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rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Absolwenci!
Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap
edukacyjny – nauka w szkole ponadpodstawowej. Nadchodzący rok szkolny jest szczególny, ze względu
na trwającą reformę oświaty. W nowym roku szkolnym,
kolejny etap edukacji rozpoczną zarówno absolwenci
dotychczasowych gimnazjów jak i szkół podstawowych.
W zależności od ukończonej szkoły oraz Waszych preferencji, może on potrwać trzy, cztery lub pięć lat. To,
gdzie i w jaki sposób je spędzicie, zależy w dużej mierze
od Was samych. Aby Wam pomóc w tej trudnej decyzji
nasze szkoły przygotowały bogatą i ciekawą ofertę. Jeżeli macie zamiar studiować bezpośrednio po ukończeniu
szkoły średniej, wybierzcie liceum ogólnokształcące lub
technikum, które dają możliwość ukończenia wybranych
studiów i zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jeżeli chcecie
w ciągu trzech lat zdobyć zawód, polecam szkołę branżową I stopnia. Po jej ukończeniu będziesz mógł podjąć

pracę, lub kontynuować naukę w szkołach branżowych
II stopnia (które powstaną z początkiem roku szkolnego
2020/2021), liceach ogólnokształcących dla dorosłych
lub zdobywać nowe zawody na kursach kwalifikacyjnych.
Jeżeli uznacie, że warto ubiegać się o przyjęcie do naszych szkół, aby tu kontynuować edukację, konieczne
będzie zapoznanie się z obowiązującym systemem rekrutacji, poznanie kryteriów przyjęć do wybranej klasy
(oddziału), dokonanie racjonalnego wyboru i przestrzeganie określonych terminów oraz procedur. Odwiedźcie
także interesującą Was szkołę, sprawdźcie panującą
tam atmosferę, zobaczcie stronę internetową. Pomocy i porady w wyborze szkoły możesz także zawsze
szukać u swoich rodziców (opiekunów), wychowawcy,
szkolnego pedagoga, a także powiatowego doradcy
zawodowego.

W Powiecie Lublinieckim rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, tradycyjnie już, jest prowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego, który zdecydowanie ułatwia
wybór konkretnej szkoły i poprawia komfort oczekiwania
na wyniki rekrutacji. System elektroniczny wspomagający rekrutację zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu,
wyeliminuje konieczność biegania między szkołami oraz
skróci do minimum czas oczekiwania na wyniki.
Życzę Wam pomyślnego zakończenia nauki oraz dokonania najlepszego wyboru dalszej drogi kształcenia.
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyla

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki
Zespół Szkół Zawodowych
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Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym roku będzie trudnym
wyzwaniem zarówno dla absolwentów, kończących szkołę podstawową,
jak i też dla ostatniej grupy absolwentów gimnazjów.

W analizach szkół przygotowujących się do rekrutacji, brane są pod uwagę wszystkie aspekty, związane ze stworzeniem szerokiej oferty edukacyjnej dla wszystkich
absolwentów. Wiemy, że wielu uczniów i ich rodziców, odczuwa niepokój związany z tym, że podwójna ilość absolwentów może utrudnić realizację planów czy też
marzeń, dotyczących wyboru kierunku kształcenia. Baza lokalowa, jak i kadrowa, pozwala na przyjęcie wszystkich absolwentów do naszych szkół. Przygotowaliśmy dla absolwentów propozycję kształcenia w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. Ta różnorodna i bogata oferta będzie prezentowana uczniom klas ósmych oraz
trzecich klas gimnazjów podczas spotkań z przedstawicielami wszystkich szkół z terenu naszego powiatu.
Przedstawiając Wam – Drodzy Uczniowie – tę bogatą ofertę, mamy nadzieję, że każdy z Was będzie mógł rozwijać swoje talenty i realizować najpiękniejszy projekt rozwoju
swojej osoby.
Wicestarosta Lubliniecki
Tadeusz Konina

Liczba uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych
w gminach Powiatu Lublinieckiego w roku 2019 r.
Lp.

Gmina (szkoły publiczne prowadzone przez
gminy oraz szkoły prowadzone przez inne
podmioty)

Liczba uczniów klas VIII Liczba uczniów klas III szkół
szkół podstawowych
/klas gimnazjalnych

1.

