

i cyfrowej obróbki zdjęć, 

 sale lekcyjne wyposażone w tablice 

interaktywne i rzutniki multimedialne, 

 multimedialne centrum informacji przy 

bibliotece szkolnej, 

 przestronna sala gimnastyczna i boiska 

wchodzące w skład kompleksu „Orlik”. 

 

Doświadczona i wykwalifikowana kadra 

zapewnia dobry poziom kształcenia, 

przekładający się na wysokie wyniki 

egzaminów zawodowych i maturalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do nowych, bogato wyposażonych 

pracowni zawodowych: 

- obsługi klienta, 

- obsługi konsumenta, 

- gastronomicznej, 

- dwóch studiów fotograficznych i ciemni, 

- grafiki komputerowej i obsługi programów 

rachunkowo – podatkowo – księgowych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 



 

Osiągnięcia uczniów i absolwentów: 
 

 I i II miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach 

Gastronomicznych Młodych Kucharzy i Kelnerów, 

 II miejsce w konkursie „Śląska Jesień Kulinarna”, 

 wyróżnienia w konkursach fotograficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w projektach międzynarodowych: 
 

 Europejska mobilność zawodowa szansą na lepszy start - 

zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas technikum we 

Włoszech i Anglii w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój, 

 Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, 

 Nowoczesne pracownie skutecznym nauczaniem zawo-

dowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzi-

sławskiego – projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Województwa Śląskiego, 

 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Republika 

Czeska – Polska. 

 Młode kadry naszą przyszłością – projekt realizowany  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Możliwość rozwijania talentów  

i zainteresowań: 
 

 w konkursach i przeglądach artystycznych, 

 w imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę, 

 licznych turniejach zawodowych, 

 w akcjach Honorowego Krwiodawstwa i wolontariacie 

młodzieży, włączającej się w działania charytatywne na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Szkoła prowadzi dokumentację szkolną z wykorzystaniem 

programu Dziennik Elektroniczny.  

 

Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej. 
 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Stebel 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

ZAPRASZAMY! 

Chcesz wiedzieć więcej – odwiedź stronę 

internetową szkoły.  

Znajdziesz nas pod adresem: www.zsp2rydultowy.pl 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCKZiU - to szkoła z tradycją, otwarta na kształcenie 

młodzieży i dorosłych: młodzież zapraszamy do technikum  

i branżowej szkoły I stopnia, dorosłym oferujemy zdobycie 

wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych, a także zawód w szkole policealnej i na 

Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 
 

Dobro i wszechstronny rozwój uczniów i słuchaczy  

to misja PCKZiU! 
 

Będąc uczniem naszej szkoły rozwijasz zainteresowania, pasje 

i umiejętności, by stać się konkurencyjnym na rynku pracy. 

Zapewniamy bardzo ciekawe praktyki zawodowe w kraju  

i zagranicą (w Irlandii, Portugalii, Niemczech), na których pod 

okiem specjalisty otrzymasz fachowe przygotowanie do zawo-

du. Współpracujemy ze sprawdzonymi, prężnie rozwijającymi 

się firmami, Izbą Gospodarczą oraz z Cechem Rzemieślników  

i Innych Przedsiębiorców. Powodzenie na egzaminach zewnę-

trznych zapewni Ci profesjonalnie wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna złożona z egzaminatorów CKE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Z nami tylko pierwsze miejsca! 
Nasi uczniowie to laureaci konkursów i olimpiad 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich  

i powiatowych. 

 

Uczniowie ze stypendiami! 
Od lat, za wysokie wyniki w nauce oraz osiągane 

sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, najwy-

bitniejszym uczniom przyznawane jest Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów. 

 

Szkoła z odznakami! 
Szczycimy się SREBRNĄ ODZNAKĄ PERSPEKTYW 

przyznawaną za czołowe miejsca w ogólnopolskim 

rankingu najlepszych techników w Polsce. 

Otrzymaliśmy tytuł SZKOŁY ZAWODOWEJ NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI. 

 

 

ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 455 35 93  

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.pckziu.wodzslaw.pl 

e-mail:szkola@pckziu.wodzislaw.pl 

Twój wybór! Twoja szkoła! Nasze PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim! 



 

 

 
 
 

 

 
 

TECHNIK ANALITYK – atrakcyjny kierunek w nowoczesnym 

laboratorium! Wybierając ten zawód pracę znajdziesz  

w branży: chemicznej, ochrony środowiska, medycznej, 

spożywczej, a nawet kryminalistycznej. 

TECHNIK ELEKTRYK – poszukiwany na rynku pracy specjalista 

w zakładach elektrycznych, kopalniach, na kolei, w biurach 

projektowych. Możesz zostać nim i Ty! 

TECHNIK MECHATRONIK – posługując się nowoczesnymi 

programami, pracując na najlepszym sprzęcie nabędziesz 

umiejętności cenionych w Polsce i zagranicą. Tylko u nas 

będziesz projektował i budował drukarki 3 D. 

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI – klasa utworzona 

z inicjatywy pracodawców! Wybierając ten zawód będziesz 

należał do nielicznej grupy absolwentów poszukiwanych na 

rynku pracy, w branży z przyszłością! 

TECHNIK MECHANIK – to uniwersalny zawód od zawsze 

potrzebny na rynku pracy! U nas zgłębisz tajniki 

projektowania, konstrukcji, obsługi i naprawy maszyn, w tym 

CNC.  

TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ – nowy zawód dla osób 

zainteresowanych robotami, ich obsługą i programowaniem. 

Zawód ten łączy wiedzę z elektryki, mechatroniki  

i informatyki.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

STOLARZ – jeśli lubisz majsterkować, projektować i pra-

cować z drewnem to zawód dla Ciebie! Wybierając go 

połączysz pracę u lokalnych pracodawców z nauką  

w szkole. 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH – zawód 

poszukiwany na rynku pracy! U nas lub u pracodawcy 

będziesz pracować na obrabiarkach konwencjonalnych  

i sterowanych numerycznie (CNC).  

ELEKTROMECHANIK – będziesz fachowcem z montażu  

i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dzięki 

zajęciom w specjalistycznych pracowniach zawodowych! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

      SZKOŁY MŁODZIEŻOWE 
 

TECHNIKUM NR 1 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3  
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH 



  

 

 

 

 

 
 

Szkoła dla dorosłych - to szkoła BEZPŁATNA, w której 

kształcimy słuchaczy w formach szkolnych i pozaszkolnych  

w systemie wieczorowym oraz zaocznym, również z wyko-

rzystaniem e-learningu i blended–learningu! 

 

 

 
 

 dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podsta-

wowej (3-letni cykl kształcenia) 

 dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (2-letni cykl 

kształcenia) 

 

 

 

KIERUNKI: technik administracji, technik ochrony fizycznej osób 

i mienia, technik rachunkowości, technik BHP, technik 

informatyk, technik archiwista, technik florysta, technik usług 

kosmetycznych, technik masażysta, opiekunka środowiskowa, 

opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej. 

