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Drogi Absolwencie!
Już niebawem będziesz musiał dokonać odpowiedzialnego wyboru dalszego kierunku
kształcenia. Jest to dla Ciebie jeden z wielu sprawdzianów w drodze po dorosłość.
Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. Wyrażam głęboką nadzieję,
że poniższe informacje okażą się czytelnym drogowskazem w wyborze właściwej szkoły. Weź pod uwagę swoje zainteresowania, zdolności
oraz możliwości. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców, wychowawcy, szkolnego pedagoga, a także doradcy zawodowego.
Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów – informacje o szkołach, zawodach znajdziesz w niniejszej publikacji.
Odwiedź także szkoły, którymi jesteś zainteresowany, zobacz, jaka panuje tam atmosfera, warunki do nauki i rozwijania Twoich zainteresowań, sprawdź stronę internetową szkoły. Spróbuj ocenić swoje szanse, dowiedz się o przedmioty punktowane w wybranych szkołach.
W przypadku wyboru kształcenia w zawodach weź pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.
Tymczasem życzę pomyślnego zakończenia nauki oraz dokonania dobrego wyboru dalszej drogi kształcenia.
STAROSTA LUBLINIECKI
JOACHIM SMYŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MIC

KIEWICZA
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC O TECHNICZNYCH

Zespół Szkół Zawodowych

-Wychowawczy im. Konrada Ma
Specjalny Ośrodek Szkolno
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. ADAMA MICKIEWICZA
Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
ul. Sobieskiego 22, 42–700 Lubliniec
tel./fax: 34/351–14–33
www.mickiewicz.net.pl
adres e‑mail: lolubliniec@list.pl

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski
Baza dydaktyczna szkoły: Szkoła z prawie stuletnią tradycją jest wyposażona
w nowoczesny sprzęt multimedialny. W roku szkolnym 2017/18 do dyspozycji uczniów
oddaliśmy dwie nowoczesne pracownie – komputerową i biologiczno‑chemiczną. Pracownia
komputerowa została wyposażona w najnowszy sprzęt: komputery z systemem Windows
10 Pro, tablety graficzne o rozdzielczości 2540 dpi, drukarkę 3D, skaner 3D, zestaw do
Akademii Cisco Basic. W pracowni biologiczno‑chemicznej zainstalowano m.in. stanowiska
laboratoryjne z umywalkami stół demonstracyjny z dygestorium umożliwiającym bezpieczne prowadzenie doświadczeń, tablicą interaktywną. Posiadamy skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią multimedialną, aulę wyposażoną w profesjonalny system multimedialny,
zmodernizowany radiowęzeł, obserwatorium astronomiczne, nowoczesną halę sportową
z siłownią, kompleks boisk sportowych „Orlik”, salę lustrzaną do aerobiku, krytą strzelnicę
sportową i kawiarenkę, w której można zakupić ciepły posiłek.
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych służy wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień uczniów. Są to m. in. szkolne koło europejskie, klub debat
szkolnych, szkolna telewizja MICEK TV, zajęcia z historii sztuki, koło teatralne, e‑magazine
w języku angielskim, koło strzeleckie, mini przedsiębiorstwo, fitness i inne zajęcia sportowe. Dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia prowadzone są dodatkowe zajęcia
ze wszystkich przedmiotów.

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: Co roku nasi uczniowie uczestniczą w wykładach, zajęciach warsztatowych

