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Drogi Gimnazjalisto!
Wkroczyłeś w przełomowy
moment swojego życia. Już niebawem będziesz musiał dokonać odpowiedzialnego wyboru
dalszego kierunku kształcenia.
Jest to dla Ciebie jeden z wielu
sprawdzianów w drodze po dorosłość.
Serdecznie zapraszam Cię
do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
Wyrażam głęboką nadzieję,
że poniższe informacje okażą
się czytelnym drogowskazem
w wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.
Dzięki odpowiedniej bazie naszych szkół, którą z roku na rok
modernizujemy i rozszerzamy,

Twoja droga do dojrzałości będzie odbywać się w komfortowych warunkach.
Myśląc o swojej przyszłości
nie możesz zapominać o stale
zmieniającym się rynku pracy,
dlatego naszym celem jest stworzenie odpowiedniego profilu
szkolnictwa, który jest odpowiedzią na jego zapotrzebowanie. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy oferty szkół, które
kształcą uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.
Podnosząc jakość i atrakcyjność
szkolnictwa zawodowego dajemy Ci szansę na uzyskanie pracy
w kraju lub za granicą. Stawiamy bowiem na naukę konkretnych zawodów.

Profesjonalna pomoc doradcy
zawodowego powinna być dostępna
na każdym etapie życia człowieka.
Dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy XXI wieku,
zostały wyznaczone pewne wektorowe cechy indukujące kierunek zmian. Należą do nich min.:
pojawianie się i zanikanie branż,
mobilność, konieczność przekwalifikowania się, elastyczne formy
zatrudnienia i wiele innych. Jednocześnie pracodawcy oczekują
od pracowników profesjonalizmu

we wszystkim co się robi, umiejętności szybkiego uczenia się
i zdobywania nowych kwalifikacji, umiejętności konkurowania
na światowym rynku pracy oraz
zdolności do autentycznej pracy
zespołowej.
Decydując o wyborze szkoły,
która dla absolwenta gimnazjum
będzie pewnym spoiwem łączącym edukację ogólnokształcącą
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Jeżeli uznasz, że warto ubiegać
się o przyjęcie do naszych szkół
ponadgimnazjalnych, konieczne będzie zapoznanie się z obowiązującym systemem rekrutacji, poznanie kryteriów przyjęć
do wybranej klasy, dokonanie racjonalnego wyboru i przestrzeganie określonych terminów oraz
procedur. Tradycyjnie już, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych będzie prowadzona w oparciu o system elektroniczny. Nabór
wspomagany takim systemem,
daje znacznie większy komfort
przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć. Jak zawsze zachęcam także do osobistego odwiedzenia szkół, w których chciałbyś się uczyć.

z rozwijaniem pasji i zdolności
zawodowych, potrzebne jest wieloaspektowe wsparcie, którego
efektem będzie uczeń posiadający profesjonalną wiedzę i umiejętności, oraz narzędzia powalające na efektywne funkcjonowanie na rynku pracy.
W poznaniu cech osobowościowych i zdolności uczniów
ogromną rolę spełniają rodzice,
wychowawcy i nauczyciele, którzy w codziennym kontakcie mają największą możliwość poznania Jego mocnych i słabych stron,
ale w obszarze diagnozy predylekcji zawodowych swoją rolę spełniają doradcy zawodowi, którzy

Profesjonalna i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotuje Cię do kontynuowania nauki na poziomie
szkół wyższych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
czy też do podjęcia pracy, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
umożliwi rozwijanie Twoich zainteresowań.
Drogi Gimnazjalisto! Życzę
trafnych decyzji i samych sukcesów na każdym etapie obranej
przez Ciebie ścieżki edukacyjnej.
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

są wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne i długofalowe oraz spójne z wymaganiami rynku pracy,
planowanie kariery.
Mając długoletnie doświadczenie w pomocy w dokonywaniu
trudnych wyborów związanych
z kolejnymi etapami edukacji,
zapraszam na darmowe konsultacje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 47.
Powiatowy Doradca Zawodowy
Katarzyna Dworok
tel. 782958314
mail: doradcazawodowy@
ckziulubliniec.pl
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Zespół Szkół Nr 1
im. Adama Mickiewicza
Języki obce nauczane w szkole:

Język angielski, język niemiecki, język francuski.

