
Lp Nazwa szkoły Typ szkoły Zawód/profil/rozszerzenie

matematyka - fizyka - j.angielski

matematyka -geografia/informatyka - j.angielski

biologia - chemia - j.angielski/matematyka

j.polski - historia - j.angielski

j.polski - biologia - j.angielski

matematyka - fizyka/chemia - 

biologia/geografia/informatyka

(oddział dwujęzyczny)

j.polski - historia - biologia/geografia

(oddział dwujęzyczny)

fizyka/chemia - biologia - matematyka

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

Liceum Sztuk Plastycznych j.angielski - historia sztuki

matematyka - informatyka-j.angielski

biologia - chemia - j. angielski

j.polski  - historia - wos 

technik ekonomista

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa

technik organizacji turystyki

technik handlowiec

technik informatyk

technik reklamy 

technik rachunkowości *

Branżowa Szkoła I stopnia 

nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej

wielozawodowa 

(kucharz, cukiernik, sprzedawca) 

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej

technik informatyk

technik programista 

technik elektronik

III Liceum 

Ogólnokształcące im. rtm. 

Witolda Pileckiego

klasa sportowa

Branżowa Szkoła I stopnia 

nr 2 im. rtm. Witolda 

Pileckiego

monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie

technik elektryk

technik mechatronik

technik mechanik

technik chłodnictwa i klimatyzacji

technik analityk 

technik automatyk

technik spawalnictwa*

elektryk

stolarz

operator obrabiarek skrawających

ślusarz

Technikum nr 2 

im. Komisji Edukacji 

Narodowej

Technikum nr 1

im. Piastów Śląskich

Liceum Ogólnokształcące 

im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach

6

Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 3

im. Piastów Śląskich 

Razem

4

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Wodzisławiu Śląskim

5

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Wodzisławiu Śląskim

Razem

Powiatowe Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim

3

Razem

Technikum nr 3

im. rtm. Witolda Pileckiego

Razem

II Liceum Ogólnokształcące 

z oddziałami 

dwujęzycznymi 

i integracyjnymi im. ks. 

prof. Józefa Tischnera

 Informacja o  planowanych oddziałach  do klas I szkół ponadgimnazjalnych i 

ponadpodstawowych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 

szkolnym 2020/2021

1

I Liceum Ogólnokształcace

 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich

w Wodzisławiu Śląskim

Razem

Razem

2

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych

w Wodzisławiu Śląskim



technik żywienia i usług gastronomicznych

technik fotografii i multimediów

technik logistyk

Branżowa Szkoła I stopnia wielozawodowa

mechanik-monter maszyn i urządzeń 

ślusarz

wielozawodowa

technik pojazdów samochodowych

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik usług fryzjerskich

mechanik pojazdów samochodowych

fryzjer

wielozawodowa

*

**
oddział proponowany jako integracyjny - 20 (uruchomienie zależne od liczby chętnychuczniów z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego )

nowy kierunek kształcenia

Razem

Razem

Branżowa Szkoła I stopnia

Razem

Technikum

Razem

8
Branżowa Szkoła I 

stopnia w Radlinie
Branżowa Szkoła I stopnia

9

Zespół Szkół  

Ponadpodstawowych

w Pszowie

7

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w 

Rydułtowach

Technikum