i laboratoryjnych na wyższych uczelniach, co służy popularyzacji osiągnięć naukowych,
poszerzeniu wiedzy, pogłębieniu zainteresowań i wymianie doświadczeń. Systematycznie
odwiedza nas ponad 15 uczelni, prowadząc warsztaty i wykłady, m. in. Politechnika Śląska
i Politechnika Częstochowska, Uniwersytety Jagielloński, Śląski, Opolski i Łódzki, Akademia
Jana Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
W roku szkolnym 2017/18 uruchomiliśmy innowacyjną klasę realizującą program „Informatyczne Zielone Garnizony” we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie
oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – opiekunem Lokalnej Akademii
Cisco w naszej szkole. Program zajęć obejmuje podstawy technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności i bezpieczeństwa, wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień
sieci oraz modelowania i drukowania 3D jak również programowania robotów (z Wydz.
Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej).
Uczniowie klas biologiczno – chemicznych uczestniczą w zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Jana Długosza, co poszerza ich wiedzę i stwarza okazję do utrwalenia
umiejętności przeprowadzania eksperymentów w nowym laboratorium. Uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk przyrodniczych biorą udział w konkursach organizowanych
przez uczelnie i Pałac Młodzieży w Katowicach.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej” przyznanym nam
przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej jako placówce życia publicznego
mającej niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny;
W rankingu „Perspektyw” wśród najlepszych liceów zdobyliśmy tytuł „Brązowej Szkoły
2018”; wyróżniono nas też tytułami: Szkoła Nowych Technologii, Szkoły Odkrywców
Talentów, Wiarygodna Szkoła, podczas tegorocznych targów programu Erasmus+ zostaliśmy wyróżnieni za realizację projektu „Wymiana Kadry = Profesjonalna Szkoła”;
Katarzyna Bukalska została laureatką XLIII Olimpiady Historycznej, będąc już laureatką
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
Kamila Dymarek zajęła I miejsce w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej,
uzyskując możliwość podjęcia studiów w wielu renomowanych uczelniach wyższych;
Daniel Wydmuch został czwartym mówcą w Polsce, a Klaudia Mika otrzymała wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego, zaś
finalistą tegoż konkursu w bieżącym roku został Michał Świtała;
Daniel Wydmuch zdobył 1 miejsce w województwie śląskim, a 11 w kraju w XVII Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English ACE;
W konkursie „60 sekund” ogólnopolskiej akcji „Czytaj PL” film Kacpra Garcona jury
oceniło jako najlepszy w Polsce;
Dawid Bogawski został finalistą XXIII Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka a Ekologia”
im. prof. M. F. Pazdura;
Kamil Przybyła został finalistą polsko‑ukraińskiego konkursu z fizyki „Lwiątko” 2017;
Aleksandra Malcher i Michał Flak znaleźli się wśród 10 laureatów Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”;
Drużyna debatancka z Mickiewicza znalazła się w gronie finalistów V Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego Turnieju „Polska między
Wschodem i Zachodem”, zajęła też III miejsce w Śląskim Turnieju Debat Oksfordzkich;
Marcin Dziadkiewicz zakwalifikował się do zawodów finałowych XLIV Olimpiady Geograficznej;
Michał Flak zajął IV miejsce w Konkursie o Laur Młodego Ekonomisty;
Aleksandra Malcher zwyciężyła w XXVII Regionalnym Konkursie „Randka z Chemią”;
Drużyna dziewcząt w piłce nożnej zdobyła Puchar Marszałka Województwa Śląskiego
i mistrzostwo Śląska w Licealiadzie Młodzieży Szkolnej „Śląska Liga Orlików”.

Od lat organizujemy konkursy powiatowe i wojewódzkie, np. Konkurs z Fizyki
i Astronomii czy Konkurs Matematyczny im. Stefana Banacha oraz eliminacje lokalne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. W marcu gościliśmy
samorządy uczniowskie na XIII Forum Samorządów Uczniowskich.
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Rok szkolny 2018/2019
Nazwa szkoły

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama
Mickiewicza

Technikum nr 1

Planowana
Przedmioty w zakresie liczba
Liczba
rozszerzonym
oddziałów miejsc
kl. I
Od kl. I – matematyka,
język angielski;
Od kl. II – informatyka,
fizyka
Od kl. I - język
angielski;
Od kl. II – informatyka,
geografia
Od kl. I – matematyka;
Od kl. II – biologia,
chemia lub fizyka do
wyboru
Od kl. I – język polski;
Od kl. II – historia, wiedza o społeczeństwie
Od kl. I – język
angielski;
Od kl. II – geografia,
wiedza o społeczeństwie
Od kl. I – język
angielski;
Od kl. II – wiedza o
społeczeństwie, geografia lub biologia
Od kl. I - matematyka,
język angielski;
Od kl. II – geografia,
fizyka lub chemia do
wyboru
Od kl. I – język
angielski;
Od kl. II – geografia

Razem:
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Umowny symbol oddziału
(klasy)/
umowna
nazwa klasy