Lubliniec

216

211

2.

Kochanowice

89

72

3.

Koszęcin

96

106

4.

Boronów

25

31

5.

Woźniki

96

81

6.

Herby

59

59

7.

Ciasna

65

41

8.

Pawonków

74

42

720

643

Razem: 1363

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki na przestrzeni
ostatnich lat
Rok szkolny

Liczba
absolwentów w
Powiecie
Lublinieckim

Liczba uczniów
przydzielonych
do „naszego
organu
prowadzącego”
w systemie
rekrutacji
elektronicznej

Liczba uczniów
zakwalifikowany
ch do przyjęcia
w „naszym
organie
prowadzącym”
w systemie
rekrutacji
elektronicznej

Liczba uczniów
klas 1-szych w
szkołach
prowadzonych
przez Powiat,
wg stanu na
30.09 danego
roku

Liczba
uruchomionych
oddziałów klas
1-szych

2016/2017

660

520

442

454

14

2017/2018

668

590

481

492

16

2018/2019

642

507

388

416

15

2019/2020

1363
(SP: 720 / G: 643)

?

?

?

planowane: 33
(SP: 17 / G: 16)

Nauka zawodów w poszczególnych szkołach

Planowane oddziały w poszczególnych szkołach prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki w roku szkolnym 2019/2020

Rok szkolny

Lp.

Placówka

Liczba oddziałów klas
1szych dla absolwentów
szkół podstawowych /
liczba miejsc w oddziałach

Liczba oddziałów klas 1szych
dla absolwentów szkół
gimnazjalnych / liczba miejsc
w oddziałach

2018/2019

1.

Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w
Lublińcu

Liceum: 5 / 150
Technikum: 2 / 60

Liceum: 4 / 120
Technikum: 2 / 60

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

Liceum: 1 / 30
Technikum: 3 / 90

Liceum: 1 / 30
Technikum: 3 / 90

3.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

Technikum: 1 / 30
Technikum: 1 / 30
Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90 Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90

4.

Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Lublińcu

Liceum: 1 / 30
Technikum: 1 / 30

Liceum: 1 / 30
Technikum: 1 / 30

Liceum: 7 / 210
Technikum: 7 / 210
Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90
Łącznie: 17 / 510

Liceum: 6 / 180
Technikum: 7 / 210
Szkoła branżowa 1st.: 3 / 90
Łącznie: 16 / 480

Razem:

2019/2020

Nazwa placówki

Absolwenci
Szkoły
podstawowej

Absolwenci
Gimnazjum

ZS nr 1 im. A. Mickiewicza

ZSOT

ZSZ

technik ekonomista
(0 przyjętych, oddziału nie
uruchomiono)

• technik informatyk
(30 przyjętych do 1 oddziału)
• technik hotelarstwa
(30 przyjętych do 1 oddziału)
• technik logistyk
(31 przyjętych do 1 oddziału)
• technik mechanik
strażak/budownictwa
(15/15 przyjętych do
1 oddziału łączonego)

•

• technik informatyk – 1 oddział
• technik ekonomista
/logistyk/spedytor – 1 oddział
łączony wielozawodowy

• technik architektury
krajobrazu/informatyk -- 1
oddział łączony wielozaw.
• technik logistyk/hotelarz – 1
oddział łączony wielozaw.
• technik
budownictwa/mechanik – 1
oddział łączony wielozaw.

•

• technik informatyk – 1 oddział
• technik ekonomista
/logistyk/spedytor – 1 oddział
łączony wielozawodowy

• technik architektury
krajobrazu/informatyk – 1
oddział łączony wielozaw.
• technik logistyk/hotelarz – 1
oddział łączony wielozaw.
• technik
budownictwa/mechanik– 1
oddział łączony wielozaw.