Rok szkolny 2017/2018
Nazwa i adres szkoły

Baza dydaktyczna szkoły

W szkole znajduje się 28 sal
lekcyjnych, skomputeryzowana
biblioteka z czytelnią multimedialną i dostępem do Internetu, 2 pracownie komputerowe, 2
pracownie multimedialno-językowe, aula wyposażona w profesjonalny system multimedialny, zmodernizowany radiowęzeł,
obserwatorium astronomiczne,
nowoczesna hala sportowa z siłownią i salą lustrzaną do aerobiku, kompleks boisk sportowych „ORLIK”, sala gimnastyczna, kryta strzelnica sportowa
i „Cafe Bohema”. Szkoła jest monitorowana oraz zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne

W szkole działają przedmiotowe koła naukowe: historyczne, fizyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, informatyczne i ekonomiczne. Przyszli
politycy i działacze społeczni,
prawnicy i publicyści rozwijają swe pasje w kole debat oksfordzkich i poprzez uczestnictwo w turniejach i konkursach
krasomówczych. Dla miłośników
aktywnego stylu życia obywają się zajęcia sportowe i strzeleckie, natomiast dla tych, którzy uwielbiają podróże, działa
Klub Europejski. W kole wolontariatu i szeroko zakrojonych
akcjach charytatywnych biorą
udział ci, którzy chcą nieść pomoc innym. W ramach kół naukowych odbywają się wyjazdy do Pałacu Młodzieży w Katowicach na wykłady z chemii
i fizyki, do IPN-u w Katowicach
na warsztaty debat oksfordzkich
i wykłady z historii najnowszej,
na dni otwarte, wykłady i zajęcia warsztatowe odbywające się
w Politechnice Częstochowskiej,
Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim. Odbywają się różnorodne wycieczki dydaktyczne.
Uczniowie mogą się realizować
na zajęciach teatralnych, medialnych, a także dziennikarskich, między innymi poprzez
udział w projekcie szkolnej telewizji internetowej „Micek TV”.
Corocznie organizowane są:
Dni Mickiewiczowskie, Koncert
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42–700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 22
tel.: (34) 351 14 33, tel. kom. 782 992 645
www.mickiewicz.net.pl
adres e-mail: lolubliniec@list.pl

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Przedmioty w zakresie
Rozszerzonym
Matematyka, j. angielski;
od klasy II – informatyka, fizyka*
Matematyka;
od klasy II – informatyka, fizyka
Matematyka;
od klasy II – biologia, chemia*
Język angielski;
od klasy II – biologia, chemia, fizyka*, geografia*
Język polski;
od klasy II – wiedza o społeczeństwie, historia*
Matematyka, j. angielski;
od klasy II – geografia*
Język angielski;
od klasy II – wiedza o społeczeństwie
geografia*

Razem:

Planowana
Umowny symbol oddziału/klasy/
liczba
umowna nazwa klasy
oddziałów kl. I
1a1
1
politechniczna
1a2
1
informatyczna – nowa!
1b1
1
biologiczno – chemiczna
1b2
1
medyczna – nowa!
1c
1
humanistyczno – medialna
1

1f
biznesowa

1

1e
akademicka
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* Realizacja innych przedmiotów rozszerzonych będzie możliwa w grupach międzyoddziałowych liczących minimum
20 osób.

Walentynkowy, Dni Językowe,
Dni Przedsiębiorczości.

Osiągnięcia szkoły

Uczniowie biorą udział w wielu
konkursach, w których osiągają
liczne sukcesy i zajmują czołowe
miejsca, np. w debatach historycznych organizowanych przez
IPN, debatach oksfordzkich, konkursach krasomówczych, olimpiadach.
Nasze liceum zostało wyróżnione tytułami: Brązowej Szkoły w 2016, Wiarygodnej Szkoły
za wysokie EWD, Szkoły Nowych
Technologii, Bezpiecznej Szkoły i Szkoły w Ruchu. Warto tutaj podkreślić, że szkoła otrzymała też tytuł Odkrywcy Talentów. Szkoła sama jest również
organizatorem konkursów o zasięgu powiatowym i wojewódzkim: Konkurs z Fizyki i Astronomii, Konkurs Matematyczny
im. St. Banacha, Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły, konkursy w ramach
Dni Mickiewiczowskich oraz Dni
Języków i Komunikacji. Każdego roku uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w przyszłość”, stypendium
za wyniki w nauce oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Współpraca z innymi szkołami,
instytucjami, udział w programach