1

30

1a1/Politechniczna

1

30

1a2/Informatyczna

1

30

1b/Biologiczno-Chemiczna

1

30

1c/Humanistyczno-Medialna

1

24

1d/Językowa

1

30

1e/Akademicka

1

30

1f/Biznesowa

1

30

1aT/Technikum Ekonomiczne

8

234

Na Politechnice Częstochowskiej młodzież klas biznesowych uczestniczy w wykładach,
m. in. z rachunkowości, badań operacyjnych, inżynierii produkcji i usług oraz marketingu międzynarodowego, analizy strategicznej oraz komputerowego wspomagania
prac inżynierskich. Współpracujemy też z Urzędem Statystycznym w Katowicach, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bierzemy udział w Programie Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo” i Szkolnej Internetowej Grze
Giełdowej, uczniowie odbywają jednodniowe praktyki w firmach lub instytucjach
w celu zweryfikowania swoich marzeń o przyszłej pracy i spotykają się z lokalnymi
przedsiębiorcami.
W ramach klubu debat szkoła współpracuje z Przystankiem Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, Związkiem Górnośląskim (Śląski
Turniej Debat Oksfordzkich i OKK im. W. Korfantego), Wydziałem Nauk Społecznych
UŚ, Fundacją Edukacyjną G5 w Poznaniu, Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.
Wzorowo układa się nam współpraca ze szkołą partnerską Hans‑Thoma‑ Gymnasium
w Lörrach. Wspólne projekty realizowane są we współpracy i współfinansowaniu
Polsko‑Niemieckiej Współpracy Młodzieży „JUNGENDWERK”. W bieżącym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w projekcie realizowanym w Berlinie, gdzie miała okazję
poznać historię i zabytki stolicy Niemiec.
Równolegle współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury w Lörrach, gdzie uczniowie realizują warsztaty artystyczne oraz projekty w ramach programów UE Erasmus+
w Niemczech, Turcji, Francji i we Włoszech.
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OCHOTNICZE
HUFCE PRACY
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką organizacyjną
zajmującą się młodzieżą wymagającą opieki, zapewnienia kontynuacji nauki oraz zdobycia zawodu.
Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży realizują
centra edukacji i pracy młodzieży. Jednym z takich centrów jest Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży w Częstochowie, w ramach którego działają jednostki świadczące usługi z zakresu
orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży kilku powiatów regionu częstochowskiego, m.in. powiatu lublinieckiego.
Młodzież ucząca się powyżej 16 roku życia oraz poszukująca pracy, mieszkająca na terenie powiatu lublinieckiego zainteresowana świadomym i efektywnym planowaniem
swojej ścieżki edukacyjno‑zawodowej może skorzystać z oferty kilku jednostek CEiPM,
do których należą:
1. Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu – jest to jednostka stacjonarna oferująca:
• fachową pomoc i dostęp do informacji o zawodach, kierunkach kształcenia i rynku
pracy,
• warsztaty i porady indywidualne z zakresu określania zainteresowań i predyspozycji
zawodowych,
• wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych,
• zapoznanie z zagadnieniami prawa pracy, przedsiębiorczości i samo zatrudnienia,
• pomoc w kreowaniu aktywnej postawy przez przezwyciężanie bierności, uczeniu się
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
• pomoc w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy,
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nieodpłatne i dobrowolne pośrednictwo pracy dla młodzieży,
organizowanie krótkoterminowego zatrudnienia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób poszukujących pracy,
gromadzenie ofert pracy stałej i krótkoterminowej,
ewidencjonowanie osób poszukujących pracy,
kierowanie na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie –jednostka mobilna, której zasada funkcjonowania opiera się na docieraniu do młodzieży
potrzebującej wsparcia w obszarze zawodowym. MCIZ dojeżdża do szkół i innych
instytucji związanych z rynkiem pracy. Oferuje:
porady indywidualne i zajęcia grupowe,
treningi i warsztaty umiejętności osobistych,
aktualną informację zawodową w postaci opisów zawodów, filmów o zawodach, multimedialnych programów komputerowych,
metody planowania kariery zawodowej: testy preferencji zawodowych, indywidualny
plan działania,
dostęp do informacji o: zawodach (charakterystyk zawodów, wymagań psychologicznych), możliwościach kształcenia (szkoły, uczelnie wyższe, kursy zawodowe), rynku
pracy (szanse na zatrudnienie, zawody przyszłości).

Dokładne dane adresowe placówek OHP dostępne są na stronie internetowej www.ohp.pl

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z naszych usług
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
ul. ks. płk J. Szymały 3; 42–700 Lubliniec
tel. /fax: (34) 351–14–31, tel. kom.: 782 992 617
www.zsot.lubliniec.pl; fb: https://www.facebook.com/zsotlubliniec
adres e‑mail: zso‑t@o2.pl

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Baza dydaktyczna zespołu: Zespół dysponuje nowoczesnym wyposażeniem.
Posiada m.in. 8 tablic interaktywnych, pracownie do nauki zawodu, 5 pracowni komputerowych, w których uczą się nie tylko uczniowie technikum informatycznego, ale również
pozostałych klas gdzie wymagania zawodu dotyczą obsługi specjalistycznych programów
zawodowych. W każdej klasie znajduje się rzutnik lub tablica interaktywna oraz komputer
z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dziennik elektroniczny zapewnia stały wgląd
do informacji o wynikach nauczania. W okresie letnim zajęcia odbywają się również w „zielonej klasie” – sali lekcyjnej na wolnym powietrzu. Uczniowie korzystają ze specjalistycznej
pracowni językowej, pracowni przedmiotowych i wielofunkcyjnego boiska „ORLIK”. Szkoła
dysponuje doskonale wyposażoną biblioteką z 12 stanowiskami komputerowymi. W ZSOT
duży nacisk kładzie się na serdeczne relacje, integrację klas i dobrą atmosferę. Na każdym
piętrze są wygodne i estetyczne miejsca do odpoczynku oraz dostęp do sieci wi‑fi. Wystój
szkoły i wygląd pomieszczeń projektowane są przez uczniów.
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia pozalekcyjne organizowane są na
podstawie przeprowadzanej we wrześniu diagnozy potrzeb uczniów, są to między innymi:
konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów, kółko strzeleckie, koło
PCK, koło wolontariatu, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zespół muzyczny. Pełna lista
zajęć pozalekcyjnych publikowana jest w każdym semestrze na stronie internetowej wraz
z miejscem i godziną rozpoczęcia. Szkoła organizuje kursy umiejętności, np.: animator czasu
wolnego czy barman‑barista. W każdym roku w ZSOT pozyskuje się środki na kolejne projekty.
Osiągnięcia zespołu: Wyniki matury i egzaminów zawodowych Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu osiągają wysoki poziom (zdawalność matury
w LO wyniosła 100% a w Technikum 95,4%). II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł
„Brązowej Szkoły” (2018 r). a Technikum nr 2 tytuł „Złotej Szkoły” (2018 r.) i „Srebrnej
Szkoły” (2017 r.). Ponadto technikum cieszy się opinią szkoły o najwyższym poziomie
w regionie wśród szkół technicznych (8. miejsce w województwie śląskim wg. rankingu
Perspektyw w 2018 r.).
Praktyki zawodowe: Technikum nr 2 organizuje praktyki w najlepszych przedsiębiorstwach lokalnych. Uczeń ma możliwość zaproponowania i wyboru miejsca, gdzie
chce odbywać praktykę zawodową (np. uczniowie klas hotelarskich realizowali praktykę
w hotelach o światowej renomie: DoubleTree By Hilton Wrocław, Q Hotel Plus w Katowicach, Hotel System Wrocław). Na przygotowywane praktyki na Cyprze i Malcie pojadą
uczniowie, którzy uzyskają najwyższe średnie z przedmiotów zawodowych i języków obcych.
Udział w praktykach jest bezpłatny dla uczniów.