•

Elektroniczny nabór do szkół: www.slaskie.edu.com.pl
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•

•

•

CKZiU
technik elektryk/żywienia i
usług gastronomicznych
(9/17 przyjętych do 1
oddziału łączonego)
szkoła branżowa – oddziały
wielozawodowe (mechanik
poj. sam., fryzjer,
sprzedawca, inne: przyjętych
117 do 4 oddziałów)

technik organizacji reklamy
(0 przyjętych, oddziału nie
uruchomiono)

technik żywienia i usług
gastronom. /pojazdów
sam./elektryk – 1 oddział
łączony wielozaw.
szkoła branżowa – oddziały
wielozawodowe - 3 oddziały

technik organizacji
reklamy/handlowiec – 1 oddział
łączony wielozawodowy

technik żywienia i usług
gastronom. /pojazdów
sam./elektryk – 1 oddział
łączony wielozaw.
szkoła branżowa, oddziały
wielozawodowe – 3 oddziały

technik organizacji
reklamy/handlowiec – 1 oddział
łączony wielozawodowy

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
adres e-mail: lolubliniec@list.pl
www.mickiewicz.net.pl

Nauczane języki obce: język angielski, język
niemiecki, język francuski, język rosyjski

w tym akcje charytatywne. Dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia prowadzone są dodatkowe zajęcia ze
wszystkich przedmiotów.

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 digestorium 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, kawiarenkę, w której można zakupić ciepły posiłek, oraz bezpieczną i estetyczną przestrzeń dla uczniów, tzw. strefę relaksu

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 „Srebrnej Szkoły 2019”; wyróżniono nas też
tytułami: Szkoła Nowych Technologii, Szkoła Odkrywców
Talentów, Wiarygodna Szkoła.
Uczniowie „Mickiewicza” odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich. Informacje o osiągnięciach młodzieży na bieżąco zamieszczamy
na stronie i facebooku szkoły.
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.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne: Bogata
oferta zajęć pozalekcyjnych służy wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień uczniów, są to m. in. szkolne
koło europejskie, klub debat szkolnych, koło teatralne, e‑magazine w języku angielskim, koło strzeleckie, mini przedsiębiorstwo, fitness i inne zajęcia sportowe. Dla naszych
uczniów i zaproszonych gości organizujemy ciekawe zajęcia
połączone z doświadczeniami, np. „szalona noc przyrodników”. Prężnie działa samorząd uczniowski, organizując
i angażując całą społeczność szkolną w różne inicjatywy,

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
Rok szkolny 2019/2020

Nazwa szkoły

I Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
(absolwenci
gimnazjum)
Technikum nr 1
(absolwenci
gimnazjum)
I Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
(absolwenci szkoły
podstawowej)
Technikum nr 1
(absolwenci szkoły
podstawowej)
Razem:

Planowana
liczba
oddziałów
kl. I

Liczba
miejsc

1

30

1a/Politechniczna

1

30

1b/Biologiczno‑Chemiczna

1

30

1c/Humanistyczna

1

30

1

30

1d/Biznesowa
Klasa wielozawodowa:
Technik Ekonomista, Technik
Spedytor, Technik Logistyk

1

30

Technik informatyk

1
1

30
30

1a/Politechniczna
1b/Biologiczno‑Chemiczna

1

30

1c/Humanistyczna

1
1

30
30

Geografia, język angielski
lub matematyka

1

30

Informatyka, język angielski
lub matematyka

1d/Ekologiczna
1e/Informatyczna
Klasa wielozawodowa:
Technik Ekonomista, Technik
Spedytor, Technik Logistyk

1

30

13

390

Przedmioty w zakresie
rozszerzonym
Matematyka, fizyka, informatyka,
język angielski
Biologia, chemia, matematyka
Język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie
Matematyka, geografia, język angielski
Geografia, język angielski
lub matematyka
Informatyka, język angielski
lub matematyka
Matematyka, fizyka, informatyka
Biologia, chemia, matematyka
Język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
Biologia, geografia, język angielski
Informatyka, język angielski
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Umowny symbol oddziału
(klasy)/ umowna nazwa klasy

