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ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH
(+48) 32 45 57 165

Typ szkoły

Zawód

Długość cyklu Planowana liczba
kształcenia
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technikum

technik usług fryzjerskich

5 lat

1

32

1

32

0,5

16

0,5

16

technik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I
stopnia

mechanik pojazdów samochodowych
fryzjer
klasa wielozawodowa

3 lata

Przed Tobą ważny wybór, który znacząco wpłynie na Twoją przyszłość. Nauka w naszej szkole
przygotuje Cię do zdobycia nowych kwalifikacji, a także ułatwi dostosowanie się do zmian
zachodzących we współczesnym świecie i pozwoli uwierzyć we własne możliwości.
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TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jako
będziesz
przygotowywać publikacje do druku i obsługiwać cyfrowe systemy
produkcyjne, a także poznasz profesjonalne oprogramowanie:
CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, InDesign. Znajdziesz zatrudnienie
w agencjach reklamowych, studiach fotograficznych i graficznych,
drukarniach, wydawnictwach, możesz także założyć własną firmę.

Jako
będziesz zajmował
się naprawą samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych.
Znajdziesz zatrudnienie w wyspecjalizowanych warsztatach
samochodowych, zakładach diagnostyki lub otworzysz własną
działalność.

Jako
będziesz wykonywać zabiegi
pielęgnacyjne, strzyżenie, koloryzację włosów, opanujesz tajniki
stylizacji i wizażu, nauczysz się organizować i zarządzać pracą salonu
fryzjerskiego. Jeśli jesteś kreatywny i lubisz realizować własne
pomysły, to właśnie zawód dla Ciebie!
Jako
uzyskasz wiedzę na
temat obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, ze
szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań z dziedziny
elektroniki czy pojazdów hybrydowych. Dla najlepszych uczniów
pośredniczymy w zatrudnieniu w branży motoryzacyjnej.

(
6

%

Jako
będziesz zajmował się stylizowaniem fryzur,
obcinaniem i farbowaniem włosów, zabiegami pielęgnacyjnymi,
a także stylizacją i wizażem. Znajdziesz zatrudnienie w zakładach
fryzjerskich i nie tylko.
W
kształcimy w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,
lakiernik samochodowy, fotograf, monter sieci i instalacji
sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, elektronik,
mechanik motocyklowy, kominiarz, dekarz, obuwnik, tapicer,
elektryk, cukiernik, krawiec, ślusarz, przetwórca mięsa, piekarz,
sprzedawca, murarz–tynkarz, stolarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz…

)

wiele projektów międzynarodowych. W latach
2019-2021 w ramach programu Erasmus+ grupa 78 uczniów
wyjedzie na staże i kursy zawodowe do Hiszpanii. „Młode
kadry naszą przyszłością", to projekt umożliwiający odbycie
płatnych staży w lokalnych przedsiębiorstwach oraz kursów:
spawania, obsługi wózka widłowego, stylizacji paznokci,
wizażu, zaawansowanych animacji komputerowych i innych.

: bogatą bazę dydaktyczną, w pełni
wyposażone pracownie grafiki komputerowej, diagnostyki,
elektrotechniki
samochodowej,
fryzjerską,
czytelnię
multimedialną, sale lekcyjne wyposażone w rzutniki,
komputery, tablice multimedialne, dostęp do Internetu oraz
świetną bazę sportową: odnowiona sala gimnastyczna,
boisko Orlik, stacja ćwiczeń street workout i lodowisko.