Rok szkolny 2018/2019
Nazwa szkoły

II Liceum
Ogólnokształcące

Inne informacje o Zespole: We wszystkich klasach ZSOT wybór języka obcego
spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego uzależniony jest od odpowiedniej liczby uczniów niezbędnych do utworzenia grupy językowej. Uczniowie Technikum
nr 2, kończąc szkołę, otrzymują świadectwa posiadania kwalifikacji zawodowych, dyplom
technika oraz dokument Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i umożliwiający pracę za granicą zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. W szkole
prężnie działa Samorząd Uczniowski, organizując imprezy (np. Dzień Otwarty, Otrzęsiny,
Flashmob, Dzień Sportu, turnieje komputerowe) i projekty integrujące społeczność szkolną.
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Umowny symbol oddziału /
klasy,
umowna
nazwa klasy

geografia;
język obcy – angielski/
niemiecki;
język polski

30

I LO

15

1 TB
technik budownictwa

15

1 TM
technik
mechanik
– KLASA
STRAŻACKA

1

matematyka;
język obcy – niemiecki/
angielski
1
matematyka;
fizyka

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: ZSOT współpracuje ze szkołami w kilkudziesięciu krajach. Obecnie dla nowych

klas pierwszych przygotowane są trzy projekty wyjazdów zagranicznych: do Niemiec, na
Maltę i Cypr. Oprócz tego szkoła prowadzi prężny wolontariat. Uczniowie pomagają dzieciom ze szkół podstawowych w lekcjach i prowadzą stałe zajęcia w przedszkolach. Szkoła
współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Częstochowską, Politechniką Śląską,
Wyższą Szkołą Bankową i Politechniką Opolską. Uczniowie technikum informatycznego
uczestniczą w cyklicznych zajęciach informatycznych na Politechnice Częstochowskiej.
Patronat nad klasami mechanicznymi sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu: mechanicy część swoich zajęć w ramach specjalności realizują
w siedzibie Komendy.

Planowana
Przedmioty w zakresie liczba
Liczba
oddziałów miejsc
rozszerzonym
kl. I

Technikum nr 2

informatyka;
matematyka

1

30

1 TI
technik
informatyk

geografia;
język obcy –angielski/
niemiecki

1

30

1 TH
technik
hotelarstwa

geografia;
język obcy – angielski/
niemiecki

1

30

1 TL
technik
logistyk

5

150

Razem:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych to najstarsza szkoła techniczna w Lublińcu.
Istnieje od 95 lat. Wykształciła wiele tysięcy znakomitych fachowców wysoko cenionych
na rynku pracy. Szkoła stale się rozwija. 65-osobowe grono nauczycieli uczy według najnowszych metod, stale rozwijając się i dostosowując do wymagań rynku pracy. Nauczyciele
ZSOT w pracy z uczniami wykorzystują Ocenianie Kształtujące – motywujący system uczenia
i oceniania, który zwiększa poczucie indywidualności i bezpieczeństwa ucznia.

nr 3/2018

zespół szkół
zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
ul. Klonowa 10; 42–700 Lubliniec
tel.: (34) 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl
adres e‑mail: zsz@zszlubliniec.pl

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.
Baza dydaktyczna zespołu: Szkoła posiada klasopracownie: gastronomiczną
(3 stanowiska do egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez OKE), elektryczną
(4 stanowiska do egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez OKE), handlową (4
stanowiska do egzaminów zawodowych), 2 pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum
multimedialnym, siłownię, salę gimnastyczną, boisko o syntetycznej nawierzchni oraz
sklepik szkolny.
Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