Technik informatyk

i Łódzki, Uniwersytet Humanistyczno‑Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
w Poznaniu.
Czerpiąc doświadczenie z realizacji programu „Informatyczne Zielone Garnizony” i współpracy z Wojskową Akademią
Techniczną w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie – opiekunem Lokalnej Akademii Cisco w naszej szkole, chcemy zachęcić uczniów zainteresowanych informatyką do wyboru klasy informatycznej
w liceum lub technikum. Program zajęć obejmuje podstawy
technologii komputerowej, tworzenia sieci, mobilności i bezpieczeństwa, wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień
sieci oraz modelowania i drukowania 3D oraz programowania robotów.
Uczniowie klasy biologiczno – chemicznej poszerzają wiedzę
i zdobywają nowe umiejętności uczestnicząc w zajęciach na
Uniwersytecie Jagiellońskim i Humanistyczno‑Przyrodniczym
im. Jana Długosza. Uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk przyrodniczych biorą udział w konkursach organizowanych przez uczelnie i Pałac Młodzieży w Katowicach.
Politechnika Częstochowska objęła patronatem klasę o profilu
biznesowym, młodzież uczestniczy w wykładach, m. in. z rachunkowości, badań operacyjnych, inżynierii produkcji i usług
oraz marketingu międzynarodowego, analizy strategicznej
oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
Szkoła bierze udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej,
w Programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości:
„Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” i „Otwarta Firma”, w ramach których uczymy młodzież prowadzić działalność gospodarczą i zarządzać własnym biznesem. Dla wszystkich
uczniów organizujemy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz jednodniowe praktyki w firmach lub instytucjach,
w celu zweryfikowania swoich marzeń o przyszłej pracy.
Współpracujemy z Urzędem Statystycznym w Katowicach
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
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), Akademickim Klubem
Debat Oksfordzkich 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 „JUGENDWERK”.
W następnym roku szkolnym młodzież będzie uczestniczyła w kolejnych projektach w Krakowie i Berlinie, poznając
historię i zabytki obu krajów.
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. W latach 2019/2020
będzie realizowany następny projekt ERASMUS PLUS we
współpracy z wieloma krajami z Europy.
Szkoła współpracuje z Fundacja Świętego Mikołaja. W ramach
współpracy w szkole realizowany był projekt historyczno
‑społeczny „Lubliniec‑miasto wielu historii”, którego autorem
i liderem był Wojciech Fokczyński. Wyróżnieniem dla niego
był udział w zjeździe absolwentów Akademii Liderów, który
odbywał się w formie rejsu po Morzu Śródziemnym.
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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
adres e-mail: sekretariat@zsot.pl
www.zsot.lubliniec.pl

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki,
francuski, rosyjski
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, Malcie oraz w Niemczech pojadą uczniowie, którzy uzyskają najwyższe średnie z przedmiotów zawodowych i języków obcych. Udział
w praktykach jest bezpłatny dla uczniów.
Baza dydaktyczna zespołu: Szkoła 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.
Obecnie trwa rozbudowa szkoły, która zwiększy jej potencjał dydaktyczny o 4 nowoczesne w pełni wyposażone pracowanie zawodowe: budowlana, teleinformatyczna, hotelarska oraz mechaniczna z maszynami CNC.
Planowy termin oddania ich do użytku to luty 2020 r.
W związku z tym, do końca pierwszego semestru część
zajęć może być prowadzona w systemie dwuzmianowym
Najważniejsze osiągnięcia Szkoły:
• 5 miejsce na Śląsku dla Technikum nr 2 (tytuł Złotej
Szkoły) i 36 miejsce dla II Liceum Ogólnokształcącego
(tytuł Srebrnej Szkoły) w rankingu Pespektyw, prestiżowe
miejsca w rankingu zajmowane od 2013r.;
• od 2013 tytuł SZKOŁY MISTRZÓW (6 miejsce w kraju);
Rok szkolny 2019/2020

Nazwa szkoły
II Liceum
Ogólnokształcące
(dla absolwentów
gimnazjum)

Przedmioty w zakresie
rozszerzonym

Planowana
liczba
oddziałów
kl. I

Liczba
miejsc

Geografia, język polski,
język angielski

1

30

Matematyka, informatyka
Biologia, język angielski/niemiecki
(wybór)
Technikum nr 2
(dla absolwentów
gimnazjum)

Geografia, język angielski/niemiecki
(wybór)
Geografia, język angielski/niemiecki
(wybór)
Matematyka, fizyka

1

30

1

30

Geografia, język polski,
język angielski
Matematyka, informatyka

Technikum nr 2
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)

Biologia, język angielski/niemiecki
(wybór)
Geografia, język angielski/niemiecki
(wybór)
Geografia, język angielski/niemiecki
(wybór)
Matematyka, fizyka
Matematyka, fizyka

Razem:

4

I LOg
Klasa dwuzawodowa 1TIAg:
technik informatyk
technik architektury krajobrazu
Klasa dwuzawodowa 1THLg:
technik hotelarstwa
technik logistyk

