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Przygotowaliśmy dla Was - absolwentów gimnazjów jak i Waszych rodziców informator z ofertą 

edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski. Mamy nadzieję, że wiedza o rodzajach i typach szkół ponadgimnazjalnych 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 Waszego rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach tegorocznego informatora 

naborowego.  

W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 

proponuje w Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich kształcenie w nowym zawodzie technik energetyk. 

Dla uczniów, którzy chcą w przyszłości zasilić rynek pracy w branży transportowej Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie proponuje nowy zawód – kierowca 

mechanik. Biorąc pod uwagę większe zainteresowanie absolwentów gimnazjów kształceniem zawo-

dowym, a także rosnące zapotrzebowanie w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł energii od 

3 lat proponujemy w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zawód - technik urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej. Amatorów fotografii oraz wszystkich zainteresowanych planowa-

niem i organizacją prac związanych z procesem logistycznym zachęcamy do kształcenia w zawo-

dach fototechnik oraz technik logistyk w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Rydułtowach. Osobom kreatywnym zainteresowanym reklamą, przedstawiamy propozycję kształ-

cenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w Technikum w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Pszowie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie w swojej 

ofercie proponuje kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej między innymi w zawodach: mecha-

nik–monter maszyn i urządzeń oraz monter mechatronik. Jeżeli pragniecie rozwijać swoje talenty 

artystyczne, proponujemy Wam naukę w 4-letnim Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Natomiast jeżeli jesteście miłośnikami sportu proponujemy Wam klasę 

sportową w III Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego  

w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Dla uczniów chcących opanować język angiel-

ski w szerszym zakresie dobrym wyborem będą klasy bilingwalne w II Liceum Ogólnokształcącym  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera. Szkoła ta prowadzi także 

klasy integracyjne, przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 
Warto również wspomnieć o Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, 

gdzie Powiat Wodzisławski funduje uczniom zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji policyjnej, ratow-

nictwa medycznego - pożarnictwa i edukacji kulturalno-medialnej. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach 

(www.kuratorium.katowice.pl zakładka „rekrutacja”) gdzie znajdziecie Postanowienie Śląskiego 

Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postę-

powania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, 

klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podsta-

wowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólno-

kształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 wraz z załącznikami. 

W bieżącym roku - wzorem lat ubiegłych - nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie się odby-

wał drogą elektroniczną. Będziecie mogli w internecie, na bieżąco oceniać swoje szanse. Pamiętaj-

cie, 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.  

Zachęcam do odwiedzania szkół podczas dni otwartych oraz śledzenia ich stron internetowych. 

Zapraszam na spotkanie z doradcą zawodowym w naszym Szkolnym Ośrodku Karier funkcjonującym 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy  

ul. Szkolnej 1. 

Życzę Wam mądrego wyboru Waszej przyszłej szkoły. 

Do zobaczenia we wrześniu! 
  

 

Słowo wstępne 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Rydułtowach specjalizuje się  

w kształceniu uczniów w branżach  

gastronomicznej, handlowej, fototechnicz-

nej, ekonomicznej, logistycznej i usługowej. 

 

Szkoła jest objęta porozumieniem 

o współpracy z Wojskową Komenda  

Uzupełnień w Rybniku oraz Cechem  

Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców 

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

Od roku szkolnego 2013/2014 w placówce odbywają się zajęcia organizowane pod patrona-

tem Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  
 

Zajęcia dla młodzieży prowadzą również pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach i Cieszynie. 
 

Uczniowie technikum mogą doskonalić swoje umiejętności w ramach praktyk zawodowych 

odbywanych w nadmorskich ośrodkach turystyczno – wypoczynkowych, restauracjach  

i placówkach handlowych.  
 

Szkoła współpracuje również z 10 Opolską Brygadą Logistyczną. W ramach zajęć z logistyki 

wojskowej uczniowie będą przygotowywani do podjęcia pracy w wojskowych oddziałach 

logistycznych. W trakcie nauki odbędą też zajęcia specjalistyczne z zakresu edukacji wojskowej 

i sztuk walki.  

 

OFERTA EDUKACYJNA: 
 

Technikum (4 lata nauki)  
 technik logistyk (specjalność wojskowa) 

 fototechnik 

 technik żywienia i usług gastronomicznych  

(specjalność kucharz-kelner) 

 technik handlowiec (specjalność handel  

internetowy) 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
(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 
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Atuty szkoły - baza i zaplecze dydaktyczne: 

 
Zapraszamy do nowych, bogato wyposażonych  

pracowni zawodowych: 

- obsługi klienta, 

- obsługi konsumenta, 

- gastronomicznej, 

- studia fotograficznego i ciemni, 

- grafiki komputerowej i obsługi programów   

rachunkowo – podatkowo – księgowych. 
 

 

 

 

 

Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają: 

- dwie pracownie komputerowe, 

- sale lekcyjne wyposażone w tablice  

   interaktywne i rzutniki multimedialne, 

- multimedialne centrum informacji, 

- przestronna sala gimnastyczna i boiska  

   wchodzące w skład kompleksu „Orlik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w projektach międzynarodowych: 
 

- Comenius „Razem do źródeł Europy” z czeskimi,  

słowackimi, niemieckimi, tureckimi partnerami, 

- „Śląska sztuka kulinarna” oraz „Razem w sepii i kolorze” 

realizowany w ramach Programu Współpracy Trans-

granicznej z Czechami, 

- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas techni-

kum w ramach projektu Leonardo da Vinci  

w Londynie, 

- polsko – niemiecka wymiana młodzieży. 

 

 

 

 

Doświadczona i wykwalifikowana 

kadra  zapewnia dobry poziom 

kształcenia, przekładający się  

na wysokie wyniki egzaminów 

zawodowych i maturalnych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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Osiągnięcia uczniów i absolwentów:  
 

- wysokie miejsca świetnie wyszkolonych cukierników, piekarzy i sprzedawców w turniejach 

na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, 

- I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Gastronomicznych Młodych Kucharzy  

i Kelnerów, 

- II miejsce w konkursie „Śląska Jesień Kulinarna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość rozwijania talentów i zainteresowań: 
 

- w konkursach i przeglądach artystycznych, 

- w imprezach kulturalnych, 

- w akcjach Honorowego Krwiodawstwa i wolontariacie młodzieży, włączającej się 

w działania charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Szkoła prowadzi dokumentację z wykorzystaniem programu Dziennik Elektroniczny. 

Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

    Zapraszam. 
 

        Dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Stebel 

 
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

 
Chcesz wiedzieć więcej – odwiedź stronę internetową szkoły.  

Znajdziesz nas pod adresem: www.zsp2rydultowy.pl 
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim to szkoła kształ-

cąca nie tylko w zawodach, które gwarantują ciekawą pracę, ale także wychowująca  

w duchu słów Phila Bosmansa: „Wychowywać, to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształ-

tować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter“.  
 

 

                Proponujemy zdobycie dodatkowych umiejętności w zawodach:  

 

    TECHNIKUM NR 2 (4 lata nauki)  
 

TECHNIK EKONOMISTA: 
Będziesz mógł prowadzić kompleksową obsługę kadrowo-płacową, wykonywać 

zadania w zakresie doradztwa podatkowego, kontrolować finanse wszystkich 

transakcji firmy, organizować działalność gospodarczą i obliczać podatki. Pracę znajdziesz 

w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach, doradztwach finansowo podatko-

wych. 
 

TECHNIK HANDLOWIEC:  
Będziesz mógł prowadzić działalność handlową, organizować działania reklamowe  

i marketingowe, sporządzać dokumentację ekonomiczno-finansową, kreować markę 

firmy, organizować eventy, zarządzać działalnością handlową. Pracę znajdziesz w firmach 

sektora usługowo-handlowego. 
 

TECHNIK INFORMATYK:  
Będziesz mógł programować aplikacje stacjonarne i mobilne, projektować strony  

i aplikacje multimedialne, administrować sieciami komputerowymi i stronami www, 

projektować i zarządzać serwisami internetowymi (blog, forum, sklep internetowy), naprawiać 

sprzęt komputerowy, a także udzielać wsparcia informatycznego dla firm działających  

w różnych branżach, np. w hotelarsko-turystycznej, gastronomicznej, ekonomicznej czy han-

dlowej. Pracę znajdziesz w firmach informatycznych, urzędach, agencjach reklamowych. 
 

 

 

 

 

Technik EKONOMISTA 
- analityk biznesowy 

- specjalista personalno-podatkowy 

Technik HOTELARSTWA 
- menager Spa & Wellness 

- animator czasu wolnego 

Technik INFORMATYK 
- programista aplikacji stacjonarnych i mobilnych 

- kreator serwisów internetowych 

Technik HANDLOWIEC 
- doradca ds. marketingu i sprzedaży 

- przedstawiciel handlowy 

Technik ŻYWIENIA  

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

- doradca zdrowego żywienia 

- menager gastronomii i dietetyki 

- technolog żywienia 

Technik OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 
- organizator turystyki regionalnej 

- organizator imprez masowych 

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 

www.ekonomik.wodzislaw.pl 

e-mail: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl 

 ZAPRASZAMY DO 

EKONOMIKA 
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ATUTY SZKOŁY: 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:  
Będziesz mógł układać diety, analizować i modyfikować jadłospis, organizo-

wać żywienie i usługi gastronomiczne, organizować produkcję gastronomicz-

ną, wykorzystywać różne techniki wypieku i dekoracji ciast. Pracę znajdziesz w restaura-

cjach, gastronomii hotelowej, kawiarniach, punktach małej gastronomii, firmach cater-

ingowych. 
 