•
•
•
•
•
•
•

kółko gastronomiczne, kółko przedsiębiorczości, zajęcia dziennikarskie, kółko literacko
– filmowe, koło PCK, koło wolontariatu;
zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, zajęcia na siłowni;
zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych;
wyjazdy do teatru, kina, na narty, wycieczki zawodowe i krajoznawcze;
udział w warsztatach zawodowych;
wymiana międzynarodowa młodzieży ze szkołą w Rheinfelden w Niemczech;
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (projekt, który powstał z myślą o edukacji filmowej
młodych widzów, ambitne, niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi, multimedialne
prelekcje, dyskusje i warsztaty)

Rok szkolny 2018/2019

Osiągnięcia zespołu:

•
•

•
•

Nazwa szkoły

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym Śląska Jesień Kulinarna
„Śląski Finger Food”;
III miejsce w wojewódzkim etapie XXI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik (2018 r.);
I miejsce w XI edycji Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego o Puchar Starosty Lublinieckiego (2017 r.);
III miejsce w Powiatowym konkursie „Sudoku w Lublińcu” (2017 r.).

Branżowa Szkoła I stopnia
Nr 2

w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych i spedycyjnych na terenie powiatu
lublinieckiego.

•
•

•

•

Od roku szkolnego 2000/2001 szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży
z Gewerbeschule w Rheinfelden – szkołą o podobnym profilu nauczania. Corocznie młodzież uczestniczy w tygodniowych wyjazdach do Niemiec. Działania w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży polsko‑niemieckiej zostały wyróżnione przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach jako przykład Dobrych Praktyk.
Szkoła współpracuje z Opolskimi Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, której
efektem są comiesięczne spotkania filmowe.
Placówka realizowała projekty finansowane ze środków UE, tj. Comenius: „Młodzież
krajów europejskich wobec tradycyjnego jedzenia a fast food” oraz Erasmus+ „Europa
kształci zawodowo”. W ramach projektów odbyły się wyjazdy do miast partnerskich
takich jak Włochy, Rumunia, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania.
Dzięki współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie biorą udział
w programach: „Otwarta firma”, „Dzień Przedsiębiorczości”. Celem jest przygotowanie
młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym
ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiającym realizację planów
zawodowych.
Szkoła współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami m.in.: Elhand Transformatory, Lentex
S.A, Ethos Energy Poland, Piekarnia‑Ciastkarnia „Kampa”, Studio Fryzur Ann, „Koki, Loki
i Fantazje”, Piekarnia Cukiernia Brzezina, EJOT Polska, Restauracja „RAJSKA”, Restauracja
„ANTARES”, Piekarnia Cukiernia Łubowski, którzy zapewniają uczniom praktykę i oferują

nr 3/2018

matematyka, fizyka

15

1 Te – technik
elektryk

15

1 Tg – technik
żywienia
i usług gastronomicznych

4

120

1 Wz

5

150

1
biologia, język obcy

Praktyki zawodowe: Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

•

Umowny symbol oddziału /
klasy,
umowna
nazwa klasy

Technikum Nr 3

Szkoła wspiera uczniów w wszechstronnym rozwoju zainteresowań, umiejętności i zdolności. O naszych osiągnięciach znajdziesz informacje na: www.zsz.lubliniec.pl oraz na
FACEBOOK‑u

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach:

Planowana
Przedmioty w zakresie liczba
Liczba
rozszerzonym
oddziałów miejsc
kl. I

Razem:

Oddział wielozawodowy*
(np.: sprzedawca, kucharz, fryzjer, elektryk,
mechanik pojazdów
samochodowych)

*w ramach oddziałów wielozawodowych możliwość kształcenia we wszystkich zawodach
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodową np.: kucharz, blacharz, elektronik i inne.

•
•

miejsca pracy dla najlepszych absolwentów. Dodatkowo uczniowie mają możliwość
udziału w atrakcyjnych warsztatach i wycieczkach zawodowych, gdzie poznają nowoczesne techniki i technologie związane z kształconym zawodem oraz nabywają
niezbędne umiejętności potrzebne na rynku pracy.
W ramach porozumienia z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych
„SZTURMAN” młodzież uczestniczy w ciekawych wyjazdach i szkoleniach o charakterze
militarnym.
Współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy oddział w Częstochowie – projekt „Prawa
i obowiązki młodocianego pracownika”, Zakładem Karnym w Lublińcu – projekt „Pasja
czytania”, Przedszkolem „Wyspa szkrabów” w Lublińcu, gdzie realizowane są warsztaty
„Od Smyka do Elektryka”, Powiatowym Doradcą Zawodowym, Policją, Publiczną Poradnią
Psychologiczno‑Pedagogiczną w Lublińcu.