1

30

1

30

1

30

1

30

Matematyka, fizyka
II Liceum
Ogólnokształcące
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)

Umowny symbol oddziału
(klasy)/ umowna nazwa klasy

1

30

8

240

Klasa dwuzawodowa 1TBMg:
technik budownictwa
technik mechanik (specjalność
strażacka)
I LOp
Klasa dwuzawodowa 1TIAp:
technik informatyk
technik architektury krajobrazu
Klasa dwuzawodowa 1THLp:
technik hotelarstwa
technik logistyk
Klasa dwuzawodowa 1TBMp:
technik budownictwa
technik mechanik (specjalność
strażacka)

• wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych
(od 2013r. wyniki zawsze znacząco wyższe od średnich
krajowych);
• autorski projekt uczniów stworzenia i administrowania
obecnie funkcjonującej strony internetowej szkoły;
• zrealizowane praktyki zagraniczne: 2x Hiszpania, 2x
Norwegia, 2x Cypr, 8x Niemcy, obecnie przygotowania
do kolejnych wyjazdów do Niemiec i na Maltę;
• finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
(2 uczniów), finaliści Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej
(4 uczennice), II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej (5 uczniów), II etap Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistyczno‑Spedycyjnej (5 uczniów), okręgowa Olimpiada Wiedzy Technicznej (1 uczeń);
• I miejsce – Mistrzostw Polski Szkół w E‑sporcie w 2018 r.
i 2 miejsce w 2017 r.,
• uczniowie naszej szkoły osiągają liczne sukcesy sportowe, m.in. w półfinałach Licealiady Woj. Śląskiego w Piłce
Ręcznej Chłopców i Dziewcząt.
• 4 projekty mobilnościowe dla uczniów (Comenius i Erasmus), wizyty m.in. na Islandii, w Finlandii, Hiszpanii,
Włoszech, Turcji i Chorwacji;
• innowacyjny projekt Indo – Poland, wizyty w Indiach i rewizyty hinduskich uczniów (ostatnia z zaproszeniem do
Belwederu).
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: zajęcia z j. angielskiego i niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem
języka zawodowego oraz zajęcia z matematyki przygotowujące do matury, zajęcia dodatkowe związane z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kółko florystyczne, szkolenia barmańskie, animator czasu wolnego.
W szkole odbywają się również: kółko strażackie, kółko
strzeleckie, koło PCK, koło wolontariatu, zespół muzyczny,
zajęcia sportowe. Pełna lista zajęć pozalekcyjnych publikowana jest w każdym semestrze na stronie internetowej
wraz z miejscem i godziną rozpoczęcia. W każdym roku
w ZSOT pozyskuje się środki na kolejne projekty.
Inne informacje o Zespole: Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. Politechniką Śląską Politechniką Częstochowską, Wyższą Szkołą
Bankową i Politechniką Opolską. Patronat nad klasami
mechanicznymi sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu: mechanicy część swoich
zajęć w ramach specjalności realizują w siedzibie Komendy.
Technikum oprócz dyplomu gwarantuje wystawienie dokumentu EUROPASS w j. angielskim potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Szkoła posiada 95-letnią tradycję.
Szczyci się przyjazną atmosferą i bogatą ofertą edukacyjną. Dla uczniów klas pierwszych na początku września prowadzone są zajęcia integracyjne. Szkoła stale się rozwija.
Nauczyciele ZSOT w pracy z uczniami wykorzystują Ocenianie Kształtujące – motywujący system uczenia i oceniania,
który zwiększa poczucie indywidualności i bezpieczeństwa
ucznia.
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Zespół Szkół Zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
ul. Klonowa 10; 42-700 Lubliniec
tel.: (34) 351 14 32
adres e-mail: zsz@zszlubliniec.pl
www.zsz.lubliniec.pl

Osiągnięcia zespołu:

Nauczane języki obce: język angielski, język
niemiecki.

• Certyfikat „Szkoła Zawodowa – Najwyższej Jakości”
(2018);
• II miejsce w wojewódzkim etapie XXIV Ogólnopolskiego
Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
(2019 r.);
• 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).
Szkoła wspiera uczniów w wszechstronnym rozwoju zainteresowań, umiejętności i zdolności.
O naszych osiągnięciach znajdziesz informacje na: www.
zsz.lubliniec.pl oraz na facebook.