 
 
 

Oferujemy ponad 40 kursów, w tym: A.36 Prowadzenie 

rachunkowości, A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin pu-

blicznych, A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji, 

E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, 

E.08- Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, E.24 - 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, M.17 

- Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, M.20 - Wykonywanie  

i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, M.19 - 

Użytkowanie obrabiarek skrawających, M.44 Organizacja  

i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 
 

Innowacyjność, skuteczność i profesjonalizm,  

po tym nas poznasz! 
 

W naszej szkole możesz: 

 rozwijać zainteresowania i pasje korzystając z nowo-

czesnej bazy dydaktycznej i sportowej, 

 uczestniczyć w licznych projektach międzynarodowych 

Erasmus+, 

 nauczyć się programowania, 

 korzystać z Internetu w każdej sali i na korytarzu, 

 wziąć udział w wielu akcjach charytatywnych, 

 uczestniczyć w konkursach zawodowych zdobywając 

płatne staże u pracodawców! 

 zamiast korepetycji - dodatkowe zajęcia, zamiast stresu - 

wsparcie, zamiast presji – mobilizacja.   

Sukces na egzaminie gwarantowany! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 



 

 
 

NASZE ATUTY 
 

 od lat wysokie pozycje w ogólnopolskim rankingu 

Perspektyw – SREBRNE TECHNIKUM, 

 kształcimy w najnowocześniejszych w powiecie pra-

cowniach zawodowych i warsztatach CKP, 

 jesteśmy pionierami we wdrażaniu nowoczesnych techno-

logii, czego przykładem jest uruchomiony INKUBATOR 3D 

zajmujący się technikami wytwórczymi urządzeń 3D  

np. drukarek 3D, 

 łączymy kształcenie tradycyjne z nowoczesnym, 

wykorzystując platformę e-learningową, 

 u nas masz możliwość równolegle łączyć naukę w szkole  

i uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

zdobywając nowy zawód, 

 zapewniamy naszym uczniom praktyki u pracodawców,  

 posiadamy nowe, wielofunkcyjne boisko, 

 oferujemy zdobycie doświadczenia zagranicą. 

 
 

 
 
Profesjonalizm 
Ciekawość 
Kreatywność 
Zawód 
i 
Umiejętności 

 

 

 

NASI UCZNIOWIE, SŁUCHACZE O SZKOLE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY! 

 

Dyrektor szkoły mgr Danuta Mielańczyk 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
Szkoła bardzo mi się podoba, jestem zadowolony z wyboru 

zawodu (operator obrabiarek skrawających). Zajęcia 

praktyczne prowadzone są przez dobrze wykwalifikowanych 

nauczycieli, w supernowoczesnych pracowniach. Panuje tu 

przyjazna atmosfera, można poznać wielu ciekawych ludzi... 

/Michał, z kl. II O/  

 

Szukasz szkoły z renomą? Chcesz zdobyć dobre wykształcenie  

w doborowym towarzystwie? Wybierz PCKZiU! Gdy pracujesz, 

możesz uczyć się zaocznie, gdy masz wolne popołudnia – 

wieczorowo. Plusy szkoły? Mili, wyrozumiali i dobrze wykwa-

lifikowani nauczyciele, pomocna dłoń dyrekcji, bardzo dobra 

baza dydaktyczna, sympatyczni uczniowie...  

/Monika, słuchaczka VI LOa/  

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to bardzo dobry pomysł 

Dyrektora PCKZiU. Pomagają poszerzyć kwalifikacje zawodowe, 

ułatwiając zdobycie pracy. Jestem uczniem technikum  

w zawodzie technik elektryk, a jednocześnie słuchaczem  

kursu M. 17. Co najważniejsze, kadra pedagogiczna jest 

wykwalifikowana i bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów 

zewnętrznych…  

/Damian, uczeń kl. IV ET i M. 17/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 456 27 20, 32 456 26 24 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.zstwodzislaw.net 

e-mail:zst@zstwodzislaw.net 

NAJLEPSZA SZKOŁA TECHNICZNA  
NA ŚLĄSKU! 

 111 laureatów olimpiad 

przedmiotowych,  

 45 stypendystów Prezesa Rady 

Ministrów,  

 35  stypendystów Ministra Edukacji 

Narodowej,  

 16 360 absolwentów. 

 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!  

WSPÓŁPRACUJEMY Z KILKOMA 

UCZELNIAMI WYŻSZYMI ORAZ SZKOŁAMI  
Z CAŁEJ EUROPY 



 

 

 

 

 

 

 

     TECHNIKUM NR 3  

     IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 
 

Jako technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej będziesz projektował, montował, bądź 

serwisował solary, lampy hybrydowe, ogniwa 

fotowoltaiczne, generatory wiatrowe, dbając  

o zrównoważony rozwój Ziemi. 
 

Jako technik informatyk zosaniesz grafikiem 

komputerowym, projektantem stron www, będziesz 

konfigurował, modernizował, optymalizował  

i zabezpieczał systemy komputerowe i systemy 

zarządzania treścią (CMS) oraz programował 

aplikacje internetowe. 
 

Jako technik budownictwa będziesz projektował  

i budował domy. Znajdziesz zatrudnienie w biurach 

projektowych i konstrukcyjnych, na budowach,  

w wytwórniach i hurtowniach materiałów 

budowlanych oraz w firmach zarządzających  

i administrujących nieruchomościami. 
 

Jako technik elektronik będziesz zarządzał 

systemami alarmowymi, telewizją przemysłową, 

elektroniką  samochodową, domowym sprzętem 

elektronicznym, sterownikami programowalnymi oraz 

zarządzał elektroniką inteligentnych domów. 
 

 
 

 
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 

IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO  

MOŻEMY CI  ZAOFEROWAĆ 

W klasie sportowej zdobędziesz nie tylko 

maturę, ale i otworzysz sobie drogę do wielu 

ciekawych zawodów np. strażaka, policjanta, 

żołnierza,  ratownika medycznego, fizjotera-

peuty, sportowca, trenera sportowego, 

dietetyka. 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 

IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 
 
Jako monter zabudowy i robót wykończe-

niowych w budownictwie będziesz montował 

płyty gipsowo-kartonowe, malował, tapetował 

ściany oraz wykańczał wnętrza budynków 

kafelkami, panelami i innymi okładzinami.  

W zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych 

będziesz montował, konserwował, naprawiał  

i modernizował instalacje wodociągowe, ka-

nalizacyjne, gazowe i grzewcze, wentylacyjne 

i klimatyzacyjne. Bez problemu znajdziesz do-

brą pracę w zawodzie. 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim KSZTAŁCIMY W ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ 



  

 

WYBIERZ NAJLEPSZYCH! 