Inne informacje o Zespole: Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika
uczniowie otrzymują dyplom Europass w języku polskim i angielskim potwierdzający
kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W ramach nauki zawodu
mechanik pojazdów samochodowych uczniowie uczestniczą w bezpłatnym kursie prawa
jazdy kat. B. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom przez wewnętrzny i zewnętrzny
monitoring.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48; 42–700 Lubliniec
tel./fax: (34) 351 14 36, tel. kom.: 782 958 313
www.ckziulubliniec.pl
adres e‑mail: sekretariat@ckziulubliniec.pl

Nauczane języki obce: język angielski i język niemiecki
Baza dydaktyczna: szkoła posiada bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne,
sprzyjające rozwojowi indywidualnych pasji i zainteresowań. Umiejętności diagnostyczne,
niezbędne do pracy w szeroko ujętym obszarze zawodów medyczno‑psychologicznych,
uczniowie rozwijają w pracowniach: biologiczno‑badawczej i chemiczno‑analitycznej.
Pracownia informatyczna daje możliwości nabywania kompetencji obsługi programów
komputerowych, wykorzystywanych w różnych dziedzinach świata nauki i informatyki. Nasi
uczniowie mają możliwość zdobywania wyjątkowych doświadczeń zawodowych, związanych z obszarem działań medycznych w: pracowni technologii postaci leków, pracowni
kosmetycznej, pracowni umiejętności społeczno- opiekuńczych. Uczniowie mają dostęp do
biblioteki, w księgozbiorze której znajdują się tytuły obowiązujących lektur oraz literatura
zawodowa z obszarów kształcenia realizowanego w szkole. Uczniowie mają także dostęp
do bezpłatnego łącza internetowego.
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: dla uczniów liceum ogólnokształcącego o profilu medyczno- psychologicznym proponujemy zajęcia dodatkowe z: propedeutyki medycyny, pracowni cytologii i histologii, pracowni anatomii i fizjologii człowieka,
psychologii rozwojowej, podstaw coachingu, głównych nurtów psychoterapeutycznych
oraz psychologii społecznej. Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technika
organizacji reklamy, będą mogli rozwijać swoje umiejętności, na zajęciach dodatkowych
z: treningu kreatywności, warsztatów z budowania marki i autoprezentacji, treningu komunikacji interpersonalnej, umiejętności negocjacji, technik skutecznych metod sprzedaży
oraz warsztatów artystycznych.
Osiągnięcia placówki: jako jedyna placówka w powiecie posiadamy certyfikat „Szkoły zawodowych perspektyw”. Od wielu lat jesteśmy organizatorem konkursów
powiatowych: „Sudoku w Lublińcu”, „Echa dzieciństwa”, „Konkursu poezji patriotycznej”.
Uczniowie liceum są beneficjentami Stypendium Prezesa Rady Ministrów, oraz stypendium
ufundowanego przez Starostę Lublinieckiego za najwyższe wyniki w nauce. Spektakularnym
wydarzeniem, w bieżącym roku szkolnym, było zorganizowanie pod auspicjami Komisji
Europejskiej „Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych”, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lublinieckiego. Nasi uczniowie z sukcesami
biorą udział w różnorodnych konkursach na szczeblach powiatowych i wojewódzkich. W
szkole odbywają się konferencje, podczas których poruszane są tematy z zakresu doradztwa
zawodowego i aktualnych problemów rynku pracy.
Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: społeczno‑badawczy charakter działalności szkoły sprawia, że ośrodki z którymi

współpracujemy, cechuje zbliżony profil działalności. Od wielu lat współpracujemy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, zakładami produkującymi leki „BIOCHEFA” w Sosnowcu, aptekami, szpitalami i sanatoriami. Umiejętności z zakresu kosmetologii uczniowie
kształtują w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA. Obszar rozwoju kompetencji
biznesowych i przedsiębiorczych jest dominującym zakresem współpracy z Katowicką Strefą
Ekonomiczną oraz Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Uczniowie szkół gimnazjalnych
z terenu powiatu lublinieckiego, uczestniczą w innowacyjnym projekcie: „Odkryj w sobie
badacza”, tworząc kolejny obszar naukowej wymiany wiedzy i umiejętności.

Inne informacje o CKZiU: Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest fakt, iż zarówno liceum jak i technikum jako jednostki, wchodzące w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, stwarzają możliwość zdobycia dodatkowych
kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i angielskim, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jeszcze podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Propozycja
stworzenia w III Liceum klasy medyczno‑psychologicznej, powstała jako odpowiedź na
zapotrzebowanie rozwijających się koncepcji, ujęcia człowieka w sposób holistyczny, podkreślając wzajemne oddziaływanie sfery psychicznej i fizycznej, tak bardzo obecnej w nowych teoriach nauk o zdrowiu. Szkoła oferuje, poza wysoką jakością zajęć obowiązkowych,
także pakiet zajęć dodatkowych, prowadzonych przez profesjonalną kadrę, wykształconą
na najlepszych uczelniach medycznych w Polsce, psychologów oraz trenerów rozwoju
osobistego i poznawczego. Chcemy, aby nasi uczniowie odznaczali się wyjątkową wiedzą
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Rok szkolny 2018/2019
PlanowaPrzedmiot w zakresie
Liczba
na liczba
rozszerzonym / zawód
miejsc
oddziałów