TECHNIK HOTELARSTWA:  
Będziesz mógł zarządzać wizerunkiem obiektu hotelarskiego świadczącym 

usługi rekreacyjne, relaksacyjne i prozdrowotne SPA i Wellness, zarządzać 

personelem w obiektach hotelarskich, w kurortach wypoczynkowych, plano-

wać i realizować usługi w recepcji. Pracę znajdziesz w hotelach, ośrodkach wypoczyn-

kowych, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, a także w bazach ruchomych:  

promowej, żeglugowej, kolejowej. 
 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ: 
Będziesz mógł planować i organizować turystykę regionalną, krajową i zagraniczną, 

prowadzić informację turystyczną oraz sprzedaż usług turystycznych, prowadzić 

centrum informacji w miastach, organizować imprezy turystyczno-rekreacyjne, przygotowywać 

strategię promocji walorów turystycznych regionu. Pracę znajdziesz w biurach podróży,  

hotelach, firmach touroperatorskich, ośrodkach wypoczynkowych, urzędach gmin i miast. 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata nauki) 
 

SPRZEDAWCA: 
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. 
 

KUCHARZ: 
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, jadło-

dajniach, zajazdach, gospodach, klubach, zakładach żywienia zbiorowego, firmach caterin-

gowych.
 

 

 

 
 wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje  

w zawodzie; 
 liczne sukcesy naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (np. gastrono-

micznych, ekonomicznych, hotelarskich, informatycznych) na szczeblu krajowym i międzyna-

rodowym; 

 doskonale wyposażone pracownie: hotelarska, handlowa, multimedialna, gastronomiczne, 

informatyczne, ekonomiczne; 

 wyposażenie sal w projektory multimedialne, komputery, ekrany; 

 Internet w całej szkole; 

 szkolna kawiarenka oferująca zdrową żywność; 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą tworzą nie tylko teoretycy, ale przede 

wszystkim praktycy; 

 liczne projekty w ramach programu Erasmus+ (praktyki uczniowskie w Niemczech, Wielkiej 

Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji);  

 bogata baza sportowa: największa sala gimnastyczna w powiecie, mała sala gimnastyczna  

i siłownia; 

 koła zainteresowań (teatralne, filmowe, multimedialne, dziennikarskie, fotograficzne,  

sportowe); 

 warsztaty dla uczniów prowadzone u pracodawców; 

 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 Kroměřížu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. J. St. Pasierba  

w Tczewie, Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, Liceum w Nantes; 

 współpraca z gimnazjami: realizacja innowacji pedagogicznej w Gimnazjum im. Moniki 

Gruchmanowej w Marklowicach. 

 współpraca z przedsiębiorcami: Doradztwo Podatkowe Graczyk s.c., Gościniec Wodzisławski, 

Herbalife, Hotel Amadeus, Neptun, Prymat, Tornado, Unity Line. 

 
 

OPINIE O SZKOLE OBECNYCH UCZNIÓW: 
 

W bardzo krótkim czasie zdobyłem bezcenne doświadczenie w dziedzinie 

informatyki dzięki praktykom i stażom zawodowym zarówno w Polsce, jak i poza 

granicami kraju, zorganizowanym dzięki wielu projektom edukacyjnym 

prowadzonym w naszej szkole. Jedno jest pewne - Ekonomik potrafi uczyć  

i przygotować każdego do życia poza murami szkoły. 

 

Sławek z kl. III TGI 

 
 

Dzięki naszej szkole nabyłam nową wiedzę i wiele doświadczeń. Szkoła da-

ła mi możliwość rozwijania się w kierunku gastronomicznym. Czas spędzony tu 

będę wspominać bardzo dobrze. 

 

            Agata z kl. IV BTG 
 

 

 

                              Dyrektor szkoły mgr Maria Lach 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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Co nas wyróżnia? 

• najwyższe w powiecie wodzisławskim wyniki egzaminu maturalnego, 

• Certyfikaty: Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Nowych Technologii, Szkoła Przedsiębiorczości, 

• laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz międzynarodowych  i ogólnopolskich konkursów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wybierając naszą szkołę:  

 zostaniesz uczniem liceum z 68-letnią tradycją, 

• w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

• dołączysz do grona znamienitych absolwentów naszej Alma Mater, takich jak: M. Dziędziel 

(aktor filmowy i teatralny), J. Musioł (Sędzia Sądu Najwyższego), E. Gatnar (członek Rady 

Polityki Pieniężnej). 
 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy następujące klasy: 
KLASY POLITECHNICZNE: 
klasa A – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski 

klasa B – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka 

Klasy dla „ścisłowców”, przyszłych inżynierów, informatyków, naukowców, menadżerów, ma-

tematyków, fizyków. Uczniowie tych klas są laureatami ogólnopolskich konkursów  

matematycznych, zdobywają Diamentowe Indeksy AGH, uczestniczą w zajęciach prowadzo-

nych przez wykładowców akademickich m.in. Politechniki Śląskiej. Tradycyjnie odnoszą  

sukcesy w Drużynowym Turnieju z Fizyki w Pałacu Młodzieży w Katowicach, reprezentują Polskę 

na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS, zdobywając czołowe miejsca 

(Bali 2013 – medal złoty i srebrny; Serbia 2014 – wyróżnienie). 

 

 

 

 
 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel./fax 32 455 31 64, 32 456 00 65 

www.lo1-wodzislaw.net 

e-mail: s@lo1-wodzislaw.net 
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KLASY MEDYCZNO-PRZYRODNICZE: 

klasa C – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka 

klasa D – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

Klasy dla tych, którzy pragną zostać lekarzami, farmaceutami,  biologami, chemikami, fizjote-

rapeutami, itp. W ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, chętni  

i pracowici mają szansę zostać słuchaczami Uniwersytetu Licealisty prowadzonego przez tą 

uczelnię. Obecnie 17% słuchaczy stanowią nasi uczniowie. Ambitni  zdobywają tytuły finalistów 

i laureatów olimpiad: biologicznej, chemicznej oraz ogólnopolskich i regionalnych konkursów 

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

KLASA PRAWNICZA: 

klasa E – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

Klasa dla humanistów, przyszłych prawników, dziennikarzy, pracowników opieki społecznej, 

administracji, historyków, kulturoznawców, polityków, itp. Uczniowie biorą udział w zajęciach  

i warsztatach prowadzonych m. in. przez pracowników IPN, lekcjach muzealnych. Klasa objęta 

patronatem naukowym Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich na UŚ, Instytutu Seman-

tyki i Semiotyki oraz Teorii Literatury. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą  

w warsztatach wielokulturowych prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów. 

Biorą udział w otwartych rozprawach sądowych i warsztatach z dziedziny prawa.  
 

KLASA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA: 

klasa F – przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski 

Klasa przygotowująca do studiowania na kierunkach uniwersyteckich i pracy w zakresie psy-

chologii, rehabilitacji, resocjalizacji, wychowania fizycznego, pomocy społecznej, itp. Wdroże-

niem do takiej pracy może być działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu, działającym od kilku 

lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnikom gwarantu-

jemy ubezpieczenie i szkolenia, które w przyszłości mogą być pomocne w znalezieniu pracy. 
 

KLASA TURYSTYCZNO-EKONOMICZNA: 

klasa G – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 

Klasa dla przyszłych ekonomistów, księgowych, geografów, pracowników biur podróży, prze-

wodników, itp. Dla chętnych organizujemy wycieczki  i obozy naukowe geograficzno – języko-

we. Byliśmy już na Bałkanach, w Czechach, Turcji, Grecji. Korzystamy z profesjonalnych  

programów komputerowych Szkolnego Ośrodka Kariery. Uczniowie zdobywają laury  

w olimpiadzie geograficznej i ogólnopolskich  konkursach. Uczestniczą w warsztatach  

i wykładach pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego. 

 

 
 

 

 

 

DYSPONUJEMY DOSKONAŁĄ BAZĄ DYDAKTYCZNĄ: 
wszystkie sale lekcyjne z komputerem ze stałym dostępem do 

Internetu i rzutnikiem multimedialnym, biblioteka z  Interneto-

wym Centrum Informacji Multimedialnej, aula szkolna, sala 

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

ny „Orlik”, szkolna telewizja dydaktyczna oraz profesjonalnie 

wyposażona reżyserka, nowoczesne chemiczne dygestorium 

do prowadzenia prac laboratoryjnych. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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ZAPRASZAMY  

rodziców  

i uczniów  

NA DZIEŃ  

OTWARTY 

21 kwietnia 2016 r. 

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI OŚWIATOWYMI  

I UCZELNIAMI WYŻSZYMI: 
• Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej,  

• Śląskim Uniwersytetem Medycznym,  

• Instytutem Filologii Romańskiej i Translatoryki,  

• Wydziałem Fizyki, Chemii, Biologii UŚ, 

• Instytutem Języka Polskiego oraz Szkołą Języka i Kultury  

Polskiej UŚ, 

• Pałacem Młodzieży w Katowicach, 

• Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu,  

• Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej  

w Katowicach, 

• Międzynarodowymi Studiami Polskimi na UŚ. 

 

 

 

 

ZAPEWNIAMY EFEKTYWNĄ NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH:   
• język angielski prowadzony w grupach międzyoddziałowych na 

różnych poziomach zaawansowania, 

• drugi język wybierany spośród następujących: język niemiecki, 

francuski, hiszpański, włoski w grupach dla początkujących  

i zaawansowanych, 

• lekcje z udziałem lektorów z Belgii i Kanady w ramach programu 

„klasy frankofońskie na Śląsku”, 

• udział w konkursach językowych i literackich w językach obcych 

organizowanych np. przez Ambasadę Hiszpanii (I miejsce w tym 

roku),  

• staże językowe w USA i wymiana uczniów z Francją. 
 

PROPONUJEMY BOGATĄ OFERTĘ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: 
 fizyka w medycynie, łacina w medycynie, łacina w prawie, 

j. angielski w biznesie, analiza chemiczna, historia ustroju państwa i prawa. 
 

DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW. ORGANIZUJEMY:   
• koła przedmiotowe i zainteresowań (psychologiczne, teatralne, plastyczne, ratownictwa 

medycznego, zajęcia SKS), 

• wycieczki krajoznawcze, rajdy, obozy naukowe, 

• festiwale talentów, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki krajoznawcze, rajdy, obozy  

naukowe. 

 

 
„Wyobraźmy sobie szkołę z wieloletnią tradycją i niepowtarzalną atmosferą, „wyczuwalną już od 

progu". Dodajmy do tego inteligentnych, kreatywnych uczniów oraz kompetentnych i przyjaznych 

profesorów. Szkołę, w której każdy może być sobą i rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności."  

                                                        /Kinga i Michasia II g/ 

Odkryj DNA „Jedynki” 

DUSZĘ-NOWATORSTWO-AMBICJĘ! 

/Maturzyści 2016/ 

 

            

REALIZUJEMY PROJEKTY EDUKACYJNE 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Uczniowie o szkole… 

Dyrektor szkoły mgr Janina Rurek 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego  

w Radlinie 
 

go w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

 

 

 

 

ZSP w Radlinie jest szkołą zawodową z wielo-

letnią tradycją kształcenia. Przygotowujemy 

młodzież wraz z przyszłymi pracodawcami do 

nauki i pracy w wybranych zawodach. Nasi 

absolwenci zdają egzaminy zawodowe, ale co 

jest najważniejsze znajdują zatrudnienie po 

ukończeniu szkoły.  

 

Kształcimy zarówno w systemie szkolnym jak i dualnym: 
System szkolny oparty jest na nauce zawodu w bardzo dobrze wyposażonym Centrum Kształ-

cenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim, a w klasie trzeciej u Pracodawców np.: KWK „Mar-

cel”, „RUE Sp. z o.o.”, „VACAT sp. z o.o.”. Uczeń zdaje egzamin prowadzony przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

System „dualny” oparty jest o umowy z pracodawcami w wyniku których, absolwent gimna-

zjum 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. Absolwent zdaje egzamin w Izbie  

Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. 

 

ZSP w Radlinie w roku szkolnym 2016/2017 proponuje kształcenie w zawodach: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Orkana 23, 44-310 Radlin 

tel. 32 455 83 04  

www.radlin.oswiata.org.pl 

 e-mail: radlin.zsp@gmail.com 

facebook.com/radlin.zsp 

ZAWÓD 

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 

 
mechanik monter maszyn 

 i urządzeń 

monter mechatronik 

System szkolny: 

PCKU w Wodzisławiu Śląskim 

System dualny: 

Tenneco w Rybniku, 

Michael w Radlinie i Rydułtowach 

 

mechanik pojazdów  

samochodowych 

kierowca mechanik, mechanik  

motocyklowy, monter elektronik, ślu-

sarz, elektryk, sprzedawca, wędliniarz,  

piekarz, lakiernik, blacharz samocho-

dowy, operator obrabiarek skrawają-

cych, stolarz, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

oraz inne zawody w ramach klasy 

wielozawodowej 

Firmy branży samochodowej   

zrzeszone w Cechu Rzemieślników  

i Innych Przedsiębiorców 

Gimnazjalista może Sam znaleźć  

pracodawcę lub szkoła proponuje  

mu firmę z którą, współpracuje. 

W klasie wielozawodowej uczniowie 

uczą się teoretycznych przedmiotów 

zawodowych na miesięcznym kursie  

w ZDZ w Wodzisławiu Śląskim 
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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 eksploat-

acji maszyn, specjalizując się w urządzeniach produkowanych w danej firmie. Praca w tym 

zawodzie wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Obecnie 

proponujemy praktyczne kształcenie w firmach: Tenneco w Rybniku, Michael w Rydułtowach 

lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim. 

 

MONTER MECHATRONIK to taki informatyk w zawodówce. Zajmuje się zastosowaniem informa-

tyki w maszynach i urządzeniach. Praca odbywa się głównie w dobrze wyposażonych,  

estetycznych warsztatach, halach produkcyjnym, 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 odbywa się w firmie Tenneco lub Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - zajmuje się obsługą, 

konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie dro-

gowym. Zawód ten cieszy się ogromną popularnością, stanowi 

także  dobrą podbudowę dla osób chcących zostać zawodowymi 

kierowcami np. kierowcami TIRa. Szkoła współpracuje z wieloma 

firmami z branży samochodowej nie będzie więc problemu z wybo-

rem pracodawcy. 

 

MONTER ELEKTRONIK lub ELEKTRYK to dwa zawody poszukiwane na 

rynku pracy. Coraz większe zastosowanie urządzeń  elektrycznych, 

elektronicznych i telekomunikacyjnych powoduje konieczność 

zatrudniania specjalistów zajmujących się wykonywaniem, instalo-

waniem i konserwacją układów i urządzeń elektrycznych, elektro-

nicznych i telekomunikacyjnych.  

 

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 zara-

biać. Na stanowiska wędliniarza zatrudniane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. W najbliższym  

otoczeniu jest wiele firm z branży wędliniarskiej bardzo dobrze wyposażonych z dużymi perspek-

tywami rozwoju. Szkoła zapewnia praktykę w Zakładach Mięsnych „Berger” w Rydułtowach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybko zdobędziesz doświadczenie zawodowe,  
pracę i prestiż społeczny !!! 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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ATUTY SZKOŁY TO:  
bardzo dobra współpraca z pracodawcami, dogodne poło-

żenie, kameralna atmosfera, nauczyciele poświęcający  

uczniom wiele czasu na dodatkowe konsultacje, realizowanie 

projektów zawodowych: „Mam zawód – mam pracę w regio-

nie”, „Czas na sukces zawodowy” czy kursy doskonalące  

w ramach praktyk zawodowych. Szkoła umożliwia młodzieży 

udział w wyjściach do kina, wyjazdach na wycieczki oraz  

udział w wizytach zagranicznych np. w ramach Polsko -  

Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
 

Szczególne znaczenie w szkole odgrywa sport, czego dowo-

dem są liczne sukcesy naszych uczniów. Młodzież  ma możli-

wość korzystania z siłowni szkolnej oraz pobliskiego boiska  

sportowego Orlik czy dla chętnych z zajęć na basenie MOSiR-u. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

Wypowiedzi uczniów: 

 

 
 

 

 

 
Szkoła zawodowa w Radlinie okazała się moim bardzo dobrym wyborem. Nauczyciele potrafią 

nauczyć ale także porozmawiać o zainteresowaniach, doradzić czy pożartować. Zachęcają także 

do podnoszenia kwalifikacji na kursach. Ja aktualnie jestem w trakcie kursu na operatora obrabiarek 

CNC. Skończę szkołę z dwoma zawodami!  

(Szymon z klasy III a - mechanik monter maszyn i urządzeń) 

 

Pracuję w firmie „MICHAEL” w Rydułtowach. To bardzo nowoczesny zakład, w którym mogę się 

dużo nauczyć. Zdobywam doświadczenie zawodowe, które pozwoli mi szybko stać się niezależnym 

finansowo. W szkole zaś jest świetna atmosfera, wyrozumiali nauczyciele, jest ok. 

(Michał z I a – mechanik monter maszyn i urządzeń) 
 
 

Wybierz mądrze dobry zawód dla siebie!!! 

Szkoła w Radlinie szansą na taki wybór!!! 
        
Dyrektor szkoły mgr Jarosław Rudol 

Szkoła jest objęta porozumieniami z Punktem Pośrednictwa 

Pracy, Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców  

w Wodzisławiu Śląskim oraz wieloma Pracodawcami  

z regionu. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Pamiętaj !!! 

Każdy kto ukończy szkołę zawodową ma możliwość  

dalszego kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, mając zawód w kieszeni i zatrudnienie !!! 

 
Uczniowie o szkole… 

KOŃCZĄC SZKOŁĘ ZAWODOWĄ SZYBCIEJ STAJESZ SIĘ DOROSŁĄ SAMODZIELNĄ  

OSOBĄ. SZKOŁA ZAWODOWA TO SZKOŁA MĄDREGO WYBORU !!! 
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KLASA A, AKADEMICKA – DWUJĘZYCZNA (naukowy patronat AGH w Krakowie) 

z poszerzeniem podstaw programowych z matematyki oraz drugiego przedmiotu do wyboru 

spośród: fizyka lub chemia oraz trzeciego przedmiotu do wyboru spośród: informatyka,  

biologia lub geografia. Tu oferujemy: 

• wybrane zajęcia prowadzone w systemie dwujęzycznym (w j. polskim i j. angielskim), 

• zajęcia z wykładowcami AGH na terenie szkoły lub wyjazdy do Krakowa na warsztaty  

i zajęcia z matematyki, fizyki lub chemii,   

• wyjazdy na wykłady z informatyki organizowane na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

Po ukończeniu tego oddziału możesz podjąć studia na kierunkach technicznych (np. informa-

tyka, automatyka i robotyka, architektura), medycznych (np. medycyna, stomatologia)  

i ekonomicznych (np. ekonomia, finanse i rachunkowość). 
 

KLASA B, EUROPEJSKA – DWUJĘZYCZNA (patronat WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie) 

z poszerzeniem podstaw programowych z j. polskiego i historii oraz trzeciego przedmiotu do 

wyboru spośród: biologia lub geografia. Tu proponujemy: 

• wybrane zajęcia prowadzone w systemie dwujęzycznym (w j. polskim i  j. angielskim), 

• czwarty przedmiotu rozszerzony: WOS lub przedmiot uzup. „Realioznawstwo krajów angloję-

zycznych” (program autorski), 

• obóz naukowy Euroweek organizowany przez Europejskie Forum Młodzieży, gdzie zajęcia 

prowadzone są w języku angielskim przez wolontariuszy z wielu różnych krajów świata oraz 

   wyjazdy na wykłady do WSE w Krakowie. 

Po ukończeniu tego oddziału możesz podjąć studia na kierunkach humanistycznych (np. pra-

wo, filologie, politologia) oraz innych. 
 

KLASA C, MEDYCZNA (patronat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Akade-

mia Młodego Lekarza) 

z poszerzeniem podstaw programowych z biologii, drugiego przedmiotu do wyboru spośród: 

fizyka lub chemia oraz trzeciego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka lub język  

angielski. Tu oferujemy: 

• ćwiczenia laboratoryjne na ŚUM w Katowicach, UJ i AGH w Krakowie, 

• wykłady lekarzy i pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 

• wyjazdy zagraniczne przyrodniczo – językowe do Szkocji, Norwegii lub Anglii, szkolenia  

z zakresu ratownictwa medycznego. 

Po ukończeniu tego oddziału możesz podjąć studia na kierunkach medycznych (np. medycy-

na, stomatologia, farmacja), przyrodniczych (np. weterynaria) oraz technicznych. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

I INTEGRACYJNYMI IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41  

44-300 Wodzisław Śląski 

tel./fax 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 

http://www.tischner-wodzislaw.pl/
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KLASA D, MEDIALNA (patronat redakcji „Dziennika Zachodniego”) 

z poszerzeniem podstaw programowych z wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego oraz 

trzeciego przedmiotu do wyboru spośród: biologia lub geografia. Tu proponujemy: 

• możliwość organizacji zajęć z dziennikarstwa i komunikacji medialnej, historii mediów lub filmu 

w ramach przedmiotów uzupełniających (programy autorskie), 

• organizację  warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarzy i wykładowców UŚ 

i UO, 

• zajęcia w  redakcji  i drukarni „Dziennika Zachodniego” w Sosnowcu, Radia „eM” w Katow i-

cach oraz w Telewizji Katowice, 

• tworzenie publikacji dziennikarskich oraz audycji radiowych wraz ze współpracującymi  

instytucjami. 

Po ukończeniu tego oddziału możesz podjąć studia na kierunkach humanistycznych  

(np. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, filologie), ekonomicznych i innych. 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA ODDZIAŁU INTEGRACYJEGO. 

 

 

 
 

 Skuteczność edukacyjna: Od 2005 roku po wprowadzeniu zasad matury zewnętrznej,  

osiągamy wysoką zdawalność na egzaminach maturalnych (około 99%). 

 Doborowa kadra pedagogiczna: To ponad 60  profesjonalistów, z których 62% posiada 

kwalifikacje do uczenia więcej niż jednego przedmiotu. Zaś znakomita większość  to egza-

minatorzy czynni OKE w Jaworznie. 

 Nowoczesna baza: Szkoła dysponuje 10 pracowniami multimedialnymi, 4 interaktywnymi,  

2 komputerowymi, 4 artystycznymi oraz dysponuje multimedialnym centrum informacji,  

siłownią, salą gimnastyczną. Korzystamy z dziennika elektronicznego, tabletów (do dyspo-

zycji uczniów podczas wybranych zajęć). Szkoła jest pozbawiona barier architektonicz-

nych. 

STANDARDOWO: Zapewniamy ponad 130 godzin tygodniowo kół przedmiotowych  

i innych zajęć rozwijających sprawności lub zainteresowania. Organizujemy: wycieczki, obozy 

naukowe, SKS, zawody sportowe, koncerty charytatywne, wolontariat, wymianę młodzieży  

z francuską szkołą w Saint Gregoire, Comenius, czyli współpracę z przyjaciółmi z Hiszpanii, 

Włoch, Słowacji, Turcji,  Francji oraz Portugalii. Oferujemy również rozwijanie zainteresowań   

w Szkolnym Klubie Europejskim. 

NASZE SPECJALNOŚCI: Specjalizujemy się w następujących projektach edukacyjnych: Kultura 

na Językach, Sport na Językach lub Film na Językach, nocki filmowe, festiwale nauki, Dzień 

Kolumba. Organizujemy powiatowe konkursy: z języka angielskiego, malarstwa „Jaki kolor ma 

śnieg”, wojewódzki konkurs „Daj mi słowo”. Organizujemy również debaty, sesje naukowe, 

wykłady i seminaria. To tylko niektóre formy współpracy z 12 uczelniami wyższymi.                             

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

go w Wodzisławiu Śląskim 

CO NAS WYRÓŻNIA? 

 

Chcesz wiedzieć więcej – odwiedź stronę internetową szkoły: 

www.tischner-wodzislaw.pl 
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KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE I ZAWODOWE W ZSP 

 
 

OFERTA DLA GIMNAZJALISTÓW: LICEUM PLASTYCZNE 
 

Zawód: PLASTYK 

Specjalność do wyboru:  

 techniki graficzne 

 film i fotografia 

Zapraszamy uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych  

świata, którzy w ciągu 4 lat kształcenia rozwiną swoje zainteresowania artystyczne i pogłębią 

wiedzę ogólną. Edukacja obejmuje  przedmioty ogólnokształcące (wg podstaw programo-

wych obowiązujących w LO) oraz zestaw obowiązkowych przedmiotów artystycznych takich 

jak: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, podstawy filmu  

i fotografii  oraz specjalność artystyczna. 

Przed rozpoczęciem klasy drugiej uczniowie wybierają specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE  

z podziałem na specjalizacje: projektowanie graficzne i grafikę warsztatową lub specjalność 

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA. 

Nauka w Liceum kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują świadectwo 

potwierdzające ukończenie szkoły i otrzymanie tytułu zawodowego: PLASTYK o wybranej  

specjalności. 
 

OFERTA DLA SZÓSTOKLASISTÓW: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH 
 

To sześcioletnia publiczna szkoła sztuk pięknych, która w zakresie kształcenia ogólnego realizuje 

program gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Realizowane są również przedmioty  

artystyczne takie jak: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, historia sztuki. Szkoła ta 

umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego PLASTYK ze specjalnością: techniki graficzne lub foto-

grafia artystyczna, poświadczonego dyplomem ukończenia zaś absolwenci mogą przystąpić 

do egzaminu maturalnego. 
 

Uczniowie o szkole… 
 

„II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim daje nam możliwość 

realizacji planów, pozwala dostrzec własne zalety i wady, odkryć talenty, rozwijać pasje. Polecam tę 

szkołę każdemu, kto ma duże ambicje i konsekwentnie chce dążyć do osiągnięcia wyznaczonych 

celów.”        

(Michał, klasa II) 
 

 „Dzięki tej szkole mogę rozwijać się pod względem artystycznym i naukowym. Panuje tutaj rodzinna 

 i miła atmosfera. Dzięki tej szkole możesz spełnić swoje marzenia.”  

(Milena, klasa I OSSP) 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Polecam 
 

Dyrektor szkoły mgr Anna Białek 
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Kształcimy w zawodach z przyszłością 

 
 

 

 

Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ!  

 

 

 

Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego, egzaminów potwierdzających kwalifi-

kacje zawodowe oraz ponad 100 laureatów olimpiad przedmiotowych decydują o tym, że od 

lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce szkół technicznych w kraju i województwie. 

 

 
Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego (4 lata nauki) 
 

 

Jako TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ będziesz projek-

tował, montował, bądź serwisował solary, lampy hybrydowe, ogniwa fotowoltaicz-

ne, generatory wiatrowe, dbając o zrównoważony rozwój Ziemi. 

 

Jako TECHNIK TELEINFORMATYK zajmiesz się serwisowaniem komputerów, telefonów 

komórkowych, sieci internetowych, systemów audiowizualnych; zostaniesz specjali-

stą do spraw wsparcia technicznego, sprzedaży oraz obsługi systemów teleinfor-

matycznych. 

 

Jako TECHNIK INFORMATYK zostaniesz 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 kosztorysantem, kierownikiem budowy, 

architektem, przedsiębiorcą, znajdziesz zatrudnienie w biurach projektowych,  

firmach zarządzających nieruchomościami, administracjach budynków, firmach 

dystrybucji materiałów budowlanych.  

ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 456 27 20 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.zstwodzislaw.net 

e-mail: zst@zstwodzislaw.net 
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WYBIERZ DOBRY ZAWÓD 

 

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. rtm. Witolda Pileckiego (3 lata nauki) 
 

W KLASIE SPORTOWEJ zdobędziesz nie tylko maturę, ale i otworzysz sobie drogę do 

wielu ciekawych zawodów  np. strażaka, policjanta, żołnierza, ratownika medycz-

nego, fizjoterapeuty, sportowca, trenera sportowego, dietetyka. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2  im. rtm. Witolda Pileckiego 
(3 lata) 

 
Jako MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

będziesz montował płyty gipsowo-kartonowe, malował, tapetował ściany oraz 

wykańczał wnętrza budynków kafelkami, panelami i innymi okładzinami.  

 

Jako MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH będziesz poszukiwanym 

na rynku pracy specjalistą. 

 

 

 

Wśród absolwentów mamy już 42 stypendystów Prezesa Rady 

Ministrów oraz 32 stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. 

Poszerzamy swoją wiedzę, zwiedzając świat! Poznając europej-

ską kulturę, stajemy się ambasadorami naszego powiatu.  

Zbieramy doświadczenia zawodowe na stażach w Irlandii  

Północnej.  

 

Uczestniczymy w Polsko - Niemieckiej Wymianie Młodzieży.  

W ostatnich latach trzykrotnie zostaliśmy mistrzami Śląska we 

współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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WYBIERZ NAJLEPSZYCH! 

CO JESZCZE MOŻEMY CI  ZAOFEROWAĆ? 
 

Mamy najlepszą bazę w całym powiecie, obejmującą: 

• 8 pracowni komputerowych, 

• 30 sal lekcyjnych wyposażonych w projektory multimedialne, tablice interaktywne, 

• basen, dwie siłownie, kort tenisowy, saunę, strzelnicę, salę gimnastyczną, boisko do piłki  

nożnej o sztucznej nawierzchni, bieżnię, skocznię, rzutnię oraz boisko do piłki plażowej, 

• bezprzewodowy Internet w całej szkole, 

• dziennik elektroniczny. 

 

Współpracujemy z kilkoma uczelniami wyższymi oraz szkołami z całej Europy. 
 

 

 

 

 

„Każdy czuje się tu jak w domu” 

(Mateusz, uczeń) 

„Per aspera ad astra” –  

te słowa towarzyszą mi każdego dnia i motywują do dalszego działania.” 

                                           (Magdalena, absolwentka)  
 

„Nauka w ZST w znaczącym stopniu wpłynęła na to kim teraz jestem 

 i co chcę w życiu robić.” 

(Tatiana, absolwentka) 
 

„Panuje dobra atmosfera”  

(Daniel, uczeń) 
 

„Przede wszystkim dwie rzeczy- możliwość rozwoju własnej osoby oraz,  

co ważniejsze, szansę na kontakt z wyjątkowymi i oryginalnymi osobami,  

które ciągnęły mnie w górę.” 

 (Mateusz, absolwent) 
 
 
 
 
 

          

          ZAPRASZAM 

              Dyrektor szkoły mgr Czesław Pieczka 
 

Uczniowie i Absolwenci o szkole… 

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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NASZA SZKOŁA TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ 

 

 
 

TECHNIKIEM CHŁODNICTWA  

I KLIMATYZACJI – klasa utworzona 

z inicjatywy pracodawców! Cała 

wiedza o urządzeniach chłodni-

czych i klimatyzacyjnych w cztery lata! 

  

TECHNIKIEM MECHANIKIEM – 

zawód od zawsze obecny na 

rynku pracy! Atrakcyjny dla 

wszystkich zainteresowanych 

mechaniką i konstrukcją, obsługą 

i naprawą maszyn. 
 

19 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 

Egzaminów Zawodowych Perspektyw 

  

TECHNIKIEM MECHATRONIKIEM – 

dzięki nowoczesnym pracowniom, 

specjalistycznemu oprogramowa-

niu, w tej klasie zgłębisz tajniki me-

chatroniki. Twoim atutem na rynku pracy 

będą umiejętności z zakresu mechaniki, elek-

troniki i informatyki. Na rynku pracy kieruj 

swoje kroki do: zakładów przemysłowych, 

wykorzystujących obrabiarki CNC, firm dia-

gnostycznych, przedsiębiorstw zrobotyzowa-

nych. 
 

TECHNIKIEM ELEKTRYKIEM 

– nic nie stoi na przeszko-

dzie byś zajął się elek-

trycznym obwodem. 

Nauka w tej klasie uczyni Cię fachowcem 

atrakcyjnym na rynku pracy.  
 

13 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 

Egzaminów Zawodowych Perspektyw 
 

TECHNIKIEM ENERGETYKIEM – nauka uczyni 

Cię specjalistą od wykorzystywa-

nia różnorodnych rodzajów ener-

gii. Twoja wiedza i umiejętności 

umożliwią Ci pracę w firmach  

i instytucjach zajmujących się opracowywa-

ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski 

tel. 32 455 35 93 wew. 103 

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

www.zsz.wodzislaw.pl 

e-mail: dyrektor@zsz.wodzislaw.pl 

TECHNIKUM NR 1 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH, daje okazję by stać się: 
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niem i wdrażaniem technologii pozyskiwania 

energii i jej eksploatacją.   

  

TECHNIKIEM OCHRONY ŚRODO-

WISKA – tajemnicą nie jest, że 

woda zdrowa i czyste powietrze  

o zdrowiu człowieka decydują 

bezsprzecznie! W tym zawodzie odkryjesz 

wszelkie tajemnice ochrony środowiska natu-

ralnego. 

6 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 

Egzaminów Zawodowych Perspektyw 
  

TECHNIKIEM ANALITYKIEM – praca    

z menzurką w dobrze wyposażanym 

laboratorium. A w przyszłości znaj-

dziesz pracę w laboratoriach prze-

mysłowych, spożywczych bądź medycznych. 

 

Tak rodzi się pasja, radość i przyjaźń… 
 

W naszej szkole będziesz miał okazję rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc  

w kółkach zainteresowań o profilu ogólnorozwojowym i zawodowym. Nauczyciele z pasją  

i entuzjazmem staną się dla Ciebie przewodnikami, wsparciem i inspiracją do mierzenia się  

z konkursami i olimpiadami. Umiejętności będziesz szlifował w nowoczesnych, bardzo dobrze 

wyposażonych pracowniach: analitycznej, chemicznej, mechanicznej. 
 

Aktywnie współpracujemy z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami, które w przy-

szłości mogą stać się Twoim miejscem pracy! 
 

 

 

Najwyższa zdawalność egzaminów maturalnych wśród szkół ponadgimnazjalnych w powie-

cie! Doświadczenie i nowatorstwo - gwarantem Twojego sukcesu !!! 

 

 

 

Uczniowie o szkole… 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Ta szkoła jest super!!! Nauka łączy się  

z rozwojem, nabywaniem nowych umiejęt-

ności, które w przyszłości uczynnią ze mnie 

ZAWODOWCA!!! Nauczyciele, samorząd 

uczniowski i uczniowie dbają o dobry klimat. 

Naprawdę jest fajnie. 

Dzięki nauce w Technikum Nr 1 im. Piastów 

Śląskich dowiedziałam się co chcę w przyszłości 

robić, odkryłam pasje, które mogę tu rozwijać, 

zrozumiałam, że dzięki wsparciu pracodawców,  

nauczycieli i kolegów to, co wydawało się 

nieosiągalne jest na wyciągnięcie dłoni. Wybór 

tej szkoły, traktuję jako strzał w dziesiątkę!!! 
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ELEKTROMECHANIK - zawodowiec w dziedzinie montażu i konserwacji 

maszyn i urządzeń elektrycznych! 

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - zawód poszukiwany na rynku 

pracy! Sprawnie będziesz obsługiwał się maszynami konwencjonalnymi  

i sterowanymi numerycznie (CNC). Umowa o pracę i nauka ??? To moż-

liwe!!! - oferujemy kształcenie w systemie pracownika młodocianego  

w zawodach: operator obrabiarek skrawających i elektromechanik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                          Dyrektor szkoły mgr Danuta Mielańczyk 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

Zapraszamy! 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH  
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH  

jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną placówką edukacyjną. 
 

 

 

 

 
 

 

 

KLASA POLICYJNA – rozszerzona matematyka, geografia, 

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

Klasa dla zainteresowanych zawodem związanym ze służba-

mi mundurowymi. Przygotowuje również do studiów na  

kierunkach politechnicznych, na uczelniach wojskowych  

i policyjnych. Nauka w tej klasie pozwoli Ci poznać przyszły 

zawód od strony teoretycznej i praktycznej. Zajęcia, które 

prowadzą specjaliści z Komendy Powiatowej Policji w Wodzi-

sławiu Śląskim, to m.in.: techniki samoobrony i techniki inter-

wencyjne, testy sprawnościowe, kodeks wykroczeń, prawo 

karne, zasady ruchu drogowego. W klasie działa Młodzieżo-

wa Służba Ruchu Drogowego przy współpracy z KPP  

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

KLASA RATOWNICTWO MEDYCZNE – POŻARNICTWO – rozsze-

rzona biologia i chemia, j. angielski; zajęcia dodatkowe         

z zakresu ratownictwa medycznego i pożarnictwa. 

Klasa dla zainteresowanych zawodem związanym z medycy-

ną, służbami ratowniczymi i pożarniczymi. Adresowana do 

uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrod-

niczymi i medycznymi. Program zajęć obejmuje podstawy 

pracy w tych zawodach. Zajęcia teoretyczne i praktyczne 

prowadzone są przez specjalistów z Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim i OSP        

w Rydułtowach (sprzęt specjalistyczny) oraz przez pracowni-

ków służby zdrowia szpitali w Raciborzu i Rybniku. Zakres zajęć 

obejmuje m.in. pierwszą pomoc przedmedyczną, podstawę 

profilaktyki pożarowej, ochronę ludności i zarządzanie  

kryzysowe zajęcia z zakresu wyposażenia i obsługi karetki 

pogotowia. 

 

 

 

 

ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy 

tel./fax 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 

Gimnazjalisto, w naszym liceum masz  

do wyboru sprawdzone klasy, cieszące się  

dużym zainteresowaniem. 

NASZĄ MISJĄ JEST: 
 kształcenie uczniów wszechstronnie przygotowanych do wymagań współczesnego świata, 

 zapewnienie dobrego wykształcenia ogólnego pozwalającego zdać egzamin maturalny, 

a jednocześnie umożliwienie poznania podstaw wybranych zawodów proponowanych  

w ramach zajęć dodatkowych. 
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KLASA EDUKACJA KULTURALNO – MEDIALNA – rozszerzony j. 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 a także plastyków i architektów. Zajęcia dotyczą edukacji 

kulturalnej i współczesnych mediów. Prowadzone są we współpracy z Rydułtowskim Centrum 

Kultury FENIKS, Galerią „Złote Grabie” w Rydułtowach i Szkołą Muzyczną im. Pawła Świętego  

w Rydułtowach oraz Ogniskiem Plastycznym w Rydułtowach. Program kładzie duży nacisk na 

wszechstronny rozwój ucznia (film, teatr, taniec, sztuka i aranżacja wystaw, malarstwo, rysunek) 

i na naukę języka obcego. 

 

 

 
 

 

W Liceum Ogólnokształcącym  im. Noblistów Polskich pracuje wykwalifikowana kadra peda-

gogiczna, W zdecydowanej większości stanowią ją nauczyciele dyplomowani o kilku specjali-

zacjach, troje posiada tytuł doktora nauk. Wszyscy dbają o własny warsztat pracy, doskonaląc 

swoje kompetencje, by jak najlepiej realizować cele szkoły oraz oczekiwania uczniów i rodzi-

ców. W pracy pedagogicznej kierują się szacunkiem i życzliwością oraz indywidualnym podej-

ściem do ucznia.  

 

 

SZKOŁA PROWADZI dziennik elektroniczny; posiada dobrze wyposażone pracownie przedmio-

towe, pracownię multimedialną, tablice interaktywne, skomputeryzowaną bibliotekę z czytel-

nią i dostępem do Internetu, sklepik uczniowski, salę rekreacyjną, zaplecze socjalne dla 

uczniów, nowoczesną szatnię. 

 

 

OFERTA POZALEKCYJNA: 

 Aktywny samorząd szkolny (reprezento-

wanie w Młodzieżowej Radzie Miasta): 

rajd integracyjny, ”szalone wtorki”, ciu-

chowiska, kiermasze książek;  

 Wolontariat: „Szlachetna paczka”, 

współpraca z Hospicjum Cordis, „Góra 

Grosza”, „Tak, pomagam” Caritas Polska, 

pomoc schroniskom dla zwierząt i inne;  

 Kółka przedmiotowe i artystyczne:  

muzyczno-teatralne „Gimpel Band”;  

 Nauka słówek angielskich przez platformę 

Installing;  

 świąteczne warsztaty plastyczne;  

 Wieczór Kolęd Międzynarodowych; 

 Festiwal Piosenki „Niezapominajka”; 

 coroczne  Święto Szkoły i Dni Otwarte. 
 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

go w Wodzisławiu Śląskim 

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ MATUR 
ŚREDNIA Z OSTATNICH CZTERECH LAT WYNOSI 94% 

BAZA SPORTOWA: 

 Sala gimnastyczna, 

  siłownia, boisko,  

 dostęp do orlików, kortów teniso-

wych, tenis stołowy, siatkówka,  

 sportowe wyjazdy zimowe,  

 dart, X-box, piłkarzyki. 

 

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY: 

www.skalna1.edu.pl 



 

28 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: 

 Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży – Hamburg,  

 Word Talks we współpracy z AISEC UE w Katowicach,  

 Erasmus Plus – planowany projekt we współpracy z Turcją,  

Włochami, Słowacją i Bułgarią „Healthy body, healthy mind”,  

 stała współpraca z  Gymnazium a Obhodni Akademie Orlove 

(Czechy).                                                                                                                                                                                        

 

OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW: 

finalistka XXXI „Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków”; finalistka 

XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „ Rozkosze Łamania 

Głowy”; 3. miejsce w 59. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim; finali-

sta XIX Olimpiady Informatycznej; 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 Matema-

tycznej „O diamentowy indeks AGH”; stypendysta Prezesa Rady  

Ministrów. 

 

 

 

Uczniowie o szkole… 
 

,,Nie bez powodu Skalna została okrzyknięta najfajniejszą szkołą w powiecie. Uczymy się dużo ale 

zawsze w życzliwej i przyjaznej atmosferze. Każdy znajdzie coś dla siebie – samoobrona, pierwsza 

pomoc, teatr, film… Skalna to najlepszy wybór… a dzięki naszej Pani z matematyki maturę  zdamy 

na pięć!"   

(Monika, kl. 2A) 
   

,,Atmosfera świetna, sprzyja ambitnym, czyli mi . Nauczycielom zależy na naszej maturze –  

widać m.in. po zaangażowaniu w zajęcia dodatkowe. Czujemy, że nas lubią. Z wzajemnością! 

Pewnie dlatego z kulturą osobistą we wzajemnych relacjach na Skalnej nie ma problemu. No i to 

zaplecze - tablice interaktywne, sala multimedialna, projektory.  

(Kamil, Kl. 3A)  
  
,,Poznałam tu fajnych i ciekawych ludzi, wspaniałych nauczycieli, takich z powołania. Dzięki  

zajęciom dodatkowym możemy rozwijać swoje zainteresowania. Rodzinna atmosfera, wzajemna 

pomoc w różnych sytuacjach i szansa na dobrze zdaną maturę – cała Skalna!". 

 

(Emilia, kl. 2A) 
 

,,Nobliści Polscy to szkoła otwarta dla uczniów. Dosłownie – drugi dom, w którym czujesz rodzinny 

klimat. Można się szybko zaaklimatyzować, zaprzyjaźnić. Zajęcia dodatkowe (w moim przypadku 

policyjne) są ciekawie prowadzone i przygotowują nas do służby w policji. Gdybym miała  

wybrać jeszcze raz - znów wybrałabym Skalną!"  

(Żaneta, kl.1A) 

 

 
 

Dyrektor szkoły dr Piotr Skowronek 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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Przed Tobą ważny wybór, który znacząco wpłynie na 

Twoją przyszłość. Nauka w naszej szkole przygotuje Cię 

do zdobycia nowych kwalifikacji, ułatwi Ci dostosowa-

nie się do zmian zachodzących we współczesnym  

świecie i pozwoli uwierzyć we własne możliwości. 

 
NASZYM PRIORYTETEM JEST BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW! 

 

 

 

 

 

 

 
Podpisaliśmy umowę partnerską z Cechem Rzemieślników  

i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz z Młodzie-

żowym Centrum Kariery w Pszowie. Współpracujemy również  

z filią Inter Cars S.A. w Wodzisławiu Śląskim oraz z Izbą Gospo-

darczą w Wodzisławiu Śląskim. 
 

 

 

 

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 

KURS PRAWA JAZDY! 
 

Dla uczniów pobierających naukę w zawodach "motoryzacyjnych” szkoła organizuje kurs 

prawa jazdy, do którego uczniowie otrzymują dofinansowanie. 

DROGI GIMNAZJALISTO! 
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Technikum (4 lata)  
 

Jako TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 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 multi-

medialnych. 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 wiedzą na temat obsługi  

i naprawy pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwią-

zań z dziedziny elektroniki samochodowej, pojazdów hybrydowych itp. Dla najlepszych 

uczniów pośredniczymy w znalezieniu zatrudnienia w branży motoryzacyjnej. 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) 
 

KIEROWCA MECHANIK (nowy zawód w klasyfikacji zawodów)  

Zawód ten został reaktywowany w wyniku obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapeł-

nić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Osoby wykonujące ten zawód 

w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły  

znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowni-

ków posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. 

 

Jako MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH będziesz zajmował się naprawą samocho-

dów oraz innych pojazdów mechanicznych. Znajdziesz zatrudnienie w wyspecjalizowanych 

warsztatach samochodowych, zakładach diagnostyki lub otworzysz własną działalność. 

 

Jako FRYZJER będziesz zajmował się obcinaniem, farbowaniem włosów, stylizowaniem fryzur, 

wizażem. Znajdziesz zatrudnienie w zakładach fryzjerskich i nie tylko. 

 

W KLASIE WIELOZAWODOWEJ proponujemy kształcenie w zawodach: elektromechanik pojaz-

dów samochodowych, blacharz samochodowy, fotograf, monter sieci i urządzeń telekomuni-

kacyjnych, operator obrabiarek skrawających, monter-elektronik, elektromechanik, mechanik 

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

obuwnik….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdawalność egzaminów 

zawodowych jest na bar-

dzo wysokim poziomie (po-

wyżej 90%  w zawodzie 

technik pojazdów samo-

chodowych w ostatnich 

trzech latach), co świadczy 

o kształceniu na najwyż-

szym poziomie. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE! 
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POSIADAMY BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ: 
 pracownie: diagnostyki i elektrotechniki pojazdów  

samochodowych 

 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.  

 

Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Irlandii Północ-

nej! W 2015 i 2016 roku uczniowie wyjeżdżali na zagranicz-

ne staże zawodowe w ramach programu Erasmus plus. 

Stwarzamy możliwość uczestnictwa także w innych projek-

tach międzynarodowych (np. program Euroregion, 

współpraca z czeskimi szkołami). 

 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w wielu 

dziedzinach. Aktywnie działają koła: fotograficzno - artystyczne, wolontariatu, PCK, umiejętno-

ści zawodowych, sportowe,  klub europejski.  

Mamy wiele sukcesów w konkursach fryzjerskich na szczeblu wojewódzkim oraz bogate  

doświadczenie w organizacji konkursów międzyszkolnych ("Mechanik roku", "Reklamowa  

szkoła", mistrzostwa w łyżwiarstwie i tenisie ziemnym, konkursy fotograficzne i inne). Laureaci 

konkursu "Mechanik Roku" są zwolnieni z części praktycznej egzaminu czeladniczego. 

 
 

 A  JAK  WIDZĄ  NAS  UCZNIOWIE?
 

„W naszej szkole panuje super atmosfera, każdy czuje się tu bezpieczny, a ja znalazłam swoje miej-

sce. Teraz wiem, że mam wpływ na swoją  przyszłość. Najbardziej lubię konkursy fryzjerskie oraz  

zajęcia na lodowisku. Nigdy nie zapomnę pobytu w Irlandii, gdzie miałam praktykę w salonie fryzjer-

skim. Wiem, że się rozwijam i jestem coraz bliższa celu, jakim jest dobrze płatna praca." 

       Paulina (klasa IIIc) 

  

„To szkoła dla ludzi, którzy wiedzą czego chcą w życiu oraz dla tych, którzy poszukują nowych  

doświadczeń. Pozytywną atmosferę czuje się już na wejściu." 

                                                                                                             Beata (absolwentka) 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Dyrektor szkoły mgr Izabela Widera 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 

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. 
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W skład Zespołu Szkół w Gogołowej wchodzi Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum. 

Jesteśmy 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 zainte-

resowań 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 projek-

tu „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. Młodzież  uczestniczy w polsko-

szwajcarskim programie ARS oraz projektach: „Trzymaj formę”, „Podstępne WZW” i „Znam  

je - znamię”. Zdawalność matur wynosi 77%. Nauka trwa 3 lata i odbywa się w małolicznych  

klasach (do 26 uczniów). Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

Kadra nauczycielska jest twórcza, doskonali swój warsztat pracy, wśród nich są maturalni  

egzaminatorzy OKE. 

 

Zainteresowanym służbami mundurowymi proponujemy nau-

kę w liceum w klasie  mundurowo-ratowniczej. Klasy mundurowe 

znajdują się pod opieką  Stowarzyszenia TF 13 Scorpion, współ-

pracujemy także z ratownikami  medycznymi z Maltańskiej Służby 

Medycznej z Bielska – Białej. W szkole można poznać tajniki służby 

w policji, straży pożarnej, służby więziennej. Realizujemy zajęcia 

praktyczne z samoobrony, musztry i pierwszej pomocy. Zajęcia 

prowadzone są przez instruktorów policyjnych i wojskowych. 

Absolwenci klas mundurowych są dobrze przygotowani do  

podjęcia studiów w szkołach oficerskich różnego typu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wiejska 89, 44-323 Połomia 

tel. 32 476 04 77 

www.zsgogolowa.pl 

e-mail:zs.gogolowa@wp.pl 

KLASA MUNDUROWO-RATOWNICZA 

Zespół Szkół w Gogołowej 
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Prowadzimy 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 rozszerzo-

nym. 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.   

 

 

 

 
 

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. 
 

 

LICEUM W GOGOŁOWEJ ZAPRASZA DO KLASY MUNDUROWEJ!!! 
 

 

 

 

          Dyrektor szkoły mgr Grażyna Chachulska 

 

SZKOŁA POSIADA nowoczesne pracownie komputerowe ze światłowodowym łączem inter-

netowym. Ponadto dostęp do internetu oferuje również świetlica i biblioteka. Klasopracownie 

wyposażone są w projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz liczne pomoce dydak-

tyczne. Przedsiębiorczy uczniowie mogą wykazać się pracą w sklepiku szkolnym. 

Zespół Szkół w Gogołowej 

PO LEKCJACH 

 

BAZA SPORTOWA 

 

 

Więcej na: www.zsgogolowa.pl 
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Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim to pla-

cówka 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 rewali-

dacyjno-wychowawczych - może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nasz  

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Zaś dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspo-

magania rozwoju znajdzie w naszej placówce miejsce na wczesną pomoc specjalistyczną. 
 

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, od wieku dziecka, od jego aktual-

nego stanu zdrowia placówka oferuje specjalistyczną pomoc, wsparcie i edukację na nastę-

pujących poziomach: 
 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU to zajęcia, które są organizowane dla dzieci  

w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadających opinię poradni psycho-

logiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. W placówce naszej dzieci 

otrzymują profesjonalne wsparcie oligofrenopedagogów (w przypadku niepełnosprawności 

intelektualnej), tyflopedagoga (terapia widzenia), surdopedagoga (w przypadku niedosłuchu  

i niesłyszenia), specjalistów ds. autyzmu, psychologa, logopedy, terapeuty integracji senso-

rycznej, terapeuty metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, terapeuty alternatywnej i wspomaga-

jącej komunikacji. Zadaniem zespołu wczesnego wspomagania jest także wsparcie rodziców 

dzieci oraz wyposażenie ich  w wiedzę i praktyczne umiejętności terapeutycznego oddziały-

wania na dziecko. 
 

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY (ORW)  daje możliwość terapeutycz-

nego wsparcia, stymulowania rozwoju oraz specjalistycznego oddziaływania na dzieci i mło-

dzież 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 czteroosobo-

wych, a opiekę nad podopiecznymi pełni zawsze nauczyciel/specjalista oraz pomoc nauczy-

ciela. Wychowankowie ORW mają możliwość spożycia posiłków przygotowanych zgodnie  

z wymogami i preferencjami zalecanych diet. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie i este-

tycznie wyposażonych pracowniach i salach, między innymi w  sali doświadczania świata, sali  

 

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 
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usprawniania polisensorycznego, pracowni integracji sensorycznej, pracowni rehabilitacji  

ruchowej, szkolnej fikolandii, sali zabaw miękkich i innych. 

 

DZIECI I MŁODZIEŻ Z AUTYZMEM będące w obowiązku szkolnym lub nauki, mają możli-

wość uczęszczania do wyodrębnionych klas na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum 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 funkcjono-

wania społecznego oraz komunikowania się. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie 

z autyzmem, na prośbę rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych na świetli-

cy szkolnej.  
 

DZIECI I MŁODZIEŻ Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUAL-

NEJ mogą być uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

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. Uczniowie mogą uczest-

niczyć w zajęciach logopedycznych, korektywy wad postawy, integracji sensorycznej, muzyko-

terapii, arteterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych. 

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmioto-

wych, między innymi w pracowni komputerowej z 12 stanowiskami, pracowni do nauki języka 

angielskiego, pracowni geograficznej, do nauki języka polskiego, matematycznej, multime-

dialnych i innych. 
 

DZIECI I MŁODZIEŻ Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ uczestniczą w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum 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 prowadzo-

nych w mieszkaniu treningowym. Inną formą przygotowania uczniów do pełnego uczestnictwa 

w życiu społecznym jest prowadzenie zajęć w kawiarni treningowej, która znajduje się w pla-

cówce. 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. Z myślą o  dzieciach i młodzieży z umiarkowanym lub 

znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej utworzyliśmy następujące pracownie: 

ceramiczną, techniczną, poligraficzną, florystyczną, stolarstwa artystycznego, salę bajkoterapii, 

pokój klocków, salę tańców i inne. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie uczestni-

czyć mogą w zajęciach świetlicowych.  
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z rodzicami. Jej formuła pozwoliła nam się znaleźć w grupie dwudziestu  

pięciu najcenniejszych inicjatyw w kraju. 



 

36 

 

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. Posiadamy także16-osobowy autobus, którym  

wyjeżdżamy na wycieczki, konkursy i turnieje sportowe. Wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć  

w terapii metodą Tomatisa. Prowadzimy również terapię metodą EEG Biofeedback. Posiadamy 

tablety, które wyposażone w profesjonalne oprogramowanie spełniają funkcję tzw. ,,protezy 

mowy". Dzięki tej nowoczesnej technologii komputerowej nasi ,,niemówiący" uczniowie mogą 

pozawerbalnie komunikować o swych potrzebach, a co ważne, są dzięki temu usłyszani  

i zrozumiali dla innych. To innowacja na skalę całego naszego kraju :-) Placówka wyposażona 

jest w windę umożliwiającą pokonywanie barier architektonicznych oraz urządzenia ułatwiają-

ce poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

Wypracowaliśmy wiele szkolnych tradycji, 

które integrują nas i uatrakcyjniają uczniom 

ich pobyt w szkole. Nasze osiągnięcia często 

prezentujemy w  środowisku lokalnym, które niejednokrotnie poparło nasze działania społecz-

ne (np. budowę placu zabaw w ramach programu fundacji AVIVA). Placówkę odwiedzają 

liczne delegacje krajowe i zagraniczne. Działa w niej amatorski teatr, w którym aktorami są 

dzieci i młodzież o głębszym stopniu niepełnosprawności intelektualnej ,,Teatr Ruchu - Mówimy 

Bez Słów”. Wysoką jakość podejmowanych przez nas działań potwierdzają zdobyte przez 

uczniów, nauczycieli, a także rodziców certyfikaty jakości: Certyfikat ,,Śląskiej Szkoły Jakości”, 

Certyfikat I i II stopnia Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie, Zielony Certyfikat Placówki Zrównowa-

żonego Rozwoju -pierwsza szkoła specjalna w Polsce, która zdobyła ten certyfikat, Certyfikat 

Szkoły Przyjaznej Uczniowi, Certyfikat Szkoły Bez Przemocy. Certyfikat Szkoły Współpracy.  

Dwukrotnie byliśmy ogólnopolskim laureatami programu pn. ,,Dzień Bezpiecznego Internetu".  
 

Od trzydziestu czterech 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy przygotowani na SUKCES Twojego niepełnosprawnego dziecka: 

AKTYWNIE podążamy z PASJĄ ku przyszłości, realizując własną WIZJĘ 

wyznaczoną potrzebami dziecka. 
 

 

                      Dyrektor placówki mgr Beata Rączka 
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Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim to publiczna pla-

cówka oświatowa, na którą składa się Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Centrum Kształce-

nia Praktycznego. W skład CKU wchodzą: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła 

Policealna dla Dorosłych i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Placówka posiada również bogatą 

ofertę innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Szkoła kształci słuchaczy w formach szkolnych i pozaszkolnych, w systemie wieczorowym oraz 

zaocznym, również z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.  

 

PCKU dysponuje bardzo nowoczesną bazą dydaktyczną, która z roku na rok jest wzboga-

cana. Posiada m.in. specjalistyczne pracownie zawodowe wyposażone w najnowszej klasy 

sprzęt i urządzenia, pracownie komputerowe, platformę e-learningową MOODLE, sztolnię. 

Jesteśmy pionierami we wdrażaniu nowoczesnych technologii, czego przykładem jest uru-

chomiony INKUBATOR 3D zajmujący się technikami wytwórczymi urządzeń 3D np. drukarek 3D. 

Szkoła wyróżnia się wysokim wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych. 

     

 Od 2006 r. PCKU,  jako jedyna placówka oświatowa w powiecie,  posiada certyfikat potwier-

dzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008   

w zakresie: ustawiczne kształcenie dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z zastoso-

waniem nowoczesnych technologii w edukacji. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

jest liderem w kształceniu na odległość, co stanowi wyjątek nie tylko w skali województwa 

śląskiego. Zdobywanie średniego wykształcenia lub zawodu przez Internet to idealna oferta dla 

osób zapracowanych, a także dla osób niepełnosprawnych.  

Oferta kształcenia zawodowego uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania 

pracodawców, z którymi placówka utrzymuje ścisłą współpracę.   

 

 

 

 

 

 

ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław  Śląski 
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W PCKU organizowane są dodatkowe kursy i zajęcia, w ramach których słuchacze mogą 

poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. W trakcie roku szkolnego odbywają się 

prelekcje poświęcone problemom współczesnego świata oraz konkursy, zarówno przedmioto-

we, jak i o szerszym zasięgu (m. in. Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości,  Szkolny konkurs 

ekologiczno-matematyczny, Szkolny konkurs ortograficzny). 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego kultywuje tradycje i utrzymuje więź z regio-

nem, jego przeszłością, a przede wszystkim z mieszkańcami ziemi wodzisławskiej. Ma swój 

udział w tworzeniu wizerunku Wodzisławia Śląskiego i Powiatu Wodzisławskiego poprzez organi-

zację imprez i podejmowanie innych działań na rzecz kultywowania tradycji oraz aktywizacji 

środowiska lokalnego (m. in. Dzień Otwarty Sztolni, akcje charytatywne).  

 

Zapraszamy  osoby pełnoletnie oraz te, które ukończą 18 lat do końca roku kalendarzo-

wego do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej. Zapraszamy również  uczniów szkół 

młodzieżowych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa), którzy mogą równolegle 

ze swoją nauką w szkole macierzystej uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdoby-

wać kolejne kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym. Takie połączenie szkoły 

młodzieżowej z kwalifikacyjnym kursem zawodowym (gdzie część zajęć odbywa się przez 

Internet ), daje znacznie większe szanse znalezienia pracy po ukończeniu szkoły. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów 

gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej oraz dla absolwentów  

zasadniczej szkoły zawodowej) 

 SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (kierunki: technik administracji, 

technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, tech-

nik BHP, technik informatyk, technik masażysta (wieczorowo), technik 

archiwista, florysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka środowi-

skowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej). 

 KWALIFIKACYJNE KURYSY ZAWODOWE (katalog kursów dostępny na 

stronie internetowej: www.cku.wodz.pl) 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 

 

go w Wodzisławiu Śląskim 
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Wysoka jakość świadczonych usług i niepowtarzalna atmosfera panująca w szkole jest  

doceniana przez naszych słuchaczy i absolwentów.  

 

Oto co mówią o szkole sami słuchacze: 

  
   PCKU najbardziej imponuje mi podejściem do słuchaczy. Do każdego nauczyciele podchodzą 

bardzo dojrzale i zawsze mają do zaoferowania swój czas oraz pomoc. Szkoła na tle innych wyróżnia 

się wysoką kulturą osobistą oraz rodzinną atmosferą, nie wspominając o innych walorach, które  

poznacie jeśli nas odwiedzicie. 

Paweł Burdzik, kl. III LO 

 

PCKU cenię przede wszystkim za przekazywanie porządnej wiedzy opartej na doskonaleniu umie-

jętności praktycznych przez nauczycieli-praktyków. Liczne zajęcia na specjalistycznych programach 

komputerowych, którymi dysponuje szkoła, praktyczne ćwiczenia i proste odniesienia do realnych 

przypadków pozwoliły mi opanować użyteczne umiejętności zawodowe. Nie bez znaczenia jest 

możliwość korzystania z e-learningu jako uzupełnienie wiedzy i oszczędność czasu. Kwalifikacje  

i umiejętności, które tutaj nabyłam, były dużo ważniejsze dla mojego pracodawcy, niż dyplom uczel-

ni wyższej. Polecam kwalifikacyjne kursy zawodowe dla każdego, kto chciałby podnieść swoje umie-

jętności, a co za tym idzie, pozycję na rynku pracy.                                                   
 

 Justyna Nowakowska, kl. A 65 

 

Zajęcia w PCKU w Wodzisławiu Śl. są prowadzone w sposób rzetelny i ciekawy. Otrzymane wcze-

śniej materiały edukacyjne (e-learning) pozwalają uczniom na lepsze zrozumienie danego tematu 

omawianego na lekcjach. Sposób przekazywania informacji przez danego nauczyciela jest zawsze 

klarowny, a omawiane zagadnienia są przedstawiane na życiowych przykładach, przez co łatwiej się 

je zapamiętuje. W przypadku jakiegokolwiek niezrozumienia, czy wątpliwości np. przy rozwiązywaniu 

zadań, nauczyciel indywidualnie podchodzi do słuchacza i stara się wszystko dokładnie wytłuma-

czyć. Dużym plusem są zajęcia prowadzone z użyciem programów komputerowych, dzięki którym 

słuchacze nabywają praktyczne umiejętności, które zapewne przydadzą się w poszukiwaniu pracy 

lub osobom już  pracującym pomogą  poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.                                                                                                                                                               
 

Agnieszka Krause, kl. A 36 

  

Szkoła podoba mi się przede wszystkim dlatego, że zajęcia  odbywają się: wieczorowo, zaocznie 

 i e-learningowo, co daje możliwość połączenie pracy z nauką. Jest miła i wyrozumiała kadra peda-

gogiczna. Klasy są wyposażone w rzutniki i tablice multimedialne, co powoduje wyższy komfort nauki. 

Nauczyciele poświęcają swój wolny czas na dodatkowe zajęcia. 
 

Anna Miler, kl. III LO 

 

PAMIĘTAJ! 
PCKU to szkoła bezpłatna, skierowana do ludzi, którzy cenią sobie profesjonalizm  

i którzy chcą zdobyć lub zmienić swój zawód w bardzo krótkim czasie. Więcej  

informacji na stronie www.cku.wodzislaw.pl 

 

Dyrektor placówki mgr inż. Bożena Rączka 

PCKU to szkoła bezpłatna! 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
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NOTATKI 
 