 
 

Poznając europejską kulturę, stajemy się ambasadorami 

naszego powiatu. Zbieramy doświadczenia zawodowe na 

stażach w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) i Niemczech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy Ci najlepszą bazę w całym powiecie, obejmującą: 

12 pracowni komputerowych, 30 sal lekcyjnych z projektorami 

multimedialnymi, tablicami interaktywnymi, basen, dwie 

siłownie, kort tenisowy, saunę, strzelnicę sportową, salę 

gimnastyczną, boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, 

bieżnię, skocznię, rzutnię oraz boisko do piłki plażowej, 

siłownię „pod chmurką”, bezprzewodowy dostęp do 

Internetu światłowodowego, dziennika elektronicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ZAPRASZAM! 
 

Dyrektor szkoły mgr Czesław Pieczka 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.zspszow.slask.pl 

e-mail:poczta@zspszow.slask.pl 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim jest jedynym liceum w powiecie 

wodzisławskim, które po raz kolejny zostało wyróżnione 

prestiżowym  tytułem „Brązowa Szkoła 2017” dla najlepszych 

szkół ponadgimnazjalnych w kraju.  
 

Posiadamy Certyfikaty: Szkoła Łowców Talentów, Szkoła 

Przedsiębiorczości, Szkoła Nowych Technologii. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych. Są wśród nich laureaci i finaliści  

olimpiad przedmiotowych: geograficznej, biologicznej, 

mediewistycznej,  „O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki  

i fizyki oraz licznych konkursów międzynarodowych, ogólno-

polskich i wojewódzkich. 
 

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona i życzliwa  kadra 

pedagogiczna, w tym pedagog i psycholog zapewniają 

wysoki poziom edukacji. 
 

Doradcy zawodowi  Szkolnego Ośrodka Kariery wspomagają 

w planowaniu naukowej i zawodowej przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z instytucjami oświatowymi i uczelniami 

wyższymi: 

 Politechniką Śląską: Wydziałem Matematyki Stosowanej  

i Wydziałem Mechaniczno – Technologicznym, 

 Śląskim Uniwersytetem Medycznym,  

 Instytutem Filologii Romańskiej i Translatoryki,  

 Wydziałem Fizyki, Chemii, Nauk Społecznych, Biologii  

i Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 

 Instytutem Języka Polskiego, Szkołą Języka i Kultury Polskiej 

oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich na UŚ, 

 Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 

 Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Narodowego w Poznaniu, 

 Pałacem Młodzieży w Katowicach, 

 Ambasadą Hiszpanii w Polsce. 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim 
 

go w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 455 31 64, 32 456 00 65 

www.lo1-wodzislaw.pl 

e-mail:s@lo1-wodzislaw.pl 

Misja szkoły: Tradycja, Nowoczesność, Przyszłość. 
 uczymy szacunku do tradycji i kultury, 

 wykorzystujemy nowoczesne metody i środki 

dydaktyczne, 

 rozwijamy pasje i zainteresowania młodzieży, 

 przygotowujemy do edukacji akademickiej. 

Wyróżnia nas najwyższa w powiecie wodzisławskim  

zdawalność matury  na poziomie 99% - wyższa od  

średniej  województwa śląskiego i  kraju. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

KLASY POLITECHNICZNE: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

klasa A – matematyka, fizyka, język angielski, 

klasa B – matematyka, fizyka, informatyka. 

 Klasy dla „ścisłowców”, przyszłych inżynierów, informatyków, 

naukowców, menadżerów, matematyków, fizyków.  

 Ambitni uczniowie mają szansę powalczyć m. in. o Dia-

mentowy Indeks AGH, brać udział w licznych konkursach 

matematycznych, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 

przez wykładowców akademickich m. in. Politechniki 

Śląskiej. W ramach współpracy z Wydziałem Matematyki, 

Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, uczniowie uczestniczą 

w cyklu spotkań „Osobliwości świata fizyki". Tradycyjnie biorą 

udział w Drużynowym Turnieju z Fizyki w Pałacu Młodzieży  

w Katowicach, odnosząc  sukcesy. Wielokrotnie uczniowie 

tych klas reprezentowali Polskę na Międzynarodowej 

Konferencji Młodych Naukowców ICYS, zdobywając 

czołowe miejsca (m.in. Bali – medal złoty i srebrny; Serbia – 

wyróżnienie). 

 

KLASY PRZYRODNICZO-MEDYCZNE: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

klasa C – biologia, chemia, matematyka, 

klasa D – biologia, chemia, język angielski. 

 Klasy powstałe z myślą o tych, którzy pragną zostać 

lekarzami, farmaceutami, biologami, chemikami, fizjo-

terapeutami, itp.  

 W ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem 

Medycznym w Katowicach, chętni i pracowici uczniowie 

mają  szansę  zostać  słuchaczami  Uniwersytetu  Licealisty  

 

 

 
 

 
 

prowadzonego przez tę uczelnię. W obecnym roku szkolnym 

najliczniejszą grupę słuchaczy  stanowią nasi licealiści. Ambitni  

zdobywają tytuły finalistów i laureatów olimpiad: biologicznej, 

chemicznej oraz ogólnopolskich i regionalnych konkursów  

m. in. pod patronatem Wydziału Biotechnologii KUL-u.   
 

KLASA PRAWNICZA: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

klasa E – język polski, historia, język angielski. 

 Klasa dla humanistów, przyszłych prawników, dziennikarzy, 

pracowników opieki społecznej, biur i administracji, 

historyków, kulturoznawców, polityków, itp.  

 Klasa została objęta patronatem naukowym Katedry 

Międzynarodowych Studiów Polskich na Uniwersytecie 

Śląskim oraz Instytutu Semantyki i Semiotyki oraz Teorii 

Literatury.  Dla uczniów organizowane są zajęcia i wykłady 

prowadzone przez pracowników naukowych zarówno na 

uczelni, jak i w szkole. Zainteresowani zawodem prawnika 

uczestniczą w otwartych rozprawach sądowych  

i warsztatach z dziedziny prawa. W ramach współpracy  

z Wojewódzką Komendą Policji w Katowicach  biorą udział 

w warsztatach i zajęciach dotyczących prawa i przeciw-

działania przestępczości. Pasjonaci historii uczestniczą  

w zajęciach i warsztatach prowadzonych m. in. przez 

pracowników IPN w Katowicach oraz lekcjach muzealnych. 
 

KLASA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

klasa F – język polski, biologia, język angielski. 

 Klasa przygotowująca do studiowania i pracy  

w zakresie psychologii, rehabilitacji, resocjalizacji, 

ratownictwa medycznego, wychowania fizycznego, 

pomocy społecznej, itp.  