Umowny
symbol
oddziału /
klasy

III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa
Religi

Od kl. I - język obcy
do wyboru - angielski/
niemiecki;
Od kl. II – biologia,
chemia

1

30

1 LOMP medyczno- psychologiczna

Technikum nr 5 im. prof.
Zbigniewa Religi

Od kl. I - język obcy do
wyboru – angielski/
niemiecki;
Od kl. II - geografia,
WOS

1

30

1 TOR –
technik
organizacji
reklamy

2

60

Nazwa szkoły

Razem:

-

medyczną oraz psychologiczną, którą będą wykorzystywać w praktyce już podczas nauki
w liceum, ale także, aby posiadali umiejętność kierowania własnym rozwojem. Większość,
przewidzianych zajęć dodatkowych będzie prowadzona metodą warsztatową, umożliwiającą
realne nabycie kompetencji. Oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, społecznych, opiekuńczo – wychowawczych, a także dla
wszystkich, pragnących pogłębić wiedzę i nabyć konkretne umiejętności z zakresu biologii
medycznej i psychologii. Nauka w tej klasie przygotuje do podjęcia dalszego kształcenia
na uczelniach medycznych, uniwersytetach z kierunkami społecznymi oraz akademiach
wychowania fizycznego.
Drugą nowością w CKZiU jest klasa kształcąca w zawodzie technik organizacji reklamy.
Najnowsze dane, prognozujące popyt na zatrudnienie w Polsce w najbliższych latach,
wykazują, iż największy wzrost wystąpi m.in. w grupie specjalistów do spraw sprzedaży,
marketingu i public relations w tym specjalistów, zajmujących się reklamą. Wychodząc na
przeciw oczekiwaniom aktualnego rynku pracy, uruchamiamy nabór do klasy, kształcącej
w zawodzie technika organizacji reklamy. Uczeń, po zakończeniu nauki, zdobywa dwie
kwalifikacje: sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych. Przedmioty obowiązkowe będą dotyczyć prowadzenia i sprzedaży
usług reklamowych, tworzenia przekazów reklamowych, projektowania reklam, tworzenia planów medialnych oraz badania skuteczności reklam. Oferujemy także pakiet zajęć
dodatkowych, wspomagających kształcone w tym zawodzie kwalifikacje. Nasi absolwenci
będą wykwalifikowanymi specjalistami sprzedaży usług reklamowych i tworzenia kampanii
reklamowych. Nauka w Technikum nr 5 przygotowuje zarówno do podjęcia pracy jak również
do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.
Zapraszamy osoby kreatywne o zainteresowaniach artystycznych (plastycznych), przedsiębiorczych, społecznych, usługowych.

nr 3/2018

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Konrada Mańki
Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy im. Konrada Mańki
ul. P. Stalmacha 90; 42–700 Lubliniec
tel.: (34) 356 32–41, tel./fax: (34) 356 33–66
www.lubliniec.idn.org.pl
adres e‑mail: soswlubliniec@gmail.com
Rok szkolny 2018/2019

Nauczane języki obce: język niemiecki, język angielski;
Praktyki zawodowe: w szkołach ponadgimnazjalnych istnieje możliwość
odbywania zajęć praktycznych w pracowniach dla zawodu: kucharz, ogrodnik, florysta,
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. W oddziałach wielozawodowych uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie zakładów pracy. Technikum
nr 4 organizuje i pomaga w znalezieniu dobrej praktyki zawodowej na terenie Lublińca
i okolic miejsca zamieszkania.
Baza dydaktyczna szkoły: szkoła posiada estetyczne pracownie przedmiotowe,
2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, w tym 1 wyposażona w nowoczesną
maszynę do druku cyfrowego, elektryczną krajarkę jednonożową oraz ręczne nożyce introligatorskie do ciecia tektury, 2 pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi
i rzutnikami (językowa i technologii żywienia), nowoczesną pracownię gastronomiczną
dostosowaną do przeprowadzania egzaminów zawodowych przez OKE, pracownię
gospodarstwa domowego, nowoczesną aulę, salę gimnastyczną, bibliotekę oraz salę
doświadczania świata.
Oferowane zajęcia pozalekcyjne: Nauczyciele realizują innowacje peda-

gogiczne z branży gastronomicznej, organizują koła zainteresowań i zajęcia zgodne z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży, np.: zajęcia kulinarne, zajęcia przygotowujące
do egzaminów zewnętrznych (maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie),
zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski
oraz Spółdzielnia Uczniowska, która w roku 2017 została nagrodzona przez Krajową Radę
Spółdzielczości w Katowicach 1-szą Nagrodą na Najlepiej Działającą Spółdzielnię w Województwie Śląskim. Szkoły prowadzą zajęcia z doradztwa zawodowego i prowadzą działania
z zakresu wolontariatu.