Co roku w ramach współpracy z uczelniami wyższymi wdrażamy innowacje pedagogiczne,
które w istotny sposób wpływają

na podnoszenie jakości kształcenia. Od czterech lat, Wyższa
Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, roztacza patronat nad
innowacyjną klasą „akademicką”. Głównym powodem opracowania innowacji był zaobserwowany wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa oraz
naukami społecznymi, w tym
zwłaszcza przekazującymi wiedzę o współczesnym świecie,
jego problemach i złożoności.
Uczniowie wybierający tę klasę
otrzymują indeksy uczelni i realizują autorskie przedmioty takie jak: kultura języka z retoryką,
elementy państwa i prawa, geografia z demografią oraz stosunki międzynarodowe.
Trzeci rok z rzędu, będziemy zdobywać doświadczenie
w realizacji innowacji pedagogicznej w klasie o nazwie,,biznesowa’’. Uczniowie tej klasy
zgłębiają wiedzę ekonomiczną
na takich przedmiotach jak: ekonomia w praktyce, matematyka
w biznesie i pracownia informatyczna, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
Aktywnie uczestniczą w dniach
przedsiębiorczości i z powodzeniem odnoszą sukcesy w konkursach biznesowych. Są dobrze przygotowywani do kontynuowania nauki na uczelniach
ekonomicznych, a także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Klasa została objęta patronatem Wydziału Zarządzania Politechniki
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Częstochowskiej, jednocześnie
umożliwiając uczniom aktywny udział w wykładach, warsztatach i laboratoriach.
W ramach współpracy z instytucjami zagranicznymi uczniowie biorą udział w międzynarodowych wymianach młodzieży
ze szkołami partnerskimi z Niemiec, odbywających się w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Duże możliwości doskonalenia języka i poznania kultur różnych państw europejskich,
stwarza zarówno uczniom jak
i kadrze pedagogicznej uczestnictwo w programie „Erasmus+”.
Współpracując z Fundacją
Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz lokalnymi przedsiębiorcami, corocznie organizujemy dla
chętnych uczniów jednodniowe
praktyki, w czasie których poznają swych przyszłych pracodawców i warunki pracy.
Dzięki porozumieniom zawartym ze służbami mundurowymi,
co roku organizujemy Powiatowe Dni Profilaktyki, proponujące
młodzieży wiele ciekawych zajęć.
Podnoszenie kompetencji
uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – „Eduscience”
to projekt, w którym uczniowie
korzystają z nowoczesnej platformy edukacyjnej. Realizują lekcje
matematyki, geografii, chemii, fizyki i informatyki przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk

zrzeszonych w Centrum Badań
Ziemi i Planet GEOPLANET, tj.
Instytutu Geofizyki, Instytutu
Nauk Geologicznych, Instytutu
Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Dzięki Polskiej
Akademii Nauk uczniowie mogą
bezpośrednio korzystać z wiedzy naukowców zajmujących się
na co dzień naukami przyrodniczymi. Uczniowie klasy politechnicznej uczestniczą zaś w zajęciach warsztatowych i wykładach
organizowanych przez Politechnikę Śląską i Politechnikę Częstochowską w ramach CZUM-u.
Dzięki porozumieniu z Uniwersy tetem Jagiellońskim,
uczniowie klasy biologiczno-chemicznej będą mogli prowadzić
badania, korzystając z pomocy
pracowników naukowych i sprzętu tej uczelni.

Inne informacje o szkole

Zespół Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu to najstarsza szkoła średnia na ziemi
lublinieckiej. Łączy w sobie prawie 100-letnią tradycję z wyzwaniami XXI wieku, jest przyjazna
uczniom, a nauka w niej to nie
tylko obowiązek, ale i przyjemność. Wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna nieustannie