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:
• zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna,
crossfit;
• kółko gastronomiczne, kółko przedsiębiorczości, zajęcia dziennikarskie, kółko literacko – filmowe, koło PCK,
koło wolontariatu,
• zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów
zewnętrznych;
• wyjazdy do teatru, kina;
• wycieczki zawodowe i krajoznawcze;
• udział w warsztatach zawodowych np. warsztatach
baristycznych, carvingu;
• wymiana międzynarodowa młodzieży ze szkołą w Rheinfelden w Niemczech;
• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (niekomercyjne
kino, spotkania z gośćmi, multimedialne prelekcje,
dyskusje i warsztaty).

Praktyki zawodowe: Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmach
handlowych, produkcyjnych, usługowych i spedycyjnych
na terenie powiatu lublinieckiego.
Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach:
•	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.
Rok szkolny 2019/2020

Nazwa szkoły

Przedmioty w zakresie
rozszerzonym

Planowana
liczba
oddziałów
kl. I

Liczba
miejsc

Umowny symbol oddziału
(klasy)/ umowna nazwa klasy

1

30

Klasa wielozawodowa:
1 Te – technik elektryk
1 Ts – technik pojazdów samochodowych
1 Tg – technik żywienia i usług
gastronomicznych

3

90

1 Wz
(np.: sprzedawca, kucharz,
fryzjer, elektryk, mechanik
pojazdów samochodowych)

Matematyka, fizyka
Technikum Nr 3
(dla absolwentów
gimnazjum)

Matematyka, język obcy
Biologia, język obcy

Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 2
(dla absolwentów
gimnazjum)

Klasy wielozawodowe*

Matematyka, fizyka
Technikum Nr 3
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)

Matematyka, język obcy

1

30

3

90

8

240

Biologia, język obcy
Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 2
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)
Razem:

Klasy wielozawodowe*
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Klasa wielozawodowa:
1 Te – technik elektryk
1 Ts – technik pojazdów samochodowych
1 Tg – technik żywienia i usług
gastronomicznych
1 Wz
(np.: sprzedawca, kucharz,
fryzjer, elektryk, mechanik
pojazdów samochodowych)

• 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.
• Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych odbywają zagraniczne praktyki m.in. w Rimini we Włoszech.
• Szkoła organizuje warsztaty dla uczniów kształcących
się w zawodzie cukiernik, piekarz, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych w firmie Polmarkus
w Pyskowicach – będącej jednym z liderów na rynku
polskim w zakresie doradztwa, dystrybucji i kompleksowej obsługi firm produkujących żywność.
• 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 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.

5

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48; 42-700 Lubliniec
tel./fax: (34) 351 14 36,
adres e-mail: sekretariat@ckziulubliniec.pl
www.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: nasi
uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności, na zajęciach dodatkowych z: treningu kreatywności,
warsztatów z budowania marki i autoprezentacji, treningu
komunikacji interpersonalnej, technik skutecznych metod sprzedaży oraz podczas „Spotkań z filozofią” (kółko
zainteresowań).
Osiągnięcia placówki: Jako jedyna placówka
w powiecie posiadamy certyfikat Szkoły zawodowych perspektyw. Zdobyliśmy także tytuł Szkoły Roku
2018 oraz Nauczyciela Roku 2018 Dziennika Zachodniego.
Od wielu lat jesteśmy organizatorem konkursów powiatowych. Społeczno – badawczy charakter działalności
szkoły sprawia, że współpracujemy z ośrodkami, które