 Wdrożeniem do takiej pracy może być zdobywanie 

doświadczenia w Szkolnym Kole Wolontariatu, działającym  

 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
W roku szkolnym 2017/2018  
proponujemy następujące klasy: 



 

 

od kilku lat przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnikom 

gwarantujemy ubezpieczenie i szkolenia, które 

w przyszłości mogą być pomocne w zna-

lezieniu pracy. Uczniowie mają możliwość 

zdobycia wiedzy na temat ratownictwa 

medycznego podczas zajęć  prowadzonych 

przez Powiatową Komendę Państwowej Straży 

Pożarnej, w ramach projektu edukacyjnego 

„Pierwsza pomoc. I Ty możesz ratować". Dla 

zainteresowanych psychologią organizowane 

są zajęcia z zakresu wiedzy psychologicznej  

prowadzone przez specjalistę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapewniamy efektywną naukę języków obcych: 

• język angielski prowadzony w grupach międzyoddzia-

łowych na różnych poziomach zaawansowania, 

• drugi język wybierany spośród następujących: język 

niemiecki, francuski, hiszpański i włoski  w grupach dla 

początkujących i zaawansowanych, 

• lekcje z udziałem lektorów z Belgii i Kanady, 

• udział w konkursach językowych i literackich w językach 

obcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Organizujemy: 

koła przedmiotowe i koła zainteresowań, np. psycho-

logiczne, teatralne, ratownictwa medycznego, dzienni-

karsko-reżyserskie, zajęcia SKS, wycieczki krajoznawcze, 

rajdy, obozy naukowe, festiwale talentów, koncerty, 

spektakle teatralne, dyskoteki. 
 

Nasi uczniowie o szkole: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

              Dyrektor szkoły mgr Janina Rurek 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Chcesz wiedzieć więcej – odwiedź stronę  
internetową szkoły www.lo1-wodzislaw.pl 

Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną: 

wszystkie sale lekcyjne z komputerem ze stałym dostępem 

do Internetu i rzutnikiem multimedialnym, biblioteka  

z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, sala 

gimnastyczna, siłownia, boiska: do piłki nożnej i wielo-

funkcyjny „Orlik”, aula, szkolna telewizja dydaktyczna ze 

studiem interaktywnym oraz profesjonalnie wyposażona 

reżyserka, nowoczesne chemiczne dygestoria do prowa-

dzenia prac laboratoryjnych, dziennik elektroniczny. 

Odkryj DNA „Jedynki” Duszę-Nowatorstwo-Ambicję!  

/Maturzyści 2016/016 

 

„Jedynka to duże możliwości rozwoju. Z bagażem wiedzy  

i doświadczeń tu zdobytych, śmiało mogę iść na 

wymarzone studia.” /Paulina, kl. III F/ 

„Najpierw Jedynka, potem cały świat…” /Emilia, kl. I G/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie jest szkołą 

zawodową z wieloletnią tradycją kształcenia zawo-

dowego. Przygotowujemy młodzież wraz z przyszłymi 

pracodawcami do wykonywania wybranych zawodów. 

Nasi absolwenci zdają egzaminy zawodowe, ale co jest 

najważniejsze znajdują zatrudnienie po ukończeniu 

szkoły.  

Kształcimy zarówno w systemie szkolnym jak i dualnym: 

System szkolny w zawodzie mechanik – monter maszyn  

i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia górnicze 

oparty jest na nauce zawodu w  kopalni PGG „ROW”  

Ruch „Marcel”.  

System „dualny” oparty jest o umowy z pracodawcami, 

w wyniku których absolwent gimnazjum staje się 

młodocianym pracownikiem. Młodociany pracownik 

zdobywa doświadczenie zawodowe bezpośrednio  

u pracodawcy, otrzymuje wynagrodzenie, a okres 

kształcenia w szkole wliczany jest do pracowniczego 

stażu pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Władysława Orkana 23, 44-310 Radlin 

tel. 32 455 83 04  

www.zspradlin.pl;  facebook.com/radlin.zsp 

e-mail:radlin.zsp@gmail.com 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

ZAWÓD 

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 

 mechanik -  monter maszyn  

i urządzeń – specjalność maszyny  

i urządzenia górnicze 

Kopalnia PGG ROW Ruch Marcel 

w Radlinie  

Wędliniarz 

Mechanik pojazdów 

samochodowych  

Firmy branży samochodowej  

zrzeszone w Cechu 

Rzemieślników i Innych 

Przedsiębiorców 

mechanik - monter maszyn  

i urządzeń, ślusarz, mechatronik 

Firma Tenneco w Rybniku oraz 

Michael w Rydułtowach 

Firmy branży wędliniarzy i innych 

producentów żywności. Szkoła 

współpracuje z ZM Berger  

w Rydułtowach 

Krawiec Doris Simon w Radlinie 

Elektryk, Sprzedawca, Piekarz, 

Cukiernik, Fryzjer, Lakiernik, Blacharz 

samochodowy, Operator 

obrabiarek skrawających, Stolarz, 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

oraz inne zawody w ramach klasy 

wielozawodowej 

Gimnazjalista może sam znaleźć 

pracodawcę lub szkoła 

proponuje mu firmę, z którą 

współpracuje. 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie w roku szkolnym 2017/2018 

proponuje kształcenie w zawodach: 

 

http://www.zspradlin.pl/


 

 
 

Polecane zawody: 

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ – kształcenie  

w tym zawodzie ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. 

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu 

montażu i eksploatacji maszyn, specjalizując się  

w urządzeniach produkowanych w danej firmie. Praca  

w tym zawodzie wymaga na ogół zespołowego działania 

i oparta jest na współpracy. Kształcenie praktyczne 

odbywa się w jednej z firm kopalnia ROW Ruch  Marcel  

w Radlinie, Tenneco w Rybniku, Michael w Rydułtowach.  

 

MECHATRONIK to taki informatyk w zawodówce. Zajmuje 

się zastosowaniem informatyki w maszynach i urządze-

niach. Praca odbywa się głównie w dobrze wypo-

sażonych, estetycznych warsztatach, halach pro-

dukcyjnych, laboratoriach. Może wykonywać prace na 

stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń  

i systemów mechatronicznych oraz operatora maszyn 

manipulacyjnych. Mechatronik to zawód poszukiwany 

przez pracodawców. Kształcenie zawodowe w firmie 

Tenneco w Rybniku. 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH zajmuje się 

obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych  

w transporcie drogowym. Zawód ten cieszy się ogromną 

popularnością, stanowi także  dobrą podbudowę dla 

osób chcących zostać zawodowymi kierowcami  

np. kierowcami samochodów TIR. Szkoła współpracuje  

z wieloma firmami z branży samochodowej nie będzie 

więc problemu z wyborem pracodawcy.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ELEKTROMECHANIK lub ELEKTRYK to 

dwa zawody poszukiwane na rynku 

pracy. Coraz większe zastosowanie 

urządzeń elektrycznych, elektronicz-

nych i telekomunikacyjnych powo-

duje konieczność zatrudniania  

specjalistów zajmujących się wyko-

nywaniem, instalowaniem i konser-

wacją układów i urządzeń elektry-

cznych, elektronicznych i telekomu-

nikacyjnych.  
 

 

 

 

 
 
 

WĘDLINIARZ – jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na 

terenie kraju jak i poza jego granicami. Zawód niszowy,  

a okazuje się że fachowiec w tym zawodzie może dobrze 

zarabiać. Na stanowiska wędliniarza zatrudniane są zarówno 

kobiety jak i mężczyźni. W najbliższym otoczeniu jest wiele  

firm z branży wędliniarskiej bardzo dobrze wyposażonych  

z dużymi perspektywami rozwoju. Szkoła zapewnia praktykę  

w Zakładach Mięsnych  Berger z Rydułtów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Szkoła organizuje kurs prawa jazdy,  

do którego uczniowie otrzymują 

dofinansowanie. 