:
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śląskim, filia Inter Cars S.A.
w Wodzisławiu Śl., Agencja Reklamowa ArtGroup
Sp. z o.o., Izba Gospodarcza w Wodzisławiu
Śląskim, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
i ponad 150 firm i zakładów pracy naszego regionu.
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BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

(+48) 32 45 58 304

Zawód

Długość cyklu Planowana liczba
kształcenia
oddziałów klas I

mechanik-monter maszyn i urządzeń
ślusarz
klasa wielozawodowa

3 lata

Liczba miejsc
w oddziale

0,5

10

0,5

20

1

32

Szkoła kształci od wielu lat w systemie dualnym we współpracy z licznymi pracodawcami.
Absolwenci naszej szkoły mają możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia
oraz uzyskania tytułu technika wraz z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego!!!
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• mechanik-monter maszyn
i urządzeń,
• ślusarz

specjalność maszyny
i urządzenia górnicze

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

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

Uczeń naszej szkoły podpisuje umowę o pracę
z wybranym pracodawcą i otrzymuje wynagrodzenie.
Szkoła wspiera rodziców i uczniów
w znalezieniu pracodawcy

Kształcenie w 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.
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:
✓ modelowa współpraca z pracodawcami;
✓ estetyczne i należycie wyposażone sale lekcyjne
i pracownie zawodowe;
✓ bardzo dobrze wyposażona baza sportowa, korzystanie
z boiska wielofunkcyjnego typu ‘Orlik”, siłownia szkolna;
✓ dogodne położenie: bliskość przystanków autobusowych
i kolejowego;
✓ zajęcia lekcyjne do godziny 16.00;
✓ indywidualne podejście do każdego ucznia;
✓ dodatkowe zajęcia;
✓ realizowanie projektów zawodowych: „Innowacyjne
nauczanie potrzebą przyszłości”, „Śląskie. Zawodowcy”;
✓ możliwość poszerzania kompetencji zawodowych:
kurs spawania, operatora wózków widłowych i inne;
✓ wyjścia do kina, na lodowisko, wycieczki rowerowe;
✓ realizowanie
programów
profilaktycznych
we
współpracy z PSSE w Wodzisławiu Śląskim;
✓ spotkania z interesującymi osobami w ramach
współpracy z WKU w Rybniku, Policją czy instytucjami
wspierającymi proces wychowawczy.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH
(+48) 32 45 52 228

:

WIEDZA – UMIEJĘTNOŚCI – KREATYWNOŚĆ – PROMOCJA TALENTÓW

Typ szkoły
II Liceum
Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi
im. ks. prof. Józefa
Tischnera
Liceum Sztuk Plastycznych

Profil

Długość cyklu Planowana liczba Liczba miejsc
kształcenia oddziałów klas I
w oddziale

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

1

32

1

32

fizyka/chemia - biologia - matematyka

1

32

j.polski - j.angielski - biologia/geografia*

1

32

1

32

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

historia sztuki - j.angielski

4 lata

5 lat

* oddział proponowany jako integracyjny - liczba miejsc 20 (uruchomienie zależne od liczby chętnych z orzeczeniem o kształceniu specjalnym)
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➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

: ZSP osiągnęło WYSOKIE WYNIKI I NAJWYŻSZĄ
ZDAWALNOŚĆ MATURY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM (99,1%) - wyższą od średniej
województwa śląskiego i kraju oraz I MIEJSCE W POWIECIE i IV W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM Z PRZEDMIOTU – MATEMATYKA (matura 2018 - poziom rozszerzony).
: „SREBRNA SZKOŁA”, „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych
liceów w kraju.
: to profesjonaliści o indywidualnym podejściu
do ucznia, z których większość to egzaminatorzy OKE. Dzięki temu nasi uczniowie
osiągają rewelacyjne wyniki na maturze, są laureatami olimpiad i konkursów
przedmiotowych, artystycznych, sportowych, zdobywają indeksy na najlepsze uczelnie
w kraju. Szkoła umożliwia jednoczesne kształcenie w kraju i za granicą.
: prowadzimy koła
przedmiotowe i zainteresowań np. dziennikarskie, 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.
: zajęcia prowadzimy w grupach
międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Jako drugi oferujemy
do wyboru język: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
: pracownie multimedialne, interaktywne, komputerowe,
artystyczne, biblioteka z centrum multimedialnym, siłownia, sala gimnastyczna.
Możliwość korzystania z tabletów na zajęciach oraz nowoczesnego urządzenia
Biofeedback. W tym roku szkolnym otwarto boisko wielofunkcyjne. Rozpoczynamy
modernizację sali gimnastycznej i pracowni komputerowych.
W roku szkolnym 2020/2021 będziemy pracować w systemie jednozmianowym!
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➢
➢