podnosi swoje kompetencje zawodowe. Wszyscy dbamy o dobre
relacje z uczniami, jak i przyjazną atmosferę w szkole. W szkole
korzystamy z dziennika elektronicznego, dzięki któremu rodzice
oraz uczniowie mają bieżący dostęp do osiągnieć w nauce i frekwencji. Zajęcia w szkole są prowadzone w systemie jednozmianowym.
Tegorocznym absolwentom
gimnazjów proponujemy kolejne, nowe i innowacyjne klasy:
1. INFORMATYCZNA
Jedna z 12 w Polsce i jedyna w województwie śląskim!
Realizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej i we współpracy
z Jednostką Wojskową Komandosów, przedsiębiorcami. Przygotowuje do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych,
kierunkach informatycznych,
jak również do podjęcia pracy
w branży informatycznej, już
po ukończeniu liceum. Lekcje,
prowadzone będą w nowej pracowni informatycznej – wyposażonej w nowoczesny sprzęt:
komputerowy, monitory, drukarki, w tym drukarkę 3D, urządzenia sieciowe do uzyskania certyfikatu Akademii CISCO, tablety
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do grafiki oraz zestawy robotów.
W 3-letnim cyklu nauczania zaplanowaliśmy, aż 450 godzin informatyki, co oznacza w praktyce 4- 5 godzin tygodniowo. Wybierając tę klasę możesz zdobyć
następujące umiejętności:
• obsługi sieci i zabezpieczania, potwierdzone certyfikatem Akademii CISCO;
• projektowania i budowania
stron internetowych z wykorzystaniem: HTML, CSS,
PHP, Java Script, baz danych
mySQL;
• obróbki i projektowania grafiki, w tym modelowania
3D z możliwością wydruku
z na drukarce 3D;
• programowania w C++ i C#;
• programowania robotów.
Bliska współpraca z JW K
w Lublińcu, Politechniką Częstochowską, WAT w Warszawie,
Politechniką Śląską oraz staże
u pracodawców w obrębie województwa śląskiego i opolskiego, umożliwią po ukończeniu
liceum, podjęcie właściwej decyzji dotyczącej dalszej kariery
zawodowej.
2. MEDYCZNA
Klasa medyczna to propozycja
skierowana do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi,

a szczególnie biologią, chemią,
fizyką lub geografią. W klasie,
oprócz prowadzenia zajęć w ramach podstawy programowej,
realizowana będzie innowacja
z biologii i fizyki: „Zdrowie bez
tajemnic” z zajęciami laboratoryjnymi z tych przedmiotów.
Przyczyną opracowania innowacji jest przekonanie o istotnym
znaczeniu zajęć praktycznych
w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności w zakresie tych przedmiotów. W ramach tych zajęć
młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, hodowle, obserwacje
mikroskopowe. Przewidujemy
wycieczki edukacyjne i spotkania z naukowcami. Na zajęciach
będą realizowane także treści
edukacji prozdrowotnej.
Nauka w tej klasie świetne
przygotuje Cię do podjęcia studiów na takich kierunkach, jak:
medycyna, farmacja, fizjoterapia, biomechanika, biotechnologia, elektroradiologia, analityka medyczna na różnych
uczelniach np. Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania
Fizycznego.
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Zespół Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
Nauczane języki obce:

Rok szkolny 2017/2018

Angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Lp.

Nazwa szkoły

Praktyki zawodowe:

1

II Liceum
Ogólnokształcące

Technikum nr 2 organizuje praktyki w najlepszych przedsiębiorstwach lokalnych. Uczeń
ma możliwość zaproponowania
i wyboru miejsca, gdzie chce odbywać praktykę zawodową. Na przygotowywane praktyki w Niemczech, na Cyprze i Malcie pojadą
uczniowie, którzy uzyskają najwyższe średnie z przedmiotów
zawodowych i języków obcych.
Udział w praktykach jest bezpłatny dla uczniów.

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

ul. ks. płk J. Szymały 3; 42–700 Lubliniec
tel. /fax: (34) 351 14 31,
www.zsot.lubliniec.pl;
adres e-mail: zso-t@o2.pl

Technikum nr 2

2

Planowana
liczba
Umowny symbol oddziału / klasy
oddziałów kl. I

Przedmiot w zakresie rozszerzonym
geografia, język obcy – niemiecki/angielski,
język polski

1

matematyka, język obcy – niemiecki/angielski

1

informatyka, matematyka

1

matematyka, język obcy – niemiecki/angielski

1

geografia, język obcy – angielski/niemiecki

1

biologia, język obcy – angielski/niemiecki

1

geografia, język obcy – angielski/niemiecki

1

Razem
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

I LO
1 TB
technik budownictwa
1 TI
technik informatyk
1 TM
technik mechanik
1 TH
technik hotelarstwa
1 TA
technik architektury krajobrazu
1 TL
technik logistyk

7
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

Zespół Szkół Zawodowych
Nauczane języki obce:

Język angielski, niemiecki.

Praktyki zawodowe:

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych na terenie powiatu lublinieckiego.

1.

Technikum Nr 3

2.