cechuje zbliżony profil działalności m.in. z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, zakładami produkującymi
leki „BIOCHEFA” w Sosnowcu, aptekami, szpitalami, sanatoriami czy ośrodkami SPA.
Inne informacje o CKZiU: Celem działalności
III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi oraz Technikum nr 5 jest połączenie nauczania,
zgodnego z podstawą programową oraz alternatywnego spojrzenia na naukę. Chcemy wykształcić u naszych
uczniów – przede wszystkim – umiejętności, które są niezbędne do sprawnego i mądrego poruszania się w wielu
obszarach życia zawodowego i osobistego. Kładziemy
nacisk na efektywne sposoby kształcenia poprzez rozwijanie zdolności poznawczych. Każdy uczeń jest dla nas
kimś wyjątkowym, dlatego staramy się wspierać go we
wszechstronnym rozwoju. Poza zajęciami obowiązkowymi, dla każdej klasy kierujemy ofertę zajęć rozwijających
tematykę, określoną w koncepcji danego profilu. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest fakt, iż zarówno liceum
jak i technikum, wchodzą w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, które oferuje formy kształcenia, stwarzające możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i angielskim, na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych lub w szkole policealnej. Propozycja stworzenia klasy zorientowanej na profilowanie ogólne oraz
medyczno – kosmetyczne, powstała jako odpowiedź na
zapotrzebowanie rynku pracy oraz zainteresowań absolwentów szeroką tematyką nauk o zdrowiu. Szkoła oferuje,
poza zajęciami obowiązkowymi, zajęcia uzupełniające:
Podstawy kosmetologii dla obszaru kosmetycznego oraz
zajęcia laboratoryjne, dotyczące badań cytologicznych
i histologicznych dla obszaru medycznego. Zajęcia będą
się odbywać w profesjonalnych pracowniach, którymi
dysponuje szkoła. Chcemy, aby uczniowie tego kierunku
odznaczali się wyjątkową wiedzą medyczną lub kosmetyczną, którą będą wykorzystywać w praktyce już podczas

nauki w liceum. Oferta skierowana jest przede wszystkim
do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, a także
dla wszystkich, pragnących pogłębić wiedzę i nabyć konkretne umiejętności z zakresu biologii medycznej i kosmetologii. Natomiast uczniowie, którzy nie mają sprecyzowanych zainteresowań i chcą poszerzyć wiedzę ogólną, która
nie ograniczy ich możliwości wyboru późniejszej drogi
edukacyjnej lub zawodowej również będą mieli okazję do
rozwoju swoich zainteresowań uczestnicząc w zajęciach
pozalekcyjnych.
Natomiast oferta Technikum nr 5 została stworzona, aby
wyjść naprzeciw oczekiwaniom aktualnego rynku pracy,
na którym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ds.
sprzedaży i reklamy uruchamiamy nabór do klasy, kształcącej w zawodzie technika organizacji reklamy oraz technika handlowca. Uczeń, po zakończeniu nauki zdobywa
następujące kwalifikacje: w zawodzie technika organizacji
reklamy – sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych; w zawodzie technika handlowca – prowadzenie sprzedaży
i prowadzenie działalności handlowej. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika organizacji reklamy będą
dotyczyć prowadzenia i sprzedaży usług reklamowych,
tworzenia przekazów reklamowych, projektowania reklam,
tworzenia planów medialnych oraz badania skuteczności
reklam. Przedmioty obowiązkowe w zawodzie technika
handlowca to m.in. organizacja i techniki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, obsługa klientów czy marketing w działalności handlowej. Oferujemy także pakiet
zajęć dodatkowych, wspomagających kształcone w tym
zawodzie kwalifikacje w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Nauka w naszej szkole przygotowuje zarówno do podjęcia
pracy jak również do dalszego kształcenia na uczelniach
wyższych.
Zapraszamy osoby kreatywne o zainteresowaniach artystycznych (plastycznych), przedsiębiorczych, społecznych
lub usługowych.

Rok szkolny 2019/2020
Nazwa szkoły

Przedmioty w zakresie
rozszerzonym/zawód

Planowana
liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Umowny symbol oddziału
(klasy)/ umowna nazwa klasy

III Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Zbigniewa Religi
(dla absolwentów
gimnazjum)

Biologia,
język angielski/niemiecki (wybór)

1

30

Ogólna /
medyczno‑kosmetyczna

Technikum nr 5
im. prof. Zbigniewa Religi
(dla absolwentów
gimnazjum)

Wiedza o społeczeństwie,
język angielski/niemiecki (wybór)

1

30

Klasa dwuzawodowa:
Technik organizacji reklamy
Technik handlowiec

III Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Zbigniewa Religi
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)

Biologia,
język angielski/niemiecki (wybór)

1

30

Ogólna /
medyczno‑kosmetyczna

Technikum nr 5
im. prof. Zbigniewa Religi
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)

Wiedza o społeczeