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Typ szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie
ul. R. Traugutta 32
44-370 Pszów
tel. 32/4557165
fax 32 455-89-47
e-mail: poczta@zspszow.slask.pl
http://www.zspszow.slask.pl
DYREKTOR SZKOŁY:

Izabela Widera

Planowana
liczba oddziałów
klas I
po gimnazjum

Liczba
uczniów
w oddziale

Planowana
liczba oddziałów
klas I
po szkole
podstawowej

Liczba
uczniów
w oddziale

1

32

1

32

mechanik pojazdów
samochodowych

1

32

1

32

fryzjer

0,5

16

0,5

16

wielozawodowa

0,5

16

0,5

16

3

96

3

96

Zawód/profil/rozszerzenie

technik pojazdów
samochodowych
Technikum

technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I
stopnia

RAZEM

WYBIERZ
KIERUNEK
DLA SIEBIE!
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TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jako TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH będziesz stylizować
fryzury, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenie, koloryzację
włosów i inne zabiegi fryzjerskie, nauczysz się także organizować
i zarządzać pracą salonu fryzjerskiego. Jeśli jesteś kreatywny i lubisz
realizować własne wizje i pomysły, to właśnie zawód dla Ciebie!'

Jako MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
będziesz
przygotowany
do
użytkowania,
diagnozowania
i naprawiania pojazdów samochodowych. Kwalifikacje zawodowe
umożliwią Ci prowadzenie działalności gospodarczej oraz
podejmowanie pracy w zakładach produkcyjnych, naprawczych
i transportowych branży motoryzacyjnej.

Jako TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ będziesz
przygotowywać publikacje i prace graficzne do druku, obsługiwać
cyfrowe systemy produkcyjne. Będziesz wykorzystywać 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.
Jako TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH uzyskasz
niezbędną wiedzę na temat obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
z dziedziny elektroniki samochodowej, pojazdów hybrydowych
itp. Dla najlepszych uczniów pośredniczymy w znalezieniu zatrudnienia w branży motoryzacyjnej.
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Jako FRYZJER będziesz zajmować się obcinaniem, farbowaniem
włosów, stylizowaniem fryzur, wizażem. To nie tylko stylizacja fryzur,
ale kreowanie indywidualnego wizerunku klienta.
W KLASIE WIELOZAWODOWEJ proponujemy kształcenie
w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy, fotograf, monter sieci i instalacji
sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, elektronik,
elektromechanik, mechanik motocyklowy, kominiarz, obuwnik,
tapicer, elektryk, lakiernik samochodowy (dawniej lakiernik),
krawiec, ślusarz, przetwórca mięsa (dawniej wędliniarz), stolarz,
piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie i inne.

Jesteśmy szkołą otwartą, zaangażowaną we współpracę
z lokalnym środowiskiem, wysyłamy uczniów na staże
krajowe i zagraniczne, realizujemy wiele projektów.
Nasi uczniowie są laureatami konkursów fryzjerskich
i mechanicznych. Szkoła pokrywa koszty części praktycznej
kursu prawa jazdy młodzieży kształcącej się w zawodach
motoryzacyjnych. Pewna praca po szkole to luksus?
Dla naszych absolwentów to standard!

POSIADAMY BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

pracownie: diagnostyki oraz elektrotechniki pojazdów
samochodowych, wyposażone w samochody Opel
Corsa, Astra,
pracownię fryzjerską,
bibliotekę z centrum multimedialnym,
pracownie: procesów poligraficznych oraz graficzno multimedialną z najnowszym oprogramowaniem
do obróbki grafiki,
klasopracownie wyposażone w rzutniki multimedialne,
komputery, tablice interaktywne, internet,
do dyspozycji uczniów sala gimnastyczna, boisko Orlik,
lodowisko oraz street workout.

ZAPRASZAM
Dyrektor Szkoły Izabela Widera
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POKAŻ A ZAPAMIĘTAM –
POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ A ZROZUMIEM

Branżowa Szkoła I stopnia
w Radlinie
ul. Władysława Orkana 23
44-310 Radlin
tel. 32/4558304
http://www.zspradlin.pl
radlin.zsp@gmail.com
facebook.com/radlin.zsp

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba
oddziałów klas I
po gimnazjum

Liczba uczniów
w oddziale

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba uczniów
w oddziale

mechanik-monter maszyn
i urządzeń

0,5

16

0,5

16

ślusarz

0,5

16

0,5

16

wielozawodowa

1

32

1

32

RAZEM

2

64

2

64

DYREKTOR SZKOŁY:

Jarosław Rudol
Szkoła kształci w systemie dualnym we współpracy z licznymi pracodawcami.
Każdy, kto ukończy Branżową Szkołę I stopnia ma możliwość podnoszenia
swoich kwalifikacji w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie tytułu technika
wraz z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego!!!
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Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
w roku szkolnym 2019/2020 proponuje kształcenie w wielu zawodach,
a w szczególności:
ZAWÓD
mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz
specjalność maszyny i urządzenia górnicze

przetwórca mięsa (dawniej wędliniarz), piekarz, cukiernik,
ślusarz, mechatronik, elektryk, elektromechanik, mechanik
pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy
(dawniej lakiernik), blacharz samochodowy, operator
obrabiarek skrawających, stolarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, murarz–tynkarz, stolarz,
krawiec, sprzedawca oraz wiele innych zawodów
w ramach klasy wielozawodowej

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
kopalnia PGG „ROW” Ruch „Marcel”
w Radlinie. Absolwenci są objęci
gwarancją zatrudnienia w Polskiej Grupie
Górniczej i systemem stypendialnym
oraz nagrodami rocznymi

POLECANE WYBRANE ZAWODY:
MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, ŚLUSARZ
Kształcenie w tych zawodach 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 tych zawodach wymaga na ogół zespołowego
działania i oparta jest na współpracy. Kształcenie praktyczne odbywa się
w jednej z firm: kopalnia ROW Ruch „Marcel” w Radlinie, Michael
w Rydułtowach, Tenneco w Rybniku. Absolwenci są poszukiwani na
rynku pracy i nie mają żadnych trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

szkoła wspiera rodziców i uczniów
w znalezieniu pracodawcy

PRZETWÓRCA MIĘSA (dawniej wędliniarz)
Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w kraju. Zawód oferuje
wysokie zarobki oraz dodatkowe bonusy. Na stanowiska przetwórcy
mięsa zatrudniane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. W najbliższym
otoczeniu jest wiele cenionych firm z branży wędliniarskiej bardzo
dobrze wyposażonych i rozwojowych: Zakłady Mięsne „Berger”
w Rydułtowach, „Jantar” w Pszowie, „ZPM Tomaszny” w Wodzisławiu
Śląskim, Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Ernestyn Janeta w Lubomi.
W trakcie zajęć praktycznych uczniowie otrzymują dodatkowe
wynagrodzenie, a po ukończeniu szkoły pewną pracę w branży.
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ATUTY SZKOŁY TO:

➢ bardzo dobra współpraca z pracodawcami,
➢ dogodne położenie,
➢ bliskość przystanków autobusowych i kolejowego
A poza tym indywidualne podejście do każdego ucznia, dodatkowe konsultacje, realizowanie
projektów zawodowych: „Młode kadry naszą przyszłością”, „Nowoczesne pracownie skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”
„Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” czy kursy doskonalące w ramach praktyk
zawodowych.
Szkoła umożliwia młodzieży udział w wizytach studyjnych do przodujących firm, wyjściach do
kina, wyjazdach na wycieczki. W szkole systematycznie organizowane są warsztaty dla uczniów
o różnorodnej ciekawej tematyce czy spotkania z interesującymi osobami. Jesteśmy w trakcie
aplikacji wniosków do projektu „Erasmus +”

W szkole branżowej zyskujesz:
poszukiwane kwalifikacje, pewną
pracę, satysfakcjonujące zarobki,
stabilizację życiową.