Osiągnięcia szkoły: Uzyskiwane laury uczniów w różnego rodzaju ogólnopolskich
i regionalnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodoznawczych, zawodach
sportowych i przeglądach artystycznych, m.in.:
• udział w eliminacjach okręgowych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu
i Żywności w Gliwicach (2018 r.);
• II Powiatowy Konkurs Integracyjny „Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może
zawód?” – pod honorowym patronatem Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty
w Częstochowie 2017 r. – I i III miejsce oraz wyróżnienie;
• X edycja Wojewódzkiego Konkursu „Młodzi gotują 2017”- wyróżnienie za profesjonalizm kulinarny;
• XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej Żary 2017 r. – II i III miejsce indywidualnie
oraz III miejsce zespołowo;
• XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie 2017 r. – V miejsce;
• Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie – ogrodnik” – Częstochowa 2016 r. / 2017 r. – II
/ I i III miejsce, „Najsprawniejszy w zawodzie – sprzedawca” – Częstochowa 2016 r./
2017 r.;
• III i I miejsce; I, II i III Ogólnopolski Konkurs Polsko‑Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej
2015 r.- IV miejsce, 2016 r. – I miejsce, 2017 r. – II miejsce.
Za wysokie osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce uczniowie otrzymują stypendium motywacyjne ufundowane przez Starostę Lublinieckiego oraz Prezesa Rady Ministrów.

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: Szkoła współpracuje z ogólnopolskimi i regionalnymi placówkami kształcącymi

uczniów niepełnosprawnych słuchowo i intelektualnie w zakresie wymiany doświadczeń
dotyczących edukacji uczniów, organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodoznawczych, zawodów sportowych. Ponadto szkoły zawodowe współpracują z wieloma zakładami pracy i nowoczesnymi obiektami gastronomicznymi, m.in. Hotel „Zamek”,
Gospoda „Uroczysko”, Zespół Gastronomiczny „Antares”, „Oberża pod Orzechem”, „Zakątek
Dobrego Smaku”, Piekarnia Ciastkarnia „Wiatrek”. Współpracujemy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, DPS „Zameczek”,
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Nazwa szkoły

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym/
profil /zawód

Technikum Specjalne nr 4
język angielski,
dla Niesłyszących i
matematyka
Słabosłyszących

Razem:

Umowny
symbol
oddział/
klasy
I it
technik
informatyk
lub
I kt – technik
żywienia i
usług gastronomicznych

1*

8

1*

15

I cs

1*

8

1 kn

cykl 3 –letni

2*

5-8

I p, Ip1

Technik informatyk
(I-IV sem.)
Florysta (I-II sem.)

1*

6-8

I ip, I fp

6*

42-47

oddział
Branżowa Szkoła I
Stopnia Specjalna nr 1 dla wielozawodowy
uczniów Niesłyszących
i Słabosłyszących,
upośledzonych umysłowo
oraz ze sprzężeniami
kucharz
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy
Policealna Szkoła
Zawodowa Specjalna dla
Niesłyszących i Słabosłyszących

Planowana
liczba
Liczba
oddziałów miejsc
klas

-

*Utworzenie oddziału będzie uwarunkowane liczbą kandydatów
Publiczną Poradnią Psychologiczno‑Pedagogiczną w Lublińcu i Poradnią Psychologiczno
‑Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich. Szkoła organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi
m.in. Grzegorzem Bieniem – finalistą programu telewizyjnego TV Silesia „8 smaków Europy”
w 2015 r. oraz uczestnikiem programu „Master Chef” w 2016 r.

Inne informacje o Ośrodku: Szkoła przyjmuje wyłącznie uczniów posiadających
orzeczenie poradni psychologiczno‑pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
Atutami naszego Ośrodka są:
• wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców dbająca o wysoką jakość nauczania i odpowiednią organizację sytuacji wychowawczych,
• mało liczne klasy umożliwiające indywidualne podejście do każdego ucznia,
• rodzinna atmosfera dająca uczniom poczucie bezpieczeństwa,
• zajęcia Tomatisa i EEG Biofeedback stymulujące wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością z jednoczesnym wsparciem psychologiczno
‑pedagogicznym rodziców przez terapeutów pracujących z uczniem,
• zajęcia z dogoterapii i warsztaty bębniarskie,
• ułatwienie kontaktów z młodzieżą niesłyszącą oraz niepełnosprawną intelektualnie
w całym kraju poprzez udział uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodowych,
sportowych i artystycznych,
• wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach Rejsów Integracyjnych i Turnusów Rehabilitacyjnych,
• prewencja i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wspomaganie ubogich
rodzin, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną w ramach
pomocy psychologiczno‑pedagogicznej w Ośrodku,
• własna baza transportowa (bus i autobus szkolny),
• dostosowywanie oferty kształcenia do zainteresowań uczniów,
• możliwość zamieszkania w nowocześnie wyposażonym internacie,
• usytuowanie Ośrodka w pięknej zielonej okolicy, w pobliżu lasu, co pozwala odpocząć
naszym wychowankom od miejskiego zgiełku i hałasu.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. ADAMA MICKIEWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH

Zespół Szkół
Zawodowych

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Konrada Mańki
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