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 2

Baza dydaktyczna zespołu:

Razem

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia pozalekcyjne organizowane są na podstawie przeprowadzanej we wrześniu diagnozy potrzeb uczniów, są to między
innymi: konsultacje przedmiotowe, zajęcia przygotowujące

42–700 Lubliniec, ul. Klonowa 10
tel./fax: (34) 351 14 32
www.zsz.lubliniec.pl
adres e-mail: zsz@zszlubliniec.pl

Rok szkolny 2017/2018
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oraz dostęp do sieci wi-fi, wystój
szkoły i wygląd pomieszczeń projektowane są przez uczniów.

Przedmiot w zakresie rozszerzonym / zawód
matematyka, fizyka
język angielski, biologia
oddział wielozawodowy* (np. fryzjer, sprzedawca, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych itd.)
mechanik pojazdów samochodowych

Planowana
liczba
Umowny symbol oddziału / klasy
oddziałów
1 Te – technik elektryk
1
1 Tg – technik żywienia
i usług gastronomicznych
4

1 wz

1
6

1 mps
-

Szkoła posiada klasopracownie: gastronomiczną (3 stanowiska do egzaminów zawodowych
przeprowadzanych przez OKE),
elektryczną (4 stanowiska do egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez OKE), handlową (3 stanowiska do egzaminów
zawodowych) 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, bibliotekę z centrum multimedialnym, siłownię, salę gimnastyczną, boisko o syntetycznej
nawierzchni oraz sklepik szkolny.

* w ramach oddziałów wielozawodowych możliwość kształcenia we wszystkich zawodach zgodnych z obowiązującą klasyfikacją zawodową np.: fryzjer, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, elektryk, stolarz, ślusarz, lakiernik,
operator obrabiarek skrawających i inne

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

•

• zajęcia sportowe: siatkówka,
koszykówka, piłka nożna, zajęcia na siłowni;
• kó ł ko ga s t ronom ic z ne,
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•
•

•

kółko przedsiębiorczości, zajęcia dziennikarskie, kółko literacko – filmowe, zespół muzyczny, kółko taneczne, koło
PCK, zajęcia wizażu, szkolne
koło wolontariatu;
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 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).

Osiągnięcia zespołu:

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Gastronomicznym
Śląska Jesień Kulinarna „Śląski Finger Food”
• III miejsce w Ogólnopolskich
Zawodach Sportowo – Obronnych „Proobronni 16” (2016 r.)
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• I miejsce w wojewódzkim etapie
XXI Ogólnopolskiego Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik (2016 r.)
• I miejsce w X edycji Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego
o Puchar Starosty Lublinieckiego (2016 r.);
• I miejsce w kategorii muzyczno-poetyckiej i II miejsce w kategorii zręcznościowej w ramach obchodów V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
(2014 r.);
• III miejsce w Powiatowym konkursie „Sudoku w Lublińcu”
(2017r.)

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 finansowane z programów unijnych, np. język zawodowy, a w poprzednich latach:
prawo jazdy, obsługa programu
Auto CAD czy barman – barista.
W każdym roku w ZSOT pozyskuje się środki na kolejne projekty.

Osiągnięcia zespołu:

Wyniki matury i egzaminów

• III miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej (2017 r.)
Zespół jest organizatorem Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego pod patronatem Starosty Lublinieckiego przy współudziale Powiatowego Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Ponadto wspiera uczniów
we wszechstronnym rozwoju zainteresowań, umiejętności i zdolności.
Więcej informacji na stronie
www.zsz.lubliniec.pl oraz na Facebook.

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach:

Od 2000 szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży z Gewerbeschule w Rheinfelden – szkołą
o podobnym profilu nauczania. Corocznie młodzież uczestniczy w tygodniowych wyjazdach
do Niemiec. W 2012 roku działania

zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
w Lublińcu osiągają poziom wyższy od średnich krajowych (zdawalność matury
w LO wyniosła 100% a w Technikum 94,4%). II Liceum Ogólnokształcące uzyskało tytuł „Brązowej Szkoły” (2016 r). a Technikum
nr 2 tytuł „Złotej Szkoły” (2016 r.)
i „Srebrnej Szkoły” (2017 r.). Ponadto technikum cieszy się opinią szkoły o najwyższym poziomie
w regionie wśród szkół technicznych (21 miejsce w województwie
śląskim wg. rankingu Perspektyw
w 2017 r.).

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach:

Prócz tego szkoła prowadzi prężny wolontariat. Uczniowie pomagają dzieciom ze szkół podstawowych w lekcjach i prowadzą stałe
zajęcia w przedszkolach. Szkoła
współpracuje z uczelniami wyższymi, min. Politechniką Śląską,
Wyższą Szkołą Bankową.

Inne informacje o zespole:

ZSOT współpracuje ze szkołami
w kilkudziesięciu krajach. Obecnie
dla nowych klas pierwszych przygotowane są trzy projekty wyjazdów zagranicznych do: Niemiec Islandii i Turcji oraz na Maltę i Cypr.

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,

w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży polsko-niemieckiej zostały wyróżnione przez Kuratorium Oświaty w Katowicach
jako przykład Dobrych Praktyk.
W latach 2012–2013 placówka realizowała programu Comenius:
„Młodzież krajów europejskich
wobec tradycyjnego jedzenia a fast
food”. W ramach projektu młodzież wyjechała do miast partnerskich we Włoszech, Rumunii
i Turcji. W 2015 szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+ „Europa kształci zawodowo”. Uczniowie kształcący się w zawodach
technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług

gastronomicznych, kucharz, fryzjer odbyli 3 tygodniowy staż zawodowy w Anglii i w Niemczech.
Szkoła nawiązała także współpracę z Opolskimi Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, której
efektem są comiesięczne spotkania filmowe organizowane w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.
W ramach porozumienia z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN” młodzież uczestniczy w ciekawych wyjazdach i szkoleniach
o charakterze militarnym. Zespół
współpracuje z wieloma zakładami
pracy, które zapewniają uczniom
praktykę i oferują miejsca pracy
dla najlepszych absolwentów. Ponadto Powiatowy Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Lublińcu
uhonorował srebrnym medalem
im. Jana Kilińskiego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych oraz nauczycieli zawodu. Medal jest przyznawany za szczególne zasługi dla
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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, spektakle teatralne, Roztańczone Mikołajki) i projekty integrujące społeczność szkolną.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych to najstarsza
szkoła techniczna w Lublińcu. Istnieje od ponad 90 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.

rozwoju rzemiosła polskiego oraz
budowie dobrych relacji i otwartości na problemy środowiska rzemieślniczego.

Inne informacje o szkole:

W zasadniczej szkole zawodowej w klasie o kierunku: mechanik pojazdów samochodowych
uczniowie uczestniczą w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat.
B. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom przez wewnętrzny
i zewnętrzny monitoring, a także
współpracę z instytucjami pomagającymi w organizacji programów
profilaktycznych.
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Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Nauczane języki obce:

Język angielski i język niemiecki

42–700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48
tel./fax.: (34) 351 14 36,
tel. kom.: 782958313
www.ckziulubliniec.pl
adres e-mail: sekretariat@ckziulubliniec.pl
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Praktyki zawodowe:

Przedmiot w zakresie
rozszerzonym / zawód

CKZiU organizuje praktyki zawodowe w Polsce oraz za granicą.

1.

III Liceum
Ogólnokształcące
im. prof. Zbigniewa Religi

Język obcy – angielski/niemiecki; biologia

Baza dydaktyczna CKZiU:

2.

Technikum nr 5
im. prof. Zbigniewa Religi

Język obcy – angielski/niemiecki; geografia

W dyspozycji Centrum znajduje się osiem dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
m.in. pracownia kosmetyczna,
medyczna, masażu, biologiczna,
fizyko-chemiczna, informatyczna, rachunkowości, ekonomiczna,
języków obcych oraz skomputeryzowana biblioteka z czytelnią
multimedialną i szerokopasmowym dostępem do Internetu,
zmodernizowany radiowęzeł.
Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo, co wydatnie
wpływa na poziom bezpieczeństwa. W CKZiU można korzystać

Razem
z bezpłatnego dostępu do Internetu. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego odbywają się w hali
sportowej Zespołu Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu.

chcących rozwijać swoje zainteresowania. CKZiU prowadzi wolontariat współpracując m.in. z Domem Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

Osiągnięcia CKZiU:

Kółka zainteresowań: Wellnes
Club – klub zdrowego życia, pierwszej pomocy przedmedycznej PCK,
sportowe, strzeleckie, a także ze
wszystkich przedmiotów zajęcia
wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce oraz

Liceum i Technikum rozpoczęły swoją działalność od 1 września
2012 r., kontynuując tradycję szkół
wchodzących dawniej w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych, a obecnie
w skład Centrum Kształcenia

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Konrada Mańki
Nauczane języki obce:

Język niemiecki, angielski;

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
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Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu. Szkoły funkcjonujące w CKZiU to szkoły kreatywne,
opiekuńcze, spełniające oczekiwania uczniów i ich rodziców, sprzyjające samorealizacji w atmosferze wzajemnego poszanowania,
w których stawia się na rozwój samorządności młodzieży i słuchaczy. Uczniowie Centrum zdobywali pierwsze miejsca w konkursach recytatorskich, literackich,
plastycznych oraz przeglądach
muzycznych – na szczeblu gminy,

42–700 Lubliniec, ul. P. Stalmacha 90
tel.: (34) 356 32 41,
tel./fax.(34) 356 33 66
www.lubliniec.idn.org.pl
adres e-mail: soswlubliniec@gmail.com
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Praktyki zawodowe:

W szkołach ponadgimnazjalnych istnieje możliwość odbywania zajęć praktycznych w pracowniach dla zawodu: kucharz, krawiec, 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.

Planowana
Umowny symbol
liczba
oddziału/klasy
oddziałów
liceum
1
medyczno-kosmetyczne
(liceum z zawodem)
1 TE – technik ekonomista
1
1 TA – technik handlowiec
2
-

1.

Technikum Specjalne nr 4
dla Niesłyszących i Słabosłyszących

2.

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1
dla uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami

Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy
RAZEM
3.

PlanowaUmowny symbol
Przedmioty w zakresie
na liczba ododdziału/ klasy
rozszerzonym/profil /zawód
działów klas
I it
technik informatyk
język angielski, matematyka
1*
lub
I kt – technik żywienia
i usług gastronomicznych
oddział wielozawodowy
1*
I cs
kucharz

1*

1 kn

cykl 3 –letni

2*

I p, Ip1

3

-

*Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkowane liczbą kandydatów

pracownię gastronomiczną dostosowaną do przeprowadzania
egzaminów zawodowych przez
OKE, pracownię krawiecką, pracownię gospodarstwa domowego, nowoczesną aulę, salę gimnastyczną, bibliotekę oraz salę
doświadczania świata.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

Nauczyciele realizują innowację pedagogiczną „Po polsku
i po angielsku”, organizują koła zainteresowań i zajęcia zgodne z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży, np.: zajęcia

kulinarne, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie),
zajęcia rozwijające uzdolnienia
uczniów. W szkole prężnie działa
Samorząd Uczniowski oraz Spółdzielnia Uczniowska a na terenie
Ośrodka Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”.

Osiągnięcia szkoły:

Uzyskiwane laury uczniów
w różnego rodzaju ogólnopolskich i regionalnych olimpiadach,
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konkursach przedmiotowych oraz
zawodoznawczych, zawodach
sportowych i przeglądach artystycznych, np. „Szkolny Konkurs
Projektowania Odzieży „Ubiory
Ludowe i młodzieżowe” 2014 r. –
III miejsce; VIII i X Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy Kucharskiej Kutno 2014 r. – II i III miejsce indywidualnie oraz III miejsce zespołowo, Otwock 2016r. – II miejsce;
XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny Lubliniec 2014 r – II miejsce i wyróżnienie; XIX i XXI Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie”- stolarz

powiatu i województwa i Europy. Centrum jest organizatorem
cyklicznych konkursów Sudoku,
Poezji Patriotycznej oraz Echa
Dzieciństwa.

Współpraca z innymi szkołami,
instytucjami, udział w programach:

CKZiU współpracuje ze SPA
w hotelu „Zamek” w Lublińcu,
salonami kosmetycznymi na terenie całego powiatu, Katowicką Strefą Ekonomiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komitetem Ochrony Praw
Dziecka,, szkołami im. prof. Zbigniewa Religii oraz Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Inne informacje o CKZiU:

III Liceum Ogólnokształcące

– Częstochowa 2014 r., 2015 r.III miejsce indywidualnie, „Najsprawniejszy w zawodzie –ogrodnik” – II miejsce Częstochowa
2016r., „Najsprawniejszy w zawodzie- sprzedawca” – III miejsceCzęstochowa 2016r.; Mistrzostwa
Polski Niesłyszących w Tenisie
Stołowym Juniorów Seniorów –
Poznań 2014 r.- III miejsce indywidualnie i zespołowo; VII Edycja Wojewódzkiego Konkursu
Gastronomicznego „Młodzi gotują” – Dąbrowa Górnicza 2014 r.
– wyróżnienie; Konkurs kulinarny „EFS gotuje” – Katowice2014 r.
– nagranie filmowe i wydanie publikacji o naszej uczennicy; Pokoleniowy Tandem Katowice 2014 r.
– I miejsce; Konkurs Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Okiem
młodych kucharzy” – wyróżnienie przepisu kulinarnego i wydanie katalogu. I Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy o ekonomii
dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszacej – 2015 r.
I i II Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej 2015 r- IV miejsce, 2016r –
I miejsce., Konkurs literacko-plastyczny „Szkoła Marzeń”- 2015 r.