  

 

 

 

Atuty szkoły to: bardzo dobra 

współpraca z pracodawcami, 

dogodne położenie, kameralna 

atmosfera, nauczyciele poświęcający 

uczniom wiele czasu na dodatkowe 

konsultacje,  realizowanie projektów 

zawodowych: „Młode kadry naszą 

przyszłością” – możliwość uzyskania 

uprawnień spawalniczych, płatne 

staże zawodowe oraz „Nowoczesne 

pracownie skutecznym nauczaniem 

zawodowym w szkołach ponadgim-

nazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” czy kursy doskonalące 

w ramach praktyk zawodowych. Szkoła umożliwia młodzieży 

udział w wizytach studyjnych do przodujących firm, wyjściach 

do kina, wyjazdach na wycieczki. 

Szczególne znaczenie w szkole odgrywa sport, czego 

dowodem są liczne sukcesy naszych uczniów (np. I miejsce 

piłka nożna Powiat, II miejsce piłka ręczna Powiat, III miejsca 

LA Rejon). Młodzież ma możliwość korzystania z sali 

gimnastycznej, siłowni szkolnej oraz pobliskiego boiska 

sportowego Orlik. 

Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i łącza 

internetowe. W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny 

oraz Hot spot. Wszystkie sale lekcyjne mają charakter 

pracowni multimedialnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła prowadzi także KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

dla dorosłych w systemie zaocznym. Część zajęć 

teoretycznych prowadzona jest przez Internet, co pozwala na 

elastyczne dysponowanie własnym czasem. 

Proponowane kursy: 
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych, 

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z kursem spawania    

  MAG (uzyskanie dodatkowego uprawnienia), 

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, 

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  

 i narzędzi z kursem spawania MAG (uzyskanie    

dodatkowego uprawnienia). 

Kursy są bezpłatne. Świadectwo kwalifikacji wydawane jest 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wybierz mądrze dobry zawód dla siebie!!! 

Szkoła w Radlinie szansą na taki wybór!!! 
 

            Dyrektor szkoły mgr Jarosław Rudol 

www.zspszow.slask.pl 

e-mail:poczta@zspszow.slask.pl www.lo1-wodzislaw.net 

e-mail:s@lo1-wodzislaw.net 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Pamiętaj !!! 

Każdy kto ukończy szkołę zawodową 

ma możliwość podnoszenia swoich 

kompetencji na Kwalifikacyjnych 

Kursach Zawodowych, które nasza 

szkoła także prowadzi. 

Dzięki szkole nie musiałem martwić się czy znajdę zatrudnienie. 

Rozpocząłem pracę w tym samym miejscu gdzie miałem praktyki  

w trzeciej klasie. Szkoła dała mi możliwość podjęcia pewnej, 

stabilnej i dobrze wynagradzanej pracy. /Paweł, absolwent ZSZ/ 
 

Szkoła Zawodowa w Radlinie to dobry wybór na przyszłość.  

Daje nam możliwości kształcenia bezpośrednio u przyszłych 

pracodawców oraz ukończenia dodatkowych kursów 

zawodowych. /Paweł, uczeń kl. II a/ 
 

Ta szkoła jest niesamowita!!! Uczę się i zdobywam 

niezbędne umiejętności potrzebne w przyszłej 

pracy. /Gabriela, kl. I a/ 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich  

w Rydułtowach – to szkoła z długoletnią tradycją, jedna  

z najstarszych szkół średnich w powiecie – w 2018 roku  będzie 

obchodzić jubileusz 70 – lecia swej działalności. W naszej 

tradycji znajdujemy fundament, na którym dziś budujemy 

szkołę nowoczesną, bezpieczną i otwartą na współczesne 

wyzwania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KLASA POLICYJNA – rozszerzona matematyka, geografia, 

WOS / j. angielski; zajęcia dodatkowe z edukacji policyjnej. 

Dla zainteresowanych w przyszłości zawodem związanym ze 

służbami mundurowymi. Przygotowuje również do studiów na 

kierunkach politechnicznych, na uczelniach wojskowych  

i policyjnych. Nauka w klasie pozwoli  

Ci poznać przyszły zawód od strony 

teoretycznej i praktycznej. Zajęcia, które 

prowadzą specjaliści z Komendy 

Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim 

to min.: techniki samoobrony i techniki 

interwencyjne, testy sprawnościowe, 

kodeks wykroczeń, prawo karne, zasady 

ruchu drogowego. W klasie działa 

Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego 

przy współpracy z KPP w Wodzisławiu 

Śląskim. Absolwent tej klasy otrzyma do-

datkowe punkty preferencyjne podczas 

rekrutacji  na studia w wyższych szkołach 

policyjnych oraz do służby w Policji.  
 

KLASA RATOWNICTWO MEDYCZNE - 

POŻARNICTWO – rozszerzona biologia  

i chemia, język angielski; zajęcia do-

datkowe z zakresu ratownictwa medy-

cznego i pożarnictwa.  

Dla zainteresowanych w przyszłości zawodem związanym  

z medycyną, służbami ratowniczymi i pożarniczymi. 

Adresowana też do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą  

z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Program zajęć 

obejmuje   podstawy   pracy  w   tych   zawodach.   Zajęcia  

 

 

 

ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy 

tel. 32 457 83 60 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.skalna1.edu.pl 

e-mail:lo1rydultowy@poczta.onet.pl 

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?           
 do matury przygotujesz się w każdej szkole średniej, 

ale tylko u nas na dodatkowych zajęciach poznasz 

także podstawy zawodu policjanta, ratownika 

medycznego, strażaka, animatora kultury, 

 zdasz maturę tak jak znakomita większość naszych 

absolwentów, 

 będziesz czuł się bezpieczny, w kameralnej szkole 

nie będziesz anonimowy, 

 spotkasz nauczycieli życzliwych i zaangażowanych  

w swoją pracę, posiadających najwyższe stopnie 

zawodowe. 



  

 

 

teoretyczne i praktyczne prowadzone przez specjalistów  

z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Wodzisławiu Śląskim, Ochotniczej Straży Pożarnej Pszowa  

i Rydułtów oraz przez wykwalifikowanych pracowników służby 

zdrowia. Uczniowie realizują kurs podstawowy strażaków 

ratowników OSP obejmujący m.in. podstawowe zasady 

organizacji ochotniczych straży pożarnych, teorię i taktyki 

gaszenia pożarów, organizację akcji ratowniczo-gaśniczej, 

ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym. Dodatkowo mogą 

zaliczyć kurs KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY, a po jego 

ukończeniu przystąpić do egzaminu państwowego i otrzymać  

tytuł RATOWNIKA. 
 

KLASA EDUKACJA KULTURALNO-MEDIALNA – rozszerzony język 

polski, historia i WOS/j. angielski; zajęcia dodatkowe 

kulturalno-medialne. To klasa dla przyszłych prawników, 

psychologów, dziennikarzy, filmoznawców, teatrologów, ludzi 

związanych z kulturą i mediami. Zajęcia dotyczą szeroko 

pojętej edukacji kulturalnej i współczesnych mediów  

we współpracy z Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS,  

Galerią „Złote Grabie” w Rydułtowach i Szkołą Muzyczną  

im. Pawła Świętego w Rydułtowach, Państwowym Ogniskiem  

Plastycznym im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach. 

Program kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój ucznia  

(film, teatr, sztuka i aranżacja wystaw) i naukę języka obcego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE: 
 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży; Global Citizen 

High School we współpracy z AIESEC UE w Katowicach; 

Erasmus plus – projekt realizowany we współpracy z Turcją, 

Włochami, Słowacją i Bułgarią „Healthy Minds for Happy 

Lives”; Współpraca z Gymnazium a Odborni Akademie  

w Orlovej (Republika Czeska);  

 cykliczne warsztaty językowe w Londynie. 
 

OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW: 
Finalistka XXXI „Ogólnopolskiego Sejmiku Mate-

matyków”; finalistka XXXVI Wojewódzkiego 

Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania 

Głowy”; 3 miejsce w 59. Ogólnopolskim Konkursie 

Recytatorskim; finalista XIX Olimpiady Informa-

tycznej; Złoty Absolwent 2014; laureaci konkursu 

„Polak w Europie”; laureaci Ogólnopolskiego 

Konkursu „Śląsk – moja mała Ojczyzna”; udział  

w XIV Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta 

Weimarskiego; finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady 

Matematycznej „O diamentowy indeks AGH”; 

stypendystka Prezesa Rady Ministrów. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

go w Wodzisławiu Śląskim 



 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: 
Cykliczne imprezy organizowane 

przez Samorząd Szkolny: noce filmo-

we, rajd integracyjny, „ciuchowisko”, 

kiermasze książek, piknik majowy, 

świąteczne warsztaty plastyczne. 

Wolontariat – „Szlachetna Paczka”, 

współpraca z Hospicjum Cordis, 

„Góra Grosza”, pomoc schroniskom 

dla zwierząt, „Tak, pomagam” – 

Caritas Polska i inne. Kółka przed-

miotowe, artystyczne i sportowe:  

np. muzyczno – teatralne „Gimpel 

Band”, siłownia, tenis stołowy, siat-

kówka, sportowe wyjazdy zimowe, 

dart, X-box; nauka słówek angiel-

skich przez platformę Insta.Ling. 

Organizujemy wydarzenia o zasięgu lokalnym: Festiwal 

„Niezapominajka”, Wieczór Kolęd Międzynarodowych, Dni 

Promocji Zdrowia, Święto Szkoły. 
 

BAZA SPORTOWA i WYPOSAŻENIE: 
sala gimnastyczna, siłownia, boisko, dostęp do rydułtowskich 

orlików  i kortów tenisowych; dobrze wyposażone pracownie 

przedmiotowe, 2 klasy tabletowe, tablice interaktywne; 

pracownia multimedialna; skomputeryzowana biblioteka, 

wyposażona w najnowsze książki, z czytelnią i dostępem do 

Internetu; sklepik uczniowski; sala rekreacyjna i kawiarenka  

z kuchnią dla uczniów; szatnia z indywidualnymi szafkami. 

Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. 
 

 

 

 

 

 

 
UCZELNIE WYŻSZE WSPÓŁPRACUJĄCE Z NASZĄ SZKOŁĄ:  
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk  

o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Chemii i Wydział  

Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Raciborzu, Instytut Goethego w Krakowie, 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach Uniwersytetu 

Licealisty; w 2017 w ramach funduszy europejskich przez 

Instytut Filozofii UO będzie realizowany w szkole program 

edukacji filozoficznej POWER 2014-2020. 

 

Uczniowie o szkole… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Dyrektor szkoły dr Piotr Skowronek 

 

 
 ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY: 

www.skalna1.edu.pl 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

go w Wodzisławiu Śląskim 

,,Wielu z nas chce pracować w przyszłości w służbie publicznej  

i ta szkoła nas do tego przygotowuje. Klasa policyjna daje 

dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji. Ja należę 

od OSP i dlatego wybrałam profil ratownictwo medyczne  

i pożarnictwo. W tej klasie ukończę kurs pierwszej pomocy  

i mogę starać się o odpowiedni certyfikat po skończeniu szkoły.” 

(Kamila, kl. 2C)  
 

„Przeniosłam się na Skalną z innego liceum i była to dobra 

decyzja. Tu nie czuję się zgubiona, anonimowa, nie uczestniczę 

w „wyścigu szczurów”. Mam poczucie, że jestem u siebie. 

Nauczyciele wymagają, bo zależy im na naszej maturze, ale są 

dla nas życzliwi i wyrozumiali.” (Karolina, kl. 2C) 



  

 

  

 

 

 

NOWOŚĆ!!!  WIZAŻ I STYLIZACJE  ORAZ  KLASA   

MUNDUROWO-SPORTOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Gogołowej jest placówką nowoczesną, 

dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne  

z uwzględnieniem technologii informacyjnej, w tym tablic 

multimedialnych. Zapewniamy uczniom wysoki poziom 

nauczania i wszechstronny rozwój intelektualny. Szkoła daje 

uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wyników, 

motywuje młodzież   do poszerzania zainteresowań i rozwoju 

osobistego. Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie 

rozszerzonym następuje po pierwszej klasie i uwzględnia 

zainteresowania uczniów. Nasi uczniowie brali udział  

w Projekcie Comenius, regularnie uczestniczą w Tygodniu 

Edukacji Globalnej, Olimpiadzie Ekologicznej. Szkoła 

współpracowała z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach  

w ramach projektu „Niepełnosprawny, czyli kto”; młodzież 

liceum realizowała projekt „Pierwsza pomoc na 6”.  

Uczniowie uczestniczą w licznych prelekcjach  

z przedstawicielami WKU w Rybniku, policji, straży miejskiej, 

straży więziennej, specjalistami do spraw uzależnień. 

Zdawalność matur wynosi 77%. Nauka trwa 3 lata i odbywa 

się w małolicznych  klasach (do 26 uczniów). Najzdolniejsi 

uczniowie otrzymują stypendia  Prezesa  Rady  Ministrów  oraz  

 

 

 

 

Stypendium Wójta Gminy Mszana. Kadra nauczycielska  

jest twórcza, nieustannie doskonali swój warsztat pracy,  

wśród nauczycieli są maturalni egzaminatorzy OKE. 

Zainteresowanym służbami mundurowymi proponujemy 

naukę w liceum w klasie  mundurowo-sportowej. Klasy 

mundurowe znajdują się pod opieką  Stowarzyszenia TF 13 

Scorpion, współpracujemy także z ratownikami  medycznymi 

z Maltańskiej Służby Medycznej z Bielska – Białej. W klasie 

mundurowo - sportowej kształtowana będzie sprawność 

ogólna w oparciu o gry zespołowe, tak niezbędna  

w służbach mundurowych. W szkole można poznać tajniki 

służby w policji, straży pożarnej, służby więziennej. Realizujemy 

zajęcia praktyczne z samoobrony, musztry i pierwszej pomocy 

oraz dodatkowe zajęcia sportowe. Zajęcia prowadzone są  

przez instruktorów policyjnych i wojskowych oraz  trenera. 

 

W roku 2017/2018 oprócz klasy mundurowo-sportowej 

proponujemy również kształcenie w klasie o profilu wizaż  

i stylizacje. Nauka w tej klasie, oprócz realizowania podstawy 

programowej przewidzianej dla LO, obejmować będzie 

dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: 

kreowania wizerunku, historii mody, manicure oraz 

kosmetologii. Zajęcia umożliwią rozwijanie zainteresowań 

uczniów, przygotowanie do szkół  policealnych o ww. profilu, 

jak również lepszy start  na studia  o kierunku kosmetologia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ul. Wiejska 89, 44-323 Połomia 

tel. 32 476 04 77 

www.zsgogolowa.pl 

e-mail:zs.gogolowa@wp.pl 

Zespół Szkół w Gogołowej 



 

 
 

PO LEKCJACH 
W szkole zajęcia dodatkowe np. naukę języka francuskiego 

oraz hiszpańskiego, koło fotograficzne i koło wolontariatu 

stale współpracujące z hospicjum w Żorach. Klasy maturalne 

mają dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym. Odpowiadamy na 

potrzeby młodzieży, organizując ciekawe wyjazdy: na 

strzelnicę, survival, obozy sprawnościowe, narty, łyżwy, kręgle, 

wycieczki edukacyjne. Prowadzone są  również zajęcia  

z różnych dyscyplin sportowych. Współpracujemy  

z państwami UE w ramach projektu Erasmus, aktywnie 

uczestniczymy w akcjach charytatywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BAZA SPORTOWA 
Oferujemy uczniom salę gimnastyczną, siłownię oraz 

bezpłatny basen na krytej pływalni. Istnieje również projekt 

budowy hali sportowej przy budynku szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Chcesz się uczyć w przyjaznej atmosferze, rozwijać swoje 

zainteresowania, inwestować w swoją przyszłość - LO  

w Gogołowej to dobry wybór! Czekamy na Ciebie! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Dyrektor szkoły mgr Grażyna Chachulska 
 

 

SZKOŁA POSIADA nowoczesne pracownie komputerowe 

ze światłowodowym  łączem internetowym. Ponadto 

dostęp do Internetu oferuje również świetlica i biblioteka. 

Klasopracownie wyposażone są w projektory multi-

medialne, tablice interaktywne oraz liczne pomoce 

dydaktyczne. Przedsiębiorczy uczniowie mogą wykazać 

się pracą w sklepiku szkolnym. 

Zespół Szkół w Gogołowej 

Więcej na: www.zsgogolowa.pl 

LICEUM W GOGOŁOWEJ ZAPRASZA DO KLASY 

MUNDUROWO-SPORTOWEJ ORAZ DO KLASY  

O PROFILU WIZAŻ I STYLIZACJE. 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim to placówka 

kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych 

umysłowo (w stopniu od lekkiego do głębokiego) oraz  

z autyzmem (w tym w normie intelektualnej). 

Jeśli więc Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego może być uczniem jednej ze szkół 

naszego ośrodka. Dziecko, któremu orzeczono potrzebę zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych - może uczestniczyć w zaję-

ciach organizowanych przez nasz Ośrodek Rewalidacyjno-

Wychowawczy. Zaś dziecko z opinią o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju znajdzie w naszej placówce miejsce 

na wczesną pomoc specjalistyczną. 

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, 

od wieku dziecka, od jego aktualnego stanu zdrowia 

placówka oferuje specjalistyczną pomoc, wsparcie i eduka-

cję na następujących poziomach: 
    
                                

 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU to zajęcia, które są 

organizowane dla dzieci w wieku od 0 do momentu rozpo-

częcia nauki szkolnej, posiadających opinię poradni 

psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego 

wspomagania. W naszej  placówce  dzieci o trzymują profe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sjonalne wsparcie oligofrenopedagogów (w przypadku 

niepełnosprawności intelektualnej), tyflopedagoga (terapia 

widzenia), surdopedagoga (w przypadku niedosłuchu  

i niesłyszenia), specjalistów ds. autyzmu, psychologa, 

logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty 

metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, terapeuty alternatywnej 

i wspomagającej komunikacji.  
 

 OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY (ORW) daje 

możliwość terapeutycznego wsparcia, stymulowania 

rozwoju oraz specjalistycznego oddziaływania na dzieci  

i młodzież z głębokim stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej w wieku od 3 lat do 25 roku życia. W ramach 

ośmiogodzinnego pobytu w Ośrodku dzieci i młodzież 

uczestniczą  w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

biorą udział w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki 

Shernborn, w zajęciach usprawniających ruchowo, a także 

w zależności od potrzeb dziecka, w zajęciach 

rehabilitacyjnych, usprawniających mowę, doskonalących 

proces widzenia, także dogoterapii i innych. Zajęcia  

z dziećmi i młodzieżą prowadzone są w grupach 

czteroosobowych, a opiekę nad podopiecznymi pełni 

zawsze nauczyciel/specjalista oraz pomoc nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. M. Kopernika 71, 44-300 Wodzisław  Śląski 

tel. 32 455 23 00 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  

w Wodzisławiu Śląskim 
 

www.zpswr.wodzislaw.pl 

e-mail:soswwodzislaw@poczta.onet.pl 



 

 

 

 DZIECI I MŁODZIEŻ Z AUTYZMEM będące w obowiązku 

szkolnym lub nauki, mają możliwość uczęszczania do 

wyodrębnionych klas na poziomie szkoły podstawowej  

z dotychczasowymi oddziałami gimnazjalnymi oraz 

szkoły przysposabiającej do pracy. Klasa może liczyć 

maksymalnie czterech uczniów, którymi opiekuje się 

nauczyciel/specjalista oraz pomoc nauczyciela.  

Dzięki takiej organizacji pracy każde dziecko z tą 

niepełnosprawnością ma możliwość indywidualnego 

rozwoju zgodnie z zasadami terapii behawioralnej oraz 

innych technik usprawniających w zakresie funkcjo-

nowania społecznego oraz komunikowania się.  

 

 DZIECI I MŁODZIEŻ Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNO-

SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ mogą być uczniami szkoły 

podstawowej z dotychczasowymi oddziałami gimna-

zjalnymi lub branżowej szkoły I stopnia. Nauka na 

wszystkich poziomach odbywa się w zespołach 

maksymalnie 16 - osobowych. Dodatkową formą 

pomocy dla tej grupy uczniów są zajęcia rewalidacji 

indywidualnej, przydzielane każdego roku szkolnego 

zgodnie z potrzebami dziecka.  

 

 DZIECI I MŁODZIEŻ Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ uczestniczą  

w zajęciach edukacyjno - terapeutycznych na poziomie 

szkoły podstawowej z dotychczasowymi oddziałami 

gimnazjalnymi lub szkoły przysposabiającej do pracy. 

Głównym przedmiotem szkolnym, ale także celem tej 

formy edukacji jest nacisk na funkcjonowanie społeczne 

oraz osobiste. Najstarsi uczniowie szkoły uczestniczą  

w zajęciach usamodzielniających prowadzonych  

w mieszkaniu treningowym. Inną formą przygotowania 

uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 

jest prowadzenie zajęć w  kawiarni  treningowej,  która   

 

znajduje się w placówce. Wyjeżdżamy także do pobliskich 

gospodarstw szkółkarskich, gdzie uczymy się prac związanych 

z uprawą roślin i drzewek. Wszyscy uczniowie z tym stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej uczestniczyć mogą  

w dodatkowych zajęciach korygujących, usprawniających  

i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia. 

Uczniowie prowadzeni są w grupach maksymalnie  

8-osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 



  

 

WYPOSAŻENIE 

PROWADZONE TERAPIE I ZAJĘCIA DODATKOWE 

NASZE TRADYCJE I OSIĄGNIĘCIA 

 

 
 

 

 
Pracę edukacyjno - terapeutyczną prowadzoną w Zespole 

Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych 

wspomaga wysokiej klasy sprzęt multimedialny, który jest  

w posiadaniu naszej placówki. Do dyspozycji uczniów jest 

między innymi pięć tablic interaktywnych oraz urządzenie 

Tajemnicza Wyspa, które łączy trzy zastosowania: tablicę 

interaktywną, podłogę interaktywną oraz projektor 

multimedialny.  Tajemnicza  Wyspa  jest   urządzeniem 

wspierającym rozwój psychoruchowy dzieci. Podnosi 

umiejętności szkolne, zapobiega deficytom. Wspomaga 

rozwój dziecka w zakresie motoryki dużej i małej, 

poznawczy, społeczny i fizyczny. Posiadamy także 

16-osobowy autobus, którym wyjeżdżamy na wycieczki, 

konkursy  i  turnieje  sportowe.  Placówka wyposażona jest  

w windę umożliwiającą pokonywanie barier architekto-

nicznych.  

 

 

 

 

Nasza placówka prowadzi następujące terapie i oferuje 

wiele zajęć dodatkowych takich jak: dogoterapia, 

hipoterapia, terapia widzenia, terapia ręki, terapia metodą 

EEG Biofeedback, terapia metodą SI, terapia metodą 

Tomatisa, muzykoterapia, arteterapia,  metoda Weroniki 

Sherborne. zajęcia na basenie, zajęcia sezonowe-

łyżwiarstwo, logopedia, alternatywne metody komunikacji, 

rehabilitacja, , zajęcia z korektywy wad postawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W ciągu swej wieloletniej działalności Placówka wypra-

cowała pewne działania i akcje, które wpisały się już na stałe 

w Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych. I przez to stały się 

tradycjami naszej Placówki. Do taki działań należą: Tydzień 

Obchodów Święta Szkoły, Biesiada Bożonarodzeniowa, 

Jasełka, Mikołajki i wiele innych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Od trzydziestu pięciu  lat, prezentując osiągnięcia naszych 

podopiecznych, uczymy innych jak poznawać i ,,oswajać"  

się z niepełnosprawnością. Z powodzeniem realizujemy  

misję naszej placówki, kreując ją na SZKOŁĘ AKCEPTACJI  

I ZROZUMIENIA. 

 
 

           p.o. Dyrektor placówki mgr Andrzej Skiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Szczególnie mocno szczycimy się wypracowanymi 

formami współpracy z rodzicami. Jej formuła 

pozwoliła nam się znaleźć w grupie dwudziestu 

pięciu najcenniejszych inicjatyw w kraju.  



 

 

 

 

 

KOLOR NIEBIESKI - komunikacja powiatowa - PKS 

Racibórz  

(http://rozklady.powiatwodzislawski.pl/) 
 

KOLOR ZIELONY - MZK Jastrzębie-Zdrój 
(http://rozklady.mzkjastrzebie.com/) 
 

KOLOR CZERWONY – linia prywatna PPUH Kłosok  

(http://rozklad.klosok.eu/) 

 
 

DOJAZD DO: 

 Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim  

ul. Pszowska 92 

 I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,  

ul. Szkolna 1 

 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego 

w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1  

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 

Śląskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 

 Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,          

ul. Gałczyńskiego 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Z MIEJSCOWOŚCI: LINIA NUMER 

Lubomia, Syrynia 31, 31S, 41 

Pszów 31, 31S, 222, 224, 225 

Rogów 34*, 35 

Chałupki, Odra, Olza 33* 

Gorzyce 32*, 33*, 34*, 35, 36 

Czyżowice 32*, 35, 36 

Turza Śląska 33*, 34*, 37*, 39 

Godów, Gołkowice 36, 38* 

Skrzyszów 37*, 38* 

Krostoszowice 38*, 39* 

Jastrzębie-Zdrój 36, E3, 130, 131, 132 

Rydułtowy 222, 223, 224 

Radlin 218, 225, 227, 516 

Świerklany 228 

Marklowice 218, 227, 228 

Mszana 131, 132, E3, 

Połomia 130 
 

 

* kursy do dworca autobusowego przy galerii „Karuzela” 

(możliwy dojazd w bezpośrednie sąsiedztwo szkół  

z przesiadką na linie 31 i 36, w ramach jednego biletu). 

 

 

 

 
 

Skorzystaj z oferty komunikacyjnej ułatwiającej dojazd do powiatowych szkół i placówek. 

 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 

http://rozklady.powiatwodzislawski.pl/
http://rozklady.mzkjastrzebie.com/
http://rozklad.klosok.eu/


  

 

DOJAZD DO: 

 Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach, ul. Skalna 1 
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach, ul. Obywatelska 30 
 

Z MIEJSCOWOŚCI: LINIA NUMER 

Pszów 222, 224 

Radlin 222, 223 

Wodzisław Śląski 222, 223, 224 
 

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie,  

ul. Orkana 23  
 

Z MIEJSCOWOŚCI: LINIA NUMER 

Pszów 222, 225 

Rydułtowy 222 

Wodzisław Śląski 222, 225, 227, 516 

Marklowice 218, 227 

Rybnik 516 
 

 

 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

 ul. Traugutta 32  
 

Z MIEJSCOWOŚCI: LINIA NUMER 

Lubomia, Syrynia 31, 31S 

Rydułtowy 222, 224 

Radlin 222, 225 

Wodzisław Śląski 222, 224, 225 
                                 

 

 

 

 Zespołu Szkół w Gogołowej, ul. Wiejska 89, 

Połomia            
         

Z MIEJSCOWOŚCI: LINIA NUMER 

Jastrzębie-Zdrój 121, 130 

Wodzisław Śląski 130 

Połomia 130 
    

 
         

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTATKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