Zaufaj nam. Spędźmy razem
najbliższe trzy lata.

Szczególne znaczenie dla Nas ma zdrowie uczniów. Dlatego jedną z głównych ról
odgrywają w naszej szkole zajęcia sportowe. Młodzież ma możliwość korzystania z sali gimnastycznej, stale doposażanej siłowni szkolnej, sali rekreacyjno - ruchowej oraz pobliskiego boiska
wielofunkcyjnego Orlik. Zdrowie to również promocja ekologicznego trybu życia w środowisku
szkolnym. Wartością dodaną jest przyznanie szkole tytułu laureata konkursu „Nie truj sąsiada”

Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i łącza internetowe.
Wszystkie sale lekcyjne mają charakter pracowni multimedialnych.
W bieżącym roku w szkole utworzono dwie nowoczesne pracownie zawodowe:
rysunku technicznego wraz z drukarką 3D i elektrotechniki i elektroniki oraz
pracownia technologii umożliwiająca praktyczne zastosowanie posiadanej
wiedzy. Szkoła to nie tylko lekcje. W czasie przerw można skorzystać PlayStation,
stołu do piłkarzyków czy gry w Darta.

ZAPRASZAMY!
Dyrektor Szkoły Jarosław Rudol
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Zawód/profil/rozszerzenie

I Liceum Ogólnokształcące
im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl.
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32/4553164
http://www.lo1-wodzislaw.pl
s@lo1-wodzislaw.pl
DYREKTOR SZKOŁY:

Janina Rurek

Planowana liczba
Liczba uczniów
oddziałów klas I
w oddziale
po gimnazjum

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba uczniów
w oddziale

matematyka - fizyka - j.angielski

1

32

1

32

matematyka - geografia j.angielski

1

32

1

32

biologia - chemia - matematyka

1

32

1

32

biologia - chemia - j.angielski

1

32

1

32

j.polski - historia - wos

1

32

1

32

j.polski - biologia - j.angielski

1

32

1

32

1

32

7

224

matematyka - informatyka j.angielski
RAZEM

6

192

MISJA SZKOŁY: TRADYCJA, NOWOCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ.
❖
❖
❖

Od 70 lat uczymy szacunku do tradycji i kultury.
Od 70 lat przygotowujemy do edukacji akademickiej.
Od 70 lat kształtujemy kreatywność i otwartość na wyzwania rynku pracy.
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W „JEDYNCE” MOŻESZ UCZESTNICZYĆ W:
W „JEDYNCE” CZEKA NA CIEBIE:
➢ wspaniała atmosfera,
➢ doświadczona i życzliwa kadra nauczycielska,
➢ doradca zawodowy wspomagający w planowaniu
naukowej i zawodowej przyszłości,
➢ szeroki wybór kół zainteresowań,
➢ międzynarodowa wymiana młodzieży,
➢ wolontariat stały w rodzinach zastępczych i szpitalu,
➢ telewizja szkolna,
➢ zespół wokalno-muzyczny,
➢ seminaria naukowe, warsztaty, wycieczki,
➢ grono wspaniałych koleżanek i kolegów.

„JEDYNKA” WYRÓŻNIA SIĘ:
➢ prestiżowym tytułem „Srebrna Szkoła”,
dla najlepszych liceów w kraju,
➢ zdawalnością matury wyższą od średniej
województwa śląskiego i kraju,
➢ sukcesami w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
i zawodach sportowych – nie tylko na terenie powiatu,
ale również w województwie, kraju i za granicą,
➢ studiem telewizyjnym oraz reżyserką z nowoczesnym
sprzętem do nagrań i montażu materiałów filmowych,
➢ aulą z profesjonalnym oświetleniem scenicznym oraz
nagłośnieniem,
➢ wolontariatem stałym prowadzonym w jednostkach
pomocowych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
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➢ międzynarodowych projektach,
➢ zagranicznych obozach językowo-geograficznych
i wycieczkach edukacyjnych,
➢ kołach przedmiotowych i zainteresowań,
➢ projektach edukacyjnych,
➢ zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, wykładach
i festiwalach wiedzy w ramach współpracy z uczelniami
wyższymi,
➢ spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych firm
i uczelni.

JĘZYKI OBCE W „JEDYNCE”:
➢ język angielski prowadzony w grupach międzyoddziałowych
na różnych poziomach zaawansowania,
➢ drugi język wybierany spośród następujących: j. niemiecki, j. francuski,
j. hiszpański, j. włoski,
➢ lekcje z udziałem zagranicznych lektorów.

WYBIERZ „JEDYNKĘ”, JEŻELI:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą,
cenisz naukę języków obcych,
chcesz poznawać ciekawych ludzi,
interesujesz się współczesnymi technologiami w pracy filmowo-dziennikarskiej,
uwielbiasz sport,
masz ambicje naukowe,
jesteś miłośnikiem wolontariatu,
masz talent wokalno-muzyczny i taneczny,
pragniesz więcej wymagać od siebie, a mniej od świata.

ZAPRASZAMY DO JEDYNKI

Dyrektor Szkoły Janina Rurek
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Liceum Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach
ul. Skalna 1
44-280 Rydułtowy
tel. 32/4578360
http://www.skalna1.edu.pl
lo1rydultowy@poczta.onet.pl

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba
oddziałów klas I
po gimnazjum

Liczba
uczniów
w oddziale

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba
uczniów
w oddziale

matematyka - informatykaj.angielski

1

32

1

32

biologia - chemia - j. angielski

1

32

1

32

j.polski - historia - wos

1

32

1

32

RAZEM

3

96

3

96

DYREKTOR SZKOŁY:

Piotr Skowronek
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Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach – to szkoła z długoletnią tradycją, jedna
z najstarszych szkół średnich w powiecie – w 2018 roku obchodziła jubileusz 70 – lecia swego istnienia. W naszej
tradycji znajdujemy fundament, na którym dziś budujemy szkołę nowoczesną, bezpieczną i otwartą na
współczesne wyzwania.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
MATEMATYKA – INFORMATYKA - J. ANGIELSKI

ZAJĘCIA DODATKOWE
➢ edukacja policyjna:
−
−

➢ zgłębisz tajniki przedmiotów ścisłych
➢ ułatwisz sobie start na wszelkie uczelnie techniczne
BIOLOGIA – CHEMIA - JĘZYK ANGIELSKI

➢ klasa adresowana jest do uczniów, którzy swoją
przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi
i medycznymi

JĘZYK POLSKI - HISTORIA - WOS

➢ to klasa dla przyszłych prawników, psychologów,
➢

dziennikarzy, filmoznawców, teatrologów, ludzi
związanych z kulturą i mediami
program klasy kładzie duży nacisk na
wszechstronny rozwój ucznia (film, teatr, sztuka
i aranżacja wystaw)

−

dla zainteresowanych w przyszłości zawodem policjanta,
detektywa czy studiami na kierunku służba bezpieczeństwa,
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 m.in.:
techniki samoobrony i techniki interwencyjne, testy sprawnościowe,
kodeks wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego,
musztra,
absolwent tej klasy otrzyma dodatkowe punkty preferencyjne
podczas rekrutacji na studia w wyższych szkołach policyjnych oraz
do służby w Policji;

➢ ratownictwo medyczne, pożarnictwo:
−
−

−

dla zainteresowanych w przyszłości zawodem związanym
z medycyną, służbami ratowniczymi i pożarniczymi. Program zajęć
obejmuje podstawy pracy w tych zawodach,
zajęcia 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.

Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe
i prowadzone będą międzyoddziałowo
15

Projekty międzynarodowe i edukacyjne:
−
−
−
−
−

Erasmus +; projekty wymian uczniowskich dla zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim,
projekt „Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej” – zajęcia z logiki
i filozofii prowadzone przez profesora Uniwersytetu Opolskiego,
projekt transgraniczny z Uniwersytetem w Olomuńcu – bezpłatny kurs
języka czeskiego w stopniu podstawowym dla uczniów liceum,
współpraca z Gymnazium a Odborni Akademie w Orlovej (Republika
Czeska) – spotkania uczniów i nauczycieli,
Global Citizen High School we współpracy z AIESEC UE w Katowicach –
zajęcia językowe prowadzone przez studentów z całego świata.

WSPÓŁPRACA

Baza sportowa i wyposażenie
➢ wielofunkcyjne boisko – na nowoczesnej, poliuretanowej nawierzchni
➢
➢
➢
➢
➢
➢

boiska wykonano pola do gry w siatkówkę, tenisa ziemnego, piłkę
ręczną oraz piłkę nożną,
tor przeszkód skonstruowany podobnie to tych, używanych podczas
ćwiczeń w szkołach policyjnych i strażackich,
siłownia, sala gimnastyczna, dart, xbox,
wyposażenie klasopracowni w tablety, tablice interaktywne, pracownia
multimedialna,
skomputeryzowana biblioteka, wyposażona w najnowsze książki,
z czytelnią i dostępem do Internetu,
sklepik, sala rekreacyjna i kuchnia do dyspozycji uczniów, szatnia
z indywidualnymi szafkami,
posiadamy trzy klasy tabletowe do nauczania języka angielskiego.

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?
➢ zdasz maturę tak jak znakomita większość naszych absolwentów, co zapewni Ci start na najlepsze
➢
➢

16

➢
➢

uczelnie, gdzie będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania z zakresu nauk ścisłych jak
i humanistycznych,
dodatkowo dla uczniów po klasie ósmej planujemy język czeski jako alternatywny do języka
niemieckiego,
jako jedyne liceum ogólnokształcące w powiecie oferujemy zajęcia dodatkowe, dzięki którym
przygotujesz się do zawodu policjanta, ratownika medycznego czy strażaka, co w przyszłości ułatwi
Ci znalezienie pracy,
w kameralnej szkole będziesz bezpieczny, znajdziesz przyjaciół, spotkasz życzliwych nauczycieli,
zajęcia realizujemy w trybie jednozmianowym.

Dyrektor Szkoły Piotr Skowronek

KSZTAŁCIMY NAJLEPSZYCH ZAWODOWCÓW!

Typ szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32/4554056, 32/4552270
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl
szkola@ekonomik.wodzislaw.pl

Technikum nr 2
im. Komisji Edukacji
Narodowej

DYREKTOR SZKOŁY:

Maria Lach

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba
Liczba uczniów
oddziałów klas I
w oddziale
po gimnazjum

technik ekonomista

1,5

48

2

64

technik żywienia i usług
gastronomicznych

1

32

1

32

technik hotelarstwa

0,5

16

0,5

16

technik organizacji turystyki

0,5

16

0,5

16

technik handlowiec

0,5

16

0,5

16

technik informatyk

1

32

1

32

0,5

16

kucharz/sprzedawca

1

32

cukiernik

1

32

8

256

NOWOŚĆ! technik reklamy
Branżowa Szkoła I
stopnia nr 1
im. Komisji Edukacji
Narodowej

Planowana liczba
oddziałów klas I Liczba uczniów
po szkole
w oddziale
podstawowej

wielozawodowa
(kucharz, cukiernik, sprzedawca)

RAZEM

1

6

32

192

Współpracujemy z pracodawcami,
którzy wspierają nas w kształceniu zawodowym.

17

TECHNIKUM NR 2
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
TECHNIK HOTELARSTWA

➢ organizowanie usług biznesowych oraz imprez gastronomicznych,
➢ zarządzanie personelem w obiektach hotelarskich, w kurortach
wypoczynkowych,
➢ planowanie i realizowanie usług recepcji.
Możliwości zatrudnienia w hotelach, uzdrowiskach, pensjonatach,
zajazdach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej,
kolejowej.

TECHNIK EKONOMISTA
➢ prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowo – płacowej,
➢ wykonywanie zadań w zakresie doradztwa podatkowego,
➢ kontrolowanie finansów firmy, organizowanie działalności
gospodarczej, obliczanie podatków.
Możliwości zatrudnienia w bankach, firmach ubezpieczeniowych,
urzędach, doradztwach finansowo-podatkowych.

TECHNIK INFORMATYK
➢ programowanie aplikacji stacjonarnych i mobilnych i tworzenie stron
www oraz aplikacji multimedialnych,
➢ administrowanie sieciami komputerowymi i stronami www,
➢ projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi (blog, forum,
sklep internetowy),
➢ konfigurowanie, diagnozowanie i naprawa sprzętu komputerowego.
Możliwości zatrudnienia w firmach branży informatycznej, urzędach,
agencjach reklamowych.

TECHNIK HANDLOWIEC
➢ prowadzenie działalności handlowej,
➢ organizowanie działań reklamowych i marketingowych,
➢ sporządzanie dokumentacji ekonomiczno – finansowej,
➢ kreowanie marki firmy,
➢ zarządzanie działalnością handlową.
Możliwości zatrudnienia w biurach, w firmach sektora
usługowo-handlowego.
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TECHNIK REKLAMY NOWOŚĆ!
➢ planowanie i organizacja kampanii
reklamowych i promocyjnych,
➢ tworzenie tekstów, sloganów
reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych,
➢ organizowanie sesji zdjęciowych, fotograficznych i filmowych
na potrzeby reklamowe,
➢ obsługiwanie programów graficznych,
➢ nadzorowanie procesów produkcji reklam,
➢ obliczanie kosztów reklam.
Możliwość zatrudnienia w agencjach reklamowych, biurach
ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
➢ planowanie i realizacja imprez turystycznych,
➢ prowadzenie informacji turystycznej,
➢ sprzedaż usług i imprez turystycznych,
➢ przygotowywanie strategii promocji walorów turystycznych regionu.
Możliwości zatrudnienia w biurach podróży, hotelach, punktach
informacji turystycznej, jako przewodnik miejski i terenowy,
pilot wycieczek oraz pracownik linii lotniczych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
➢ układanie diet, analizowanie i modyfikowanie jadłospisu,
➢ organizowanie żywienia i usług gastronomicznych,
➢ organizowanie produkcji gastronomicznej,
➢ kierowanie pracą zespołu,
➢ sporządzanie dań, ciast, napojów i deserów.
Możliwości zatrudnienia w restauracjach, gastronomii hotelowej,
kawiarniach, punktach małej gastronomii, firmach cateringowych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
KUCHARZ
Będziesz mógł sporządzać różnego rodzaju dania,
przekąski, 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.

STAŻE ZAGRANICZNE
realizowane w ramach programu Erasmus+, POWER
❖
❖
❖
❖
❖

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.

CUKIERNIK
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.
Pracę znajdziesz w cukierniach i zakładach produkcyjno –
cukierniczych.

U nas jednocześnie możesz zdobyć drugi zawód.
Organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe!

Darmowe staże zagraniczne dla wszystkich kierunków kształcenia
Europass Mobility
Certyfikaty w języku polskim i angielskim
Referencje zagranicznych pracodawców
Niezapomniane doświadczenia i wrażenia kulturowe
Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy

CO NAS WYRÓŻNIA:
Nowoczesne pracownie
Laureaci licznych konkursów i olimpiad
Staże m.in. na promach UNITY LINE
Język obcy zawodowy realizowany
zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy
➢ Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa
➢ Współpraca z uczelniami wyższymi
➢
➢
➢
➢

ZAPRASZAMY DO EKONOMIKA
Dyrektor Szkoły Maria Lach
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Szkoła, która otwiera nowe okna
na świat dialogu i tolerancji

Typ szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32/4552228
http://www.tischner-wodzislaw.pl
sekretariat@tischner-wodzislaw.pl

II Liceum
Ogólnokształcące
z oddziałami
dwujęzycznymi
i integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa
Tischnera

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana
liczba oddziałów
klas I
po gimnazjum

Liczba
uczniów
w oddziale

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba
uczniów
w oddziale

matematyka - fizyka/chemia biologia/geografia/informatyka
(oddział dwujęzyczny)

1

32

1

32

j.polski - historia biologia/geografia
(oddział dwujęzyczny)

1

32

1

32

biologia - fizyka/chemia matematyka/j. angielski*

1

32

1

32

wos - j.angielskibiologia/geografia

1

32

1

32

1

32

DYREKTOR SZKOŁY:

Wojciech Komorek

j.polski - j.angielski biologia/geografia
Liceum Plastyczne
(absolwenci gimnazjum)
/Liceum Sztuk Plastycznych
(absolwenci klas ósmych)

historia sztuki - j.angielski

RAZEM

1

32

1

32

5

160

6

192

* w oddziale po szkole podstawowej trzeci przedmiot rozszerzony to matematyka
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MISJA SZKOŁY: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KREATYWNOŚĆ - PROMOCJA TALENTÓW
➢ łączymy poszanowanie uniwersalnych wartości z nowoczesnymi tendencjami w edukacji,
➢ z sukcesem przygotowujemy do studiów wyższych,
➢ jesteśmy otwarci na wyzwania współczesności,
➢ inwestujemy w kreatywność i umiejętność komunikacji.

NASZA SPECJALNOŚĆ!

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI
IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA

Wykłady, seminaria, warsztaty w ramach współpracy z wieloma
uczelniami wyższymi m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem
Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem
Medycznym i AWF w Katowicach, Wyższą Szkołą Europejską
w Krakowie, Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki
w Cieszynie oraz innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim oraz Dziennikiem Zachodnim. Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, nocki filmowe,
festiwale nauki, projekty językowe, konkursy, debaty…

CO WYRÓŻNIA II LO TISCHNERA?
➢ Skuteczność edukacyjna: II LO Tischnera osiągnęło NAJWYŻSZE WYNIKI I NAJWYŻSZĄ
ZDAWALNOŚĆ MATURY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM - wyższą od średniej województwa
śląskiego i kraju oraz I MIEJSCE W POWIECIE i IV W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Z PRZEDMIOTU
– MATEMATYKA (matura - poziom rozszerzony).
➢ Prestiżowy tytuł: „SREBRNA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju, najwyższa lokata
wśród liceów wodzisławskich w rankingu PERSPEKTYWY 2019.
➢ Doskonała kadra pedagogiczna: to profesjonaliści o indywidualnym podejściu do
ucznia, z których większość to egzaminatorzy OKE. Dzięki temu nasi uczniowie osiągają
rewelacyjne wyniki na maturze, są laureatami międzynarodowych oraz krajowych olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zdobywają indeksy na najlepsze uczelnie w kraju.
➢ Dbałość o rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia: prowadzimy koła przedmiotowe
i zainteresowań np. psychologiczne, dziennikarskie, teatralne (także w języku angielskim),
muzyczne, wokalne, SKS. Organizujemy: wycieczki i obozy naukowe w kraju i za granicą,
rajdy, zawody sportowe, koncerty charytatywne, festiwale talentów oraz wyjazdy na
koncerty symfoniczne do NOSPR-u w Katowicach. Aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.
➢ Efektywne nauczanie języków obcych: zajęcia prowadzimy w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Jako drugi oferujemy do wyboru język:
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
➢ Nowoczesna baza: pracownie multimedialne, interaktywne, komputerowe, artystyczne,
biblioteka z centrum multimedialnym, siłownia, sala gimnastyczna. Możliwość korzystania
z tabletów na zajęciach oraz nowoczesnego urządzenia Biofeedback. Rozpoczynamy
modernizację obiektów sportowych.
➢ W roku szkolnym 2019/2020 będziemy pracować w systemie jednozmianowym!
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LICEUM PLASTYCZNE
Edukacja obejmuje: przedmioty ogólnokształcące oraz obowiązkowe przedmioty artystyczne: historia sztuki,
rysunek i malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, podstawy filmu i fotografii. Nauka w Liceum kończy się
egzaminem dyplomowym. Ukończenie szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego: PLASTYK
o wybranej specjalizacji. Matura umożliwia podjęcie studiów na wybranych kierunkach, nie tylko artystycznych.

CO WYRÓŻNIA LP?

➢ Prestiżowy tytuł: „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju.
➢ Profesjonalizm: LP najlepszą szkołą artystyczną makroregionu zachodniego.
➢ Skuteczna i kreatywna kadra pedagogiczna: uczniowie zajmują czołowe miejsca w olimpiadach artystycznych, na prestiżowych konkursach
krajowych i międzynarodowych, przeglądach prac liceów plastycznych, bez trudu zdobywają indeksy na uznane uczelnie.
➢ Wszechstronny rozwój: uczniowie doskonalą swoje umiejętności na wyjazdowych plenerach, uczestniczą w warsztatach, wykładach, organizują wystawy swoich prac, wernisaże, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych, artystycznych, organizują
akcje charytatywne, mają możliwość rozwoju zarówno w przedmiotach artystycznych, jak i ogólnokształcących.

ZAPRASZAMY
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Dyrektor Szkoły Wojciech Komorek

ZAWODOWE CENTRUM POWIATU

Typ szkoły

Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śl.
ul. Gałczyńskiego 1
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32/4553593
e-mail: szkola@pckziu.wodzislaw.pl
http://www.pckziu.wodzislaw.pl

Technikum Nr 1
im. Piastów Śląskich

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba
oddziałów klas I
po gimnazjum

Liczba uczniów
w oddziale

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba uczniów
w oddziale

technik elektryk

1

32

1

32

technik mechatronik

1

32

1

32

technik mechanik

1

32

1

32

technik chłodnictwa i klimatyzacji

0,5

16

0,5

16

technik analityk

0,5

16

0,5

16

technik automatyk

0,5

16

0,5

16

technik górnictwa podziemnego

0,5

16

0,5

16

elektryk

0,5

16

0,5

16

stolarz

0,5

16

0,5

16

operator obrabiarek skrawających

1

32

0,5

16

0,5

16

7

224

DYREKTOR SZKOŁY:

Danuta Mielańczyk

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3
im. Piastów Śląskich

ślusarz
RAZEM

7

224

PCKZiU - to szkoła dla młodzieży i dorosłych kształcąca w najbardziej deficytowych
zawodach. PCKZiU to technikum, szkoła branżowa I stopnia, liceum dla dorosłych,
szkoła policealna i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Naszym atutem są ultranowoczesne,
specjalistyczne pracownie zawodowe.
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TECHNIKUM NR 1 im. PIASTÓW ŚLĄSKICH
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO – to połączenie tradycji
rodzinnych i regionu z nowoczesną technologią. Umowa patronacka
z Polską Grupą Górniczą pozwala na zdobycie stypendiów oraz późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie po skończeniu szkoły.
TECHNIK ANALITYK – to nauka w wysokospecjalistycznych pracowniach i laboratoriach – to przyszła kariera w: branży chemicznej, ochrony
środowiska, medycznej, spożywczej, a nawet kryminalistycznej.
TECHNIK ELEKTRYK – to bardzo wszechstronny, poszukiwany na rynku
pracy specjalista w zakładach elektrycznych, specjalistycznych firmach,
kopalniach, na kolei, w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych, służbie utrzymania ruchu. Bez technika elektryka we współczesnym
świecie nie powstanie zaawansowany technologicznie zakład pracy,
ekologiczna firma czy inteligentny dom.
TECHNIK MECHATRONIK – to wysokiej klasy specjalista nie tylko od
robotów i drukarek 3D, urządzeń przemysłowych, automatyki samochodowej, wind, ruchomych schodów, sterowania produkcją, to przede
wszystkim zawód przyszłości ceniony w Polsce i za granicą.
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI – to specjalista od
urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacji w samochodach,
chłodniach, budynkach mieszkalnych, biurowcach i sklepach a także
sprzętu AGD. Warto pamiętać, że klasa została utworzona z inicjatywy
pracodawców! Wybierając ten zawód będziesz należał do nielicznej
grupy absolwentów poszukiwanych na rynku pracy w branży ambitnej
i rozwojowej.
TECHNIK MECHANIK – to uniwersalny zawód od zawsze potrzebny
na rynku pracy! U nas zgłębisz tajniki projektowania, konstrukcji, obsługi
i napraw maszyn, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
TECHNIK AUTOMATYK – to zawód dla specjalistów z zakresu automatyki, robotyki oraz sterowania w inteligentnych domach, biurowcach
zakładach produkcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach zakładów przemysłowych i medycynie.
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
im. PIASTÓW ŚLĄSKICH
STOLARZ – zawód dla osób lubiących pracować z drewnem,
z wykorzystaniem klasycznych i nowoczesnych maszyn i urządzeń.
Możliwości współczesnej stolarni odzwierciedlają rozwój i postęp
techniczny współczesnego świata. Pracę znajdziesz w zakładach
przemysłu drzewnego, warsztatach stolarskich przy obsłudze maszyn
cyfrowych, czy nowoczesnych suszarni.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH – zawód
ceniony i poszukiwany przez pracodawców! Znajdziesz pracę
przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem.

ELEKTRYK – zawodowiec w dziedzinie montażu i konserwacji
maszyn i urządzeń elektrycznych! Znajdziesz zatrudnienie przede
wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, obsługowonaprawczych, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją
maszyn i urządzeń elektrycznych.

ŚLUSARZ - specjalista w ręcznej i maszynowej obróbce metalu.
Swój zawodowy czas poświęcisz budowie, konstrukcji, naprawie
mechanizmów i wyrobów metalowych.

Zawsze na podium!
Od lat zajmujemy czołowe miejsce w
najlepszych techników w Polsce.

ogólnopolskim rankingu

Szkoła dla całej rodziny!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- wieczorowo, zaocznie lub poprzez platformę internetową - edukację na odległość.

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
- wieczorowo, zaocznie lub poprzez platformę internetową - edukację na odległość: technik administracji, technik ochrony fizycznej
osób i mienia, technik BHP, technik archiwista, florysta, technik usług
kosmetycznych, technik masażysta (tylko wieczorowo), opiekunka
środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby
starszej.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Prowadzimy ponad 40 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
w różnych obszarach kształcenia! (szczegółowe dane na naszej
stronie internetowej www.pckziu.wodzislaw.pl)

Od lat kształcimy kolejne pokolenia młodzieży i dorosłych, gwarantując
wysoki poziom edukacji, przygotowania do egzaminów zewnętrznych
oraz doświadczenie zawodowe ułatwiające podjęcie wymarzonej
pracy.
Dobro i wszechstronny rozwój uczniów i słuchaczy to misja PCKZiU!
Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy gwarantujemy naszym uczniom wysoką jakość kształcenia, praktyki, staże,
stypendia oraz szansę zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
Realizacja projektów unijnych pozwala naszym przyszłym absolwentom
na zdobycie umiejętności zawodowych w europejskim zakresie na światowym poziomie.
Powodzenie na egzaminach zewnętrznych zapewnia profesjonalnie
wykwalifikowana kadra pedagogiczna złożona z egzaminatorów CKE.
Uczniowie PCKZiU co roku wygrywają olimpiady i konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, na poziomie regionalnym, wojewódzkim i powiatowym. Od lat za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne uzdolnienia
w różnych dziedzinach wiedzy najwybitniejszym uczniom przyznawane
są Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

NASZE ATUTY
• nasze technikum wielokrotnie otrzymało tytuł „Złotego”, „Srebrnego” i „Brązowego” Technikum przyznawanego przez „Perspektywy",
• dysponujemy supernowoczesnymi pracowniami i zapleczem
sportowym,
• uczniowie szkół młodzieżowych mogą w PCKZiU, równolegle ze
swoją nauką w szkole macierzystej, uczęszczać na Kwalifikacyjny
Kurs Zawodowy i zdobyć nowy zawód,
• zapewniamy naszym uczniom praktyki na terenie szkoły lub
u pracodawcy.

ZAPRASZAM
Dyrektor Szkoły Danuta Mielańczyk
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Rydułtowach
ul. Obywatelska 30
44-280 Rydułtowy
tel. 32/4579090
http://www.zsp2rydultowy.pl
sekretariat@zsp2rydultowy.pl
DYREKTOR SZKOŁY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach kształci uczniów w branżach:
gastronomicznej, handlowej, fototechnicznej, ekonomicznej, logistycznej, rzemieślniczej
i usługowej.

Typ szkoły

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba
oddziałów klas I
po gimnazjum

Liczba uczniów
w oddziale

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba uczniów
w oddziale

technik żywienia i usług
gastronomicznych
(specjalność dietetyka)

0,5

16

0,5

16

technik fotografii i multimediów

0,5

16

0,5

16

NOWOŚC!
technik logistyk - klasa sportowa

1

32*

1

32*

technik logistyk
(specjalność wojskowa)

1

32

1

32

kucharz

0,5

16

0,5

16

wielozawodowa

0,5

16

0,5

16

4

128

4

128

Technikum

Jacek Stebel

Branżowa Szkoła I
stopnia

RAZEM

* W arunek uruchomienia oddziału: co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia (Rozporzadzenie MEN z 27.03.2017 r.
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego)
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Placówka prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych
w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkoła jest też objęta
porozumieniem o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku,
Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, Cechem Rzemieślników i Innych
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl., Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym
im. Jana Długosza w Częstochowie.
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 Gliwicach, 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, np. do Włoch, Bułgarii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zdobywają doświadczenie w restauracjach, w nadmorskich ośrodkach wypoczynkowych, zakładach fototechnicznych, agencjach
reklamowych, redakcjach serwisów informacyjnych, firmach logistycznych – produkcyjnych,
transportowych, spedycyjnych oraz handlowych.
NOWOŚĆ! W wyniku porozumienia podpisanego z Klubem Sportowym „Naprzód” Rydułtowy
w nowym roku szkolnym proponujemy absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych naukę
w klasie sportowej o profilu piłka nożna.
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Udział w projektach międzynarodowych:

➢
Atuty szkoły - baza i zaplecze dydaktyczne:
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.
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 z siłownią,
➢ boiska wchodzące w skład kompleksu „Orlik”.
Doświadczona i wykwalifikowana kadra zapewnia dobry poziom kształcenia, przekładający się na wysokie wyniki egzaminów zawodowych
i maturalnych.

➢
➢

➢
➢

Europejski start w zawodową przyszłość - zagraniczne
praktyki zawodowe uczniów klas technikum we Włoszech
i Irlandii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój,
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży,
Nowoczesne pracownie skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego – 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.

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.

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 Jacek Stebel
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PER ASPERA AD ASTRA
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH - DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

Typ szkoły

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32/45627020
e-mail: zst@zstwodzislaw.net
http://www.zstwodzislaw.net
DYREKTOR SZKOŁY:

Czesław Pieczka

Technikum Nr 3
im. rtm. Witolda
Pileckiego

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba
Liczba uczniów
oddziałów klas I
w oddziale
po gimnazjum

Planowana liczba
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Liczba uczniów
w oddziale

technik budownictwa

1

32

2

64

technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

1

32

1

32

technik informatyk

2

64

1

32

1

32

NOWOŚĆ! technik programista
technik elektronik

1

32

1

32

III Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami Sportowymi
im. rtm. Witolda
Pileckiego

klasa sportowa

1

32

1

32

Branżowa Szkoła I stopnia
nr 2 im. rtm. Witolda
Pileckiego

monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

1

32

1

32

7

224

8

256

RAZEM

ZST – to przyszłość z dobrym zawodem.
ZST – to nowoczesna infrastruktura.
ZST – to szkoła promująca zdrowie.
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!!!
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TECHNIKUM NR 3
im. rtm. Witolda Pileckiego
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ będziesz projektował, montował, bądź serwisował solary,
Jako

lampy hybrydowe, ogniwa fotowoltaiczne, generatory wiatrowe,
dbając o zrównoważony rozwój Ziemi.
Jako TECHNIK PROGRAMISTA zdobędziesz wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będziesz uczyć się programowania w popularnych
obecnie językach, tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości
innych języków, tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia
stron internetowych).
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,
tworzył bazy danych i nimi zarządzał.
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. rtm. Witolda Pileckiego
W KLASIE SPORTOWEJ – sekcja piłki nożnej oraz sekcja lekkiej
atletyki z elementami fitnessu. W klasie sportowej zapewnimy Ci
odpowiednie warunki rozwoju, tu możesz zdobyć wiedzę
i realizować swoje sportowe pasje, umiejętności praktyczne
z zakresu fitness, dietetyki i treningu sportowego. Swoją przyszłość
zawodową będziesz mógł związać zarówno ze sportem,
rekreacją, dietetyką, rehabilitacją, psychologią oraz służbami
mundurowymi.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
im. rtm. Witolda Pileckiego
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE będziesz montował płyty
Jako

gipsowo-kartonowe, malował, tapetował ściany oraz wykańczał
wnętrza budynków kafelkami, panelami i innymi okładzinami.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI UCZELNIAMI
WYŻSZYMI ORAZ SZKOŁAMI Z CAŁEJ EUROPY

129 laureatów olimpiad
przedmiotowych,

49 stypendystów Prezesa
Rady Ministrów,

41 stypendystów Ministra
Edukacji Narodowej,
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16 895 absolwentów.

Oferujemy Ci najlepszą bazę w całym powiecie, obejmującą: 10 pracowni komputerowych,
34 sal lekcyjnych z projektorami multimedialnymi, tablicami interaktywnymi, basen, dwie siłownie,
kort tenisowy, saunę, salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, bieżnię,
skocznię, rzutnię oraz boisko do piłki plażowej, siłownię „pod chmurką”, street workout, bezprzewodowy dostęp do Internetu światłowodowego, dziennika elektronicznego. Poznając europejską
kulturę, stajemy się ambasadorami naszego powiatu. Zbieramy doświadczenia zawodowe na
stażach w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna), Niemczech, Francji, Estonii.

Gwarantujemy solidne przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
Na co dzień współpracujemy z PWSZ w Raciborzu, Uniwersytetem Opolskim, Centrum Kształcenia
Inżynierów, Politechniką Śląską w Gliwicach, która objęła patronat naukowy nad klasami: technik
elektronik i technik informatyk. Ponadto współpracujemy z wieloma firmami i pracodawcami:
POL-EKO, PREVAC, EKO-OKNA, P.T.H.U. MATUSZEK.

Pomagamy młodzieży odkrywać i rozwijać indywidualne uzdolnienia. Tworzymy warunki dla
„zaistnienia” nie tylko w szkole, ale także poza nią. Co roku proponujemy uczniom udział
w różnych projektach, dających możliwość rozwoju i samorealizacji. W ostatnich latach były to
akcje: Szlachetna Paczka, Dzień Zdrowego Śniadania, Krwiodawstwo, Dzień Sportu, Charytatywny Turniej Piłki Nożnej, Pojedynek na Słowa.
Przywiązujemy też dużą wagę do wychowania patriotycznego organizując co roku Konkurs Pieśni
Patriotycznej i uroczyste obchody Dnia Patrona rtm. Witolda Pileckiego.
Osiągamy znaczące sukcesy w konkursach recytatorskich, teatralnych, literackich i sportowych.
Uczniowie naszej szkoły są Mistrzami Śląska w piłce plażowej i wicemistrzami w piłce nożnej.
Jesteśmy zdobywcami Tarczy Złota Szkoła – w rankingu ,,Perspektyw”.
Na co uczniowie mogą liczyć przychodząc do ZST?
➢ na zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych,
➢ na zajęcia wychowania fizycznego na nowoczesnym kompleksie sportowym, basenie,
korcie tenisowym,
➢ na udział w różnych zajęciach integrujących środowisko szkolne,
➢ na zajęcia sportowe, teatralne,
➢ na udział w kołach zainteresowań zgodnych z zainteresowaniem uczniów,
➢ na opiekę pedagoga, doradcy zawodowego,
➢ na przyjazną atmosferę.

WYBIERZ NAJLEPSZYCH!
Dyrektor Szkoły Czesław Pieczka
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Zespół Szkół
w Gogołowej
ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
tel. 32/4760477
e-mail:gogolowa@wp.pl
http://www.zs.gogolowa.pl
DYREKTOR SZKOŁY:

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana ilość
oddziałów klas I
po gimnazjum

Ilość uczniów
w oddziale

geografia - wos - j. angielski

1

26

biologia - chemia - j.angielski
RAZEM

1

26

Planowana ilość
oddziałów klas I
po szkole
podstawowej

Ilość uczniów
w oddziale

1

26

1

26

Grażyna Chachulska
Zespół Szkół w Gogołowej jest placówką nowoczesną,
dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne
z uwzględnieniem technologii informacyjnej. Zapewniamy
uczniom wszechstronny rozwój intelektualny. Szkoła daje
uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wyników,
motywuje młodzież do poszerzania zainteresowań
i rozwoju osobistego.
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W roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy kształcenie
w klasie biologiczno-chemiczej z ukierunkowaniem na elementy dietetyki i kosmetologii.
Ponadto proponujemy dodatkowe zajęcia międzyoddziałowe kształtujące zainteresowania
w wybranym kierunku: kosmetyka oraz dietetyka. Dla absolwentów gimnazjów proponujemy
kształcenie w klasie o profilu: językowo- turystycznym z elementami tańca.

Nauka w liceum odbywa się w mało licznych klasach (do 26 uczniów).
Oferujemy dodatkowe zajęcia z: tańca oraz technik makijażu scenicznego i fotografii
z obróbką cyfrową zdjęć. Organizowane będą wyjazdy w góry, na narty, biegi na orientację,
zajęcia na basenie oraz zajęcia z historii regionu i folkloru. Dodatkowo prowadzone będą
zajęcia rozszerzające z wybranego języka obcego.
Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym następuje po pierwszej klasie
(absolwenci gimnazjów) oraz po pierwszej klasie (absolwenci szkół podstawowych) i uwzględnia zainteresowania uczniów. Nasi uczniowie biorą udział w różnych projektach: „Pierwsza pomoc na 6”, Kreati V4 (współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej), „Szkoła twórczych
rozwiązań”. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Wójta Gminy Mszana. Kadra nauczycielska jest twórcza oraz ciągle doskonali swój warsztat pracy. Zatrudniamy nauczycieli dyplomowanych o kilku specjalizacjach, wśród nich są także
maturalni egzaminatorzy OKE.
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Nasi uczniowie regularnie uczestniczą w Tygodniu Edukacji Globalnej, Olimpiadzie Ekologicznej, konkursach przedmiotowych.
Młodzież bierze udział w projekcie polsko-szwajcarskim ARS oraz
w projektach „Trzymaj formę”, „Podstępne WZW” i „Znam je
znamię”.
Szkoła posiada nowoczesne pracownie komputerowe ze światłowodowym
łączem internetowym. Ponadto dostęp do Internetu oferuje również biblioteka
i świetlica. Rodzice i uczniowie korzystają z dziennika elektronicznego. Klasopracownie wyposażone są w projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz
liczne pomoce dydaktyczne. Przedsiębiorczy uczniowie mogą wykazać się
pracą w sklepiku szkolnym. Uczniowie LO mogą również korzystać ze stołówki szkolnej i codziennie zjeść smaczny obiad za niewielkie pieniądze.
Młodzież naszej szkoły aktywnie bierze udział w różnych akcjach charytatywnych
np. dla Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” w Wodzisławiu, która opiekuje się
dziećmi niepełnosprawnymi, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”. Szkoła
aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Chcesz się uczyć
w przyjaznej atmosferze,
rozwijać swoje zainteresowania,
inwestować w swoją
przyszłość - LO w Gogołowej
to dobry wybór!
CZEKAMY NA CIEBIE!
Więcej na www.zs.gogolowa.pl
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Dyrektor Szkoły Grażyna Chachulska

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo
-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl.
ul. Kopernika 71
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32/4552300
e-mail:szkola@zpswr.wodzislaw.pl
http://www.zpswr.wodzislaw.pl
facebook.com/zpswrwodzislaw

SZKOŁA AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
(w stopniu od lekkiego do głębokiego) oraz z autyzmem (w tym w normie intelektualnej). W zależności
od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, od wieku dziecka, od jego aktualnego stanu zdrowia
placówka oferuje specjalistyczną pomoc, wsparcie i edukację na następujących poziomach:

❖ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU:

−

dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej,
posiadających opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
o potrzebie wczesnego wspomagania,

−
−
−

zajęcia indywidualne lub w dwuosobowych grupach,

−

profesjonalne wsparcie rodziców dzieci oraz wyposażenie ich
w wiedzę i praktyczne umiejętności terapeutycznego oddziaływania na dziecko,

−

udział dzieci w imprezach szkolnych np. spotkanie z Mikołajem, koncerty, festyny,

DYREKTOR SZKOŁY:

Andrzej Skiba

czas zajęć – 2 godziny zegarowe w tygodniu,
zajęcia prowadzone przez: 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,
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❖ OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY:
− dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności
intelektualnej w wieku od 3 do 25 roku życia,
− grupy maksymalnie 4 osobowe czas zajęć 7.30 – 15.30,
− opieka nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela,
− zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rekreacyjne dostosowane
do potrzeb i możliwość dziecka skierowane na stymulowanie jego
rozwoju,
− możliwość udziału w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki
Shernborn, dogoterapii, w zajęciach usprawniających ruchowo,
a także w zależności od potrzeb dziecka w zajęciach rehabilitacyjnych, usprawniających mowę, doskonalących proces widzenia, terapia ręki,
− zajęcia w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach, między innymi w sali doświadczania świata,
usprawniania polisensorycznego, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, szkolnej fikolandii, sali zabaw miękkich, zielonej
pracowni.

❖ SZKOŁA PODSTAWOWA:
− dla dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności inte-

lektualnej: zespołu maksymalnie 16 osobowe, zajęcia lekcyjne
w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych,
między innymi w pracowni komputerowej, pracowni do nauki
języka angielskiego, pracowni geograficznej, do nauki języka
polskiego, matematycznej, multimedialnych z wykorzystaniem
tablic interaktywnych,
− dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: zespoły edukacyjno-terapeutyczne 4 - 8 osobowe, opieka nauczyciela i pomocy nauczyciela,
działania skierowane na rozwój osobisty i funkcjonowanie
społeczne ucznia,
− zajęcia rewalidacji indywidualnej, przydzielane każdego roku szkolnego zgodnie z potrzebami dziecka np. logopedyczne, korektywy
wad postawy, integracji sensorycznej, muzykoterapii, arteterapii,
kompensowanie braków edukacyjnych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji.
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❖ DZIECI I MŁODZIEŻ Z AUTYZMEM:
− w normie intelektualnej, z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
− zajęcia w zespołach maksymalnie 4 osobowych,
− możliwość uczęszczania do wyodrębnionych klas na poziomie
szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy,
− opieka nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela,
− działania skierowane na indywidualny rozwój ucznia zgodnie
z zasadami terapii behawioralnej oraz innych technik usprawniających w zakresie funkcjonowania społecznego i komunikowania
się (programy Mówik i Gadaczek, piktogramy).

❖ SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY:
− dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
− zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w zespołach 4 - 8 osobowych,
− szeroka oferta zajęć korygujących, usprawniających i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia,
− przysposobienie do pracy w profesjonalnie wyposażonych
pracowniach: gastronomicznej, ceramicznej, poligraficznej, technicznej, florystycznej, stolarstwa artystycznego,
− rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych przez udział
w zajęciach prowadzonych w mieszkaniu treningowym i kawiarni
treningowej,
− wdrażanie do pracy w realnych warunkach – warsztaty w gospodarstwie ogrodniczym.

❖ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
− dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Kierunki kształcenia: cukiernik, piekarz
Nasze atuty:
− klasy maksymalnie 16 osobowe,
− bogata baza dydaktyczna,
− pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
− szeroka oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,
− ścisła współpraca z Cechem Rzemieślników i innych Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śl. oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
− przygotowanie do egzaminu (możliwość uzyskania tytułu Czeladnika
w zawodzie),
− praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach rzemieślniczych.
Metody i formy pracy: alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, sensobajka,
terapia ręki, sensopaka i platforma rezonansowa, terapia widzenia,
terapia słuchu, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia
na basenie, warsztaty kulinarne, warsztaty ogrodnicze, aktywizacja zawodowa, trening społeczny, hipoterapia, dogoterapia, teatr ruchu.
Nasi specjaliści: oligofrenopedagodzy, wczesnego wspomagania, terapii
autyzmu, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi,
artterapeuci, muzykoterapeuci, integracji sensorycznej, EEG Biofeedback
i Tomatis, rehabilitant ruchowy, dogoterapeuta, hipnoterapeuta, pedagog, psycholog, doradca zawodowy.
Nasze sale edykacyjno - terapeutyczne: „Zielona Pracownia”- pracownia
ekologiczna, fikolandia – sala zabawa, pracownia ceramiczna, pracownia poligraficzna, pracownia techniczna, pracownie florystyczne,
klockownia, bajkolandia, pracownia integracji sensorycznej SI, pracownia
Tomatisa i EEG Biofeedback, sala doznań interaktywnych „Tajemnicza
Wyspa”, kuchnie treningowe, łazienki treningowe, sala doświadczania
świata, sala zabaw miękkich, gabinet logopedyczny, pracownia alternatywnych metod komunikacji, pracownia artterapii, pracownia muzyczna,
sale z dostępem do internetu wyposażone w tablice interaktywne, sala
rehabilitacji ruchowej, pracownia gastronomiczna, pracownie komputerowe, place zabaw, kawiarnia treningowa „Szkolny kredens”, mieszkanie
treningowe.
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Baza sportowa: Sala gimnastyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt, boisko przystosowane do gry w piłkę nożną,
koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę, a także bieżnia
i zeskok do skoku w dal; plac zabaw z szeregiem urządzeń
zabawowych, które na różne sposoby stymulują dziecięcy
rozwój ruchowy i intelektualny, są to m.in. huśtawki, karuzela
z możliwością wjazdu wózków inwalidzkich czy zestawy
zabawowo-sprawnościowe; siłownia zewnętrzna z wyciągiem górnym i krzesłem do wyciskania, orbitrkiem i biegaczem, a także rowerkiem i podciągiem oraz stół do
ping-ponga. Dodatkowo strefa rekreacji, składająca się
z czterech obszarów o różnych kolorach i o różnej szacie
roślinnej, a także specjalna strefa do gier podwórkowych.

W szkole prężnie działa:
Świetlica szkolna – czynna od 7.30 do 15.00, zapewnienia
opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich
w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarza warunki do
wypoczynku, relaksu, odrabiania prac domowych oraz ich
wszechstronnego rozwoju według posiadanych możliwości
(wieku, sprawności, umiejętności).
Sekcja Olimpiad Specjalnych „Chabry”
Główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport nasi zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Aktualnie trenujemy: dyscypliny letnie –
pływanie, dyscypliny zimowe - jazda szybka na łyżwach.

BEZPŁATNE PRZEWOZY UCZNIÓW
ORGANIZUJE GMINA, NA TERENIE KTÓREJ
MIESZKAJĄ.

Tak to MY !
zdobywaMy czołowe miejsca w Olimpiadach Specjalnych
wygrywaMy konkursy ogólnopolskie
gościMy wybitnych sportowców, ludzi kultury, nauki i sztuki
organizujeMy wiele imprez m.in. Festiwal Karaoke osób
niepełnosprawnych „ŚpiewaMy”, Śląski marszobieg dla
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z terenu
województwa Śląskiego, Wyjątkowego-specjalnego
Mikołaja dla społeczności lokalnej
realizujeMy projekt REHABILITACJA 25 plus

PRZYJDŹ! ZOBACZ! POZNAJ NAS!
ZAPRASZAM
Dyrektor Szkoły Andrzej Skiba
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KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny na:
http://rozklady.powiatwodzislawski.pl
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Do powiatowych szkół zlokalizowanych poza Wodzisławiem Śląskim można dojechać następującymi liniami
autobusowymi obsługiwanymi przez MZK Jastrzębie-Zdrój:

SZKOŁA

NUMER LINII

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

222, 223, 224

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach

222, 223, 224

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie

221, 224, 225, 226

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

218, 221, 222, 227

Więcej na:
(http://rozklady.mzkjastrzebie.com/)
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Okładka i str. 2: wykorzystano elementy grafiki zaprojektowanej przez freepik.com