i Technikum nr 5 zlokalizowane jest w budynku Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu położonego na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego, w sąsiedztwie
hotelu „Zamek”. Szkoły zapewniają opiekę pedagoga, doradcy zawodowego, zajęcia dla dyslektyków, zajęcia przygotowujące
do matury, itp. liceum i technikum są szkołami kameralnymi,
lekcje są prowadzone w systemie jednozmianowym (od 8.00
do 15.05). Uczniowie po ukończeniu 18 lat mogą podjąć dodatkową naukę na bezpłatnych
kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla osób dorosłych, podczas których będą mogli zdobyć
kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w wybranym

zawodzie. Kończąc liceum ogólnokształcące mogą mieć już konkretny zawód. Absolwenci mogą,
także kontynuować naukę w szkołach policealnych wchodzących
w skład CKZiU.
W roku szkolnym 2017/2018
planowane jest uruchomienie następujących kierunków kształcenia:
• w szkołach dla dorosłych można uczyć się w zawodach:
technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca,
technik BHP, opiekun w DPS,
asystentka stomatologiczna,
opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa,
• w ra m ac h b ez p ł at ny c h
kwalifikacyjnych kursach

zawodowych można zmienić
lub podnieść swoje kwalifikacje w zawodach: opiekun medyczny, elektryk, fryzjer, rolnik, sprzedawca, krawiec, cukiernik, piekarz, technik usług
kosmetycznych, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik
ochrony fizycznej osób i mienia, technik analityk, technik
budownictwa oraz w innych
zawodach wynikających z potrzeb rynku lokalnego; warunkiem uruchomienia kursu
w danym zawodzie jest minimum 20 chętnych do podjęcia nauki.
Więcej informacji znajduje się
na stronie internetowej: www.
ckziulubliniec.pl

– I miejsce.
Za wysokie osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce uczniowie
otrzymują stypendium motywacyjne ufundowane przez Starostę
Lublinieckiego oraz Prezesa Rady Ministrów.

najnowsze techniki usługowogastronomiczne, florystyczne
i ogrodnicze. Współpracujemy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, DPS „Zameczek”, Publiczną
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lublińcu i Strzelcach
Opolskich.

• ułatwienie kontaktów z młodzieżą niesłyszącą oraz niepełnosprawną intelektualnie
w całym kraju poprzez udział
uczniów w konkursach przedmiotow ych, zawodow ych,
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 dozainteresowań uczniów
• możliwość zamieszkania
w gruntownie wyremontowanym i nowocześnie wyposażonym internacie
• usytuowanie Ośrodka w pięknej zielonej okolicy, w pobliżu
lasu, co pozwala odpocząć naszym wychowankom od miejskiego zgiełku i hałasu.

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”, „Zakatek Dobrego Smaku”, Kwiaciarnie i Pracownie Florystyczne „Lawenda”,
„Danka”, „Ani Kwiaty”, Szkółka drzew i sadzonek ozdobnych,
w których uczniowie zgłębiają
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Inne informacje o Ośrodku:

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
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Zmiana ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018
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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
Młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i poszukująca pracy
mieszkająca na terenie powiatu
lublinieckiego zainteresowana
świadomym i efektywnym planowaniem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej może skorzystać z pomocy kilku jednostek CEiPM, do których należą:
1. Młodzieżowe Centrum Kariery
w Lublińcu– jest to jednostka
stacjonarna oferująca:
• fachową pomoc i dostęp
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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 samozatrudnienia
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
nieodpłatne i dobrowolne pośrednictwo pracy dla
młodzieży
organizowanie krótkoterminowego zatrudnienia
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów
i osób poszukujących pracy
gromadzenie ofert pracy

stałej i krótkoterminowej
• ewidencjonowanie osób poszukujących pracy
• kierowanie na kursy zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego
2. 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

Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601
e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.

nr 3/2017

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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