: „BRĄZOWA SZKOŁA” dla najlepszych liceów w kraju.
: uczniowie
zajmują czołowe miejsca w olimpiadach artystycznych, na prestiżowych
konkursach krajowych i międzynarodowych, przeglądach prac liceów
plastycznych, bez trudu zdobywają indeksy na uznane uczelnie.

➢

: 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.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ

TECHNICZNYCH
(+48) 32 45 62 720

Typ szkoły

Technikum nr 3
im. rtm. Witolda Pileckiego

14

Planowana liczba
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

technik budownictwa

1

32

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

0,5

16

1

32

technik programista

1

32

technik elektronik

0,5

16

Zawód

technik informatyk

Długość cyklu
kształcenia

5 lat

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

klasa sportowa

4 lata

1

32

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

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

3 lata

1

32

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. rtm. Witolda Pileckiego
TECHNIKUM NR 3 im. rtm. Witolda Pileckiego
Jako
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
będziesz projektował, montował, bądź serwisował solary, lampy
hybrydowe, ogniwa fotowoltaiczne, generatory wiatrowe, dbając
o zrównoważony rozwój Ziemi.
Jako
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
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
będziesz zarządzał systemami alarmowymi,
telewizją przemysłową, elektroniką
samochodową, domowym
sprzętem elektronicznym, sterownikami programowalnymi oraz
zarządzał elektroniką inteligentnych domów.

W
– 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
im. rtm. Witolda Pileckiego
Jako
będziesz montował płyty gipsowo-kartonowe,
malował, tapetował ściany oraz wykańczał wnętrza budynków
kafelkami, panelami i innymi okładzinami.

15

najlepszą bazę w całym powiecie, obejmującą: 12 pracowni komputerowych,
30 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.
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.
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.

➢ zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych,
➢ zajęcia wychowania fizycznego na nowoczesnym kompleksie sportowym,
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➢
➢
➢
➢
➢

basenie, korcie tenisowym,
udział w różnych zajęciach integrujących środowisko szkolne,
zajęcia sportowe, teatralne,
udział w kołach zainteresowań zgodnych z zainteresowaniem uczniów,
opiekę pedagoga, doradcy zawodowego,
przyjazną atmosferę.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

EKONOMICZNYCH
(+48) 32 45 54 056

Typ szkoły

Technikum nr 2
im. Komisji Edukacji
Narodowej

Branżowa Szkoła I
stopnia nr 1

Planowana liczba
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

technik ekonomista

1

32

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

32

technik hotelarstwa

0,5

16

0,5

16

0,5

16

technik informatyk

0,5

16

technik reklamy

0,5

16

NOWOŚĆ! technik rachunkowości

0,5

16

1

32

Zawód

technik organizacji turystyki
technik handlowiec

klasa wielozawodowa
(kucharz, cukiernik, sprzedawca)

Długość cyklu
kształcenia

5 lat

3 lata
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TECHNIKUM NR 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
to zawód dla osób, które chcą rozwinąć
zdolności ORGANIZACYJNE I JĘZYKOWE.
Jako absolwent kierunku znajdziesz zatrudnienie w obiektach
hotelarskich, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, punktach
informacji, a także w bazach ruchomych (promowej, żeglugowej,
kolejowej).
to zawód dla osób, które pragną odnieść
SUKCES W BIZNESIE.
Poza prowadzeniem własnej działalności może zainteresować
Cię kariera w instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych
i podatkowych, gdzie wykorzystasz zdobyte podczas nauki
umiejętności.
to zawód dla osób, które
MYŚLĄ O KARIERZE W KSIĘGOWOŚCI .
Ucząc się od ekspertów zostaniesz profesjonalnym i rzetelnym
pracownikiem biur rachunkowych, działów księgowych firm i urzędów.
Technik rachunkowości otwiera Ci drogę do własnego BIZNESU. Każda
firma potrzebuje księgowości!
to zawód dla osób, które DOBRZE CZUJĄ SIĘ
W ŚWIECIE INFORMATYCZNYM.
Jako technik informatyk masz w ręku klucz do sukcesu – będziesz
atrakcyjnym pracownikiem firm branży informatycznej, urzędów,
agencji reklamowych. Równie dobrze możesz pracować w systemie
home office.
to zawód dla osób, które lubią KONTAKT
Z LUDŹMI.
Wypracujesz w sobie sprawność negocjowania, zdolności do
przekonywania i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami,
co w dużej mierze gwarantuje Twój sukces zawodowy. Zatrudnienie
zapewnią Ci biura i firmy sektora usługowo-handlowego oraz centra
handlowe. Wielu pracodawców potrzebuje dobrych handlowców potrzebuje właśnie Ciebie!
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to zawód dla osób POMYSŁOWYCH.
Pomożemy
Ci
połączyć
wiedzę
informatyczną
graficzną,
ekonomiczną, plastyczną i psychologiczną, a także językową.
Zdobędziesz ciekawe i kreatywne zatrudnienia w agencjach
reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach
graficznych i drukarniach.
to zawód dla CIEKAWYCH
ŚWIATA.
Pokażemy Ci, w jaki sposób stać się kreatywnym, ciekawym świata
i otwartym na nowe wyzwania. Uczestnicząc w kursach animatora
czasu wolnego masz szansę zdobyć nowe umiejętności i dobrze się
bawić. Kurs stewardes otworzy przed Tobą możliwość zatrudnienia
w liniach lotniczych. Po tym kierunku masz szansę na pracę w biurze
podróży, punktach informacji turystycznej, jako rezydent, przewodnik
turystyczny lub pilot wycieczek.
to zawód dla
osób, które wiedzą, że DIETA JEST WAŻNA A KUCHNIA TO PASJA.
Masz możliwość zdobycia pasjonującego zawodu, który przygotowuje
do podjęcia własnej działalności w zakresie gastronomii lub
zatrudnienia w: restauracjach, hotelach, kawiarniach, firmach
cateringowych, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
organizacjach ochrony konsumenta czy służbie zdrowia. Dieta i zdrowy
tryb życia to aktualnie nie tylko moda, ale konieczność. W połączeniu
z takimi umiejętnościami jak poczucie estetyki, kreatywność i praca
zespołowa to „przepis na sukces”.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
im. Komisji Edukacji Narodowej
• przygotowanie towarów do sprzedaży
• wykonywanie prac związanych z obsługą klientów
• realizowanie transakcji kupna i sprzedaży
Możliwość zatrudnienia w: sklepach, hurtowniach, punktach sprzedaży
detalicznej.
• sporządzanie różnego rodzaju dań, przekąsek, ciast i deserów
• przygotowywanie potraw i napojów na przyjęcia
• kierowanie pracą zespołu
Możliwość zatrudnienia w: restauracjach, kawiarniach, jadłodajniach,
zajazdach, gospodach, klubach, zakładach żywienia zbiorowego,
firmach cateringowych.
• tworzenie wszelkiego rodzaju ciast, ciasteczek, tortów, deserów,
lodów, cukierków, pieczywa cukierniczego i dekoracji cukierniczych
• dbanie nie tylko o walory smakowe przygotowanych wyrobów, ale
również o walory estetyczne
Możliwość zatrudnienia w: cukierniach i zakładach produkcyjno –
cukierniczych.

:

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
•
•
•
•
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ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH
(+48) 32 45 79 090

Typ szkoły

Zawód

Długość cyklu
kształcenia

technik żywienia i usług
gastronomicznych
Technikum

technik fotografii i multimediów

5 lat

technik logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia

wielozawodowa

3 lata

:
•
•
•
•
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gastronomicznej,
fototechnicznej,
ekonomicznej,
logistycznej,

•
•
•
•

mechanicznej,
handlowej,
rzemieślniczej,
usługowej.

Planowana liczba
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

0,5

16

0,5

16

1

32

1

32

Placówka prowadzi pion certyfikowanych wojskowych
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
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 i redakcjach serwisów
informacyjnych.

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”.
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:
•
•
•
•
•

„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 – wyjazdy do Borken
w Nadrenii Północnej - Westfalii,
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Republika
Czeska – Polska – projekt „Kalejdoskop zawodów - nowoczesne
trendy w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym”,
Projekt Stowarzyszenia Obywatelska 30 – „Międzypokoleniowo
o zdrowiu z kawą i superfood w tle” finansowany przez Miasto
Rydułtowy,
„Śląskie. Zawodowcy” - projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów (kursy
i płatne staże u pracodawców dla techników żywienia).

–

:
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:
•
•
•

wyróżnienia w konkursach gastronomicznych,
fotograficznych i wojskowych,
stypendia Prezesa Rady Ministrów,
wyróżnienia w przeglądach i konkursach przedmiotowych.

:
•
•
•
•

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.

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

D

(+48) 32 45 53 593

Typ szkoły

Technikum nr 1
im. Piastów Śląskich

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3
im. Piastów Śląskich

Planowana liczba
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

technik elektryk

0,5

16

technik mechatronik

0,5

16

technik mechanik

0,5

16

0,5

16

technik analityk

0,5

16

technik automatyk

1

32

NOWOŚĆ! technik spawalnictwa

0,5

16

elektryk

0,5

16

0,5

16

0,5

16

0,5

16

Zawód

technik chłodnictwa i klimatyzacji

stolarz
operator obrabiarek skrawających
ślusarz

Długość cyklu
kształcenia

5 lat

3 lata
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TECHNIKUM NR 1 im. Piastów Śląskich
– innowacja i twórczość – specjalista poszukiwany na
rynku pracy specjalista w zakładach elektrycznych, kopalniach, na kolei,
w biurach projektowych. Bez wątpienia – to zawód dla Ciebie!
– nowoczesność i postępowość – posługując się
nowoczesnymi programami, pracując na najlepszym sprzęcie,
udoskonalisz umiejętności promowane oraz cenione w Polsce i zagranicą.
Tylko u nas będziesz projektował i budował drukarki 3 D i roboty.
– pomysłowość i precyzja – wybierając ten
uniwersalny zawód, będziesz rozchwytywany na rynku pracy! My
pomożemy Ci zgłębić tajniki projektowania, konstrukcji, obsługi i napraw
maszyn, w tym CNC.
– wyróżnienie i odwaga –
istotnym atutem tej specjalizacji jest to, że klasa ta została utworzona
z inicjatywy pracodawców! Wybierając ten zawód, będziesz należał do
nielicznej grupy absolwentów poszukiwanych na rynku pracy w branży
ambitnej i rozwojowej.
– ambicja i możliwości! Wybór tego zawodu ułatwi Ci
znalezienie pracy w rozmaitych branżach: chemicznej, ochrony
środowiska, medycznej, spożywczej oraz kryminalistycznej. Swoje
doświadczenie
zawodowe
wzbogacisz
zaś
dzięki
nauce
w wysokospecjalistycznych pracowniach i laboratoriach.
– technologia i modernizacja – nowy zawód dla
osób zainteresowanych łączeniem wiedzy z elektryki, mechatroniki
i informatyki. W niedalekiej przyszłości znajdziesz pracę we wszystkich
zakładach produkcyjnych, w laboratoriach zakładów przemysłowych,
ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach
produkcyjnych.
– wydajność i wytrwałość –
wybór tego zawodu ułatwi Ci znalezienie pracy w różnych firmach
i zakładach pracy stawiających na wykwalifikowanych fachowców,
ludzi pracowitych i z inicjatywą.
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
im. Piastów Śląskich
– zawodowiec w dziedzinie montażu i konserwacji
maszyn i urządzeń elektrycznych! Kończąc ową specjalizację,
znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych,
obsługowo-naprawczych, a także zajmujących się wytwarzaniem
i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.
- zawód dla osób, których pasją jest praca z drewnem
z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych maszyn i urządzeń.
Współczesna stolarnia jest symbolem rozwoju, postępu technicznego
i wyzwań współczesnego świata. Dzięki nam, znajdziesz pracę
w różnorodnych zakładach przemysłu drzewnego, warsztatach
stolarskich przy obsłudze maszyn cyfrowych czy nowoczesnych
suszarni.
– uwaga! zawód
ceniony i poszukiwany przez pracodawców! Kończąc ów profil
edukacji, znajdziesz pracę
w przedsiębiorstwach przemysłu
metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowonaprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się
wytwarzaniem.
– pamiętaj, że stając się absolwentem naszej szkoły,
zyskasz rangę specjalisty w ręcznej i maszynowej obróbce metalu.
Swoje zawodowe pasje poświęcisz budowie, konstrukcji, naprawie
mechanizmów i wyrobów metalowych.

zaocznie lub e-learning

zaocznie
kierunki: technik administracji, technik usług kosmetycznych,

zaocznie, 2 lata nauki
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia już od września będą mogli
kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.
Kontynuacja nauki
w tym typie szkoły umożliwi
nabycie
umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia
średniego branżowego, po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie
dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia
zdobywa się wiedzę umożliwiającą zdawanie egzaminu
maturalnego. Szczegóły pod numerem telefonu 32 4553593 w. 102.

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w różnych obszarach
kształcenia! Szczegóły informacje na naszej stronie internetowej
www.pckziu.wodzislaw.pl oraz pod numerem telefonu 32 4553593
w. 102.
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•
•
•

Różnorodność i rozwój - siedem dni w tygodniu!

•

Działasz - pomagasz! W naszej szkole znajdziesz
sposobność do pomocy innym!

•

Wielofunkcyjne
boisko
i
kompleks
obejmujący
siłownię
na
świeżym
i zabudowę do streetworkout’u.

•

nasze technikum otrzymało tytuł „Brązowego
Technika” przyznawanego przez "Perspektywy" -

•

dysponujemy
ultranowoczesnymi
i zapleczem sportowym -

•

uczniowie szkół młodzieżowych (liceum, technikum,
szkoły branżowej I stopnia), mogą w PCKZiU
jednocześnie edukując się w szkole macierzystej,
uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy
i zdobyć nowy zawód -

•

zapewniamy naszym uczniom praktyki na terenie
szkoły lub u pracodawcy -
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Wszechstronna kreatywność w edukacji i poza nią!
Ciągnie Cię do świata? Jedziesz z nami! Jeśli chcesz
poznać świat, wzbogacić język obcy, poznać
nowych przyjaciół, oferujemy Ci możliwość udziału
w projektach unijnych i praktykach zagranicą
(Projekty Erasmus+).

sportowy
powietrzu

pracowniami

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
(+48) 32 45 53 164

Planowana liczba
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

1

32

0,5

16

0,5

16

biologia - chemia - matematyka/j.angielski

1

32

j.polski - historia - j.angielski

1

32

j.polski - biologia - j.angielski

1

32

profil

Długość cyklu
kształcenia

matematyka - fizyka - j.angielski
matematyka - j.angielski - geografia
matematyka - j.angielski - informatyka

4 lata
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„

”:

•
•

nowoczesna szkoła z wyjątkową atmosferą

•

uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach, m.in:
Erasmus+ LORESU Let’s Study Local and Regional Subjects at
School we współpracy z Portugalią, Hiszpanią, Chorwacją
i Włochami;„Feeding our bodies and minds” we współpracy
z Liceum J. Guesde z Montpellier, FLEX, Cambridge Scholars’
Programme, Yale Young Global Scholars, Stanford Pre-Collegiate
Summer Institutes, The University of Notre Dame Summer Scholars,
Better Understanding for a Better World, My OXperience,
e-Twinning, Klasy Frankofońskie na Śląsku, Uniwersytet Licealisty
ŚUM.

uhonorowana prestiżowym tytułem „Srebrna Szkoła 2020” dla
najlepszych liceów w kraju - w rankingu Perspektywy 2020 awans
o 115 miejsc!

•

współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami: Akademią
Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Wrocławską, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetami: Jagiellońskim,
Opolskim, Śląskim, Ekonomicznym w Katowicach, Ambasadą
Hiszpanii, Ambasadą Belgii. Przedstawicielstwo Walonia –
Bruksela

•

otwarta na młodych ludzi z pasją
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„

”

:

•

uzyskują stypendia naukowe najlepszych amerykańskich uczelni:
Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii oraz Uniwersytetu Yale w New
Haven

•

uczestniczą w warsztatach i projektach zagranicznych m.in.:
Cambrigde Scholars (Wielka Brytania), The Civic Education
Workshop (USA), Cultural Care Au Pair (USA), Mentoring
Programme w New York Akademy of Sciences, Międzynarodowego
Konkursu Informatycznego Google Code (USA)

•

zdobywają tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
m.in.: Geograficznej, Biologicznej, Statystycznej, Wiedzy o mediach,
„O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki i fizyki

•

poznają
i
doskonalą
znajomość
języków:
angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego

•

rozwijają swoje uzdolnienia i pasje m.in. w: szkolnym zespole
wokalno-muzycznym,
kołach
przedmiotowych
i
kołach
zainteresowań: psychologicznym, teatralnym, dziennikarskoreżyserskim, filozoficznym, literackim.

„

”

:

•

zdawalność matury wyższa od średniej województwa
śląskiego i kraju

•
•

szkolna telewizja dydaktyczna z 40-letnią tradycją

•

aula z profesjonalną sceną, systemem oświetlenia
i nagłośnienia oraz zapleczem technicznym

•

od 12 lat stały wolontariat w jednostkach pomocowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w szpitalu

•

reżyserka wyposażona w nowoczesny, profesjonalny
sprzęt do realizacji i montażu materiałów filmowych

program dla pasjonatów ratownictwa medycznego:
„Pierwsza pomoc – i Ty możesz ratować” realizowany we
współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

•

cykliczne wydarzenie naukowe: „Festiwal Wiedzy.
Nauka - sposób na sukces" organizowane we
współpracy z kilkunastoma ośrodkami akademickimi

•
•

zagraniczne obozy geograficzno-językowe

:

cykliczne koncerty młodych artystów „Jedynki”
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. NOBLISTÓW POLSKICH

(+48) 32 45 78 360

Profil

Długość cyklu
kształcenia

matematyka - informatyka - j.angielski
biologia - chemia - j. angielski
j.polski - historia - wos

4 lata

Planowana liczba
oddziałów klas I

Liczba miejsc
w oddziale

1

32

1

32

1

32

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.
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:
•
•

–

–

zgłębisz tajniki przedmiotów ścisłych
ułatwisz sobie start na wszelkie uczelnie techniczne

• dla zainteresowanych w przyszłości zawodem policjanta, detektywa czy
studiami na kierunku służba bezpieczeństwa;

• nauka w klasie pozwoli Ci poznać przyszły zawód od strony teoretycznej

•

–

–

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

•
–

-

•

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).

i praktycznej. Zajęcia, które prowadzą specjaliści z Komendy Powiatowej
Policji w Wodzisławiu Śląskim to m.in.: techniki samoobrony i techniki
interwencyjne, testy sprawnościowe, musztra oraz zajęcia z zakresu
teorii dotyczące kodeksu wykroczeń, prawa karnego i ruchu drogowego;
absolwent tej klasy otrzyma dodatkowe punkty preferencyjne podczas
rekrutacji na studia w wyższych szkołach policyjnych oraz do służby
w Policji.

• 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 ratowniczogaśniczej, ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym. Dodatkowo mogą
zaliczyć kurs KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY, a po jego ukończeniu
przystąpić do egzaminu państwowego i otrzymać tytuł RATOWNIKA.

• profesjonalnie prowadzona edukacja w zakresie wokalu i gry na
instrumentach.
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• zdasz maturę tak jak znakomita większość naszych absolwentów,
• jako jedyne liceum ogólnokształcące w powiecie oferujemy
zajęcia dodatkowe, dzięki którym przygotujesz się do zawodu
policjanta, ratownika medycznego czy strażaka oraz rozwiniesz
talenty muzyczne co w przyszłości ułatwi Ci wybór drogi
zawodowej,
• w kameralnej szkole będziesz bezpieczny, znajdziesz przyjaciół,
spotkasz życzliwych nauczycieli,
• jeżeli drugi człowiek jest dla Ciebie ważny u nas rozwiniesz skrzydła
jako wolontariusz w naszym aktywnie działającym kole
wolontariatu, które od lat współpracuje z Hospicjum Cordis,
Szlachetną Paczką i angażuje się w wiele innych akcji,
• jesteśmy jedyną szkołą w powiecie z europejskim tytułem
"eTwinning School 2018-2019", co oznacza e-bezpieczeństwo
i technologiczną innowacyjność w edukacji.
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ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH

(+48) 32 45 52 300
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:
• dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej,
posiadających opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
o potrzebie wczesnego wspomagania,
• zajęcia indywidualne lub w dwuosobowych grupach,
• 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,
• 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.

:
• 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).
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:
• 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.

:
• dla dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności
intelektualnej: 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
edukacyjnoterapeutyczne 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.

:

:
• 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.

• 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.
•
•
•
•
•
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:

pracownia EEG Biofeedback i Tomatisa - z nowym sprzętem
do diagnoz i terapii Uwaga słuchowa PRO, „Zielona Pracownia”pracownia ekologiczna, fikolandia – sala zabawa, pracownia
ceramiczna, poligraficzna, techniczna, florystyczna, integracji
sensorycznej SI, sala doznań interaktywnych „Tajemnicza
Wyspa”, kuchnie treningowe, łazienki treningowe, sala
doświadczania świata, sala zabaw miękkich, gabinet
logopedyczny, pracownia alternatywnych metod komunikacji,
artterapii, 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.

:
alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback i Tomatisa,
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.
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Sekcja Olimpiad Specjalnych „Chabry”
Drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku
„Skarpetki Nie Do Pary”
Kółko fotograficzne „Pstryk”
Grupa teatralna KRA
Spotkania „Czas dla rodzica”.
Konferencje środowiskowe
Festiwal Karaoke osób niepełnosprawnych
„ŚpiewaMy”,
Stowarzyszenie „ Czyń dobro”
Akcja „ Zima w mieście”
Śląski marszobieg dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie z terenu województwa Śląskiego
Rządowy program Aktywna Tablica
Program PFRON – Rehabilitacja 25 plus
Projekt unijny „SłuchaMY – rozumieMY - działaMY ”

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: wykorzystano elementy grafiki zaprojektowanej przez freepik.com

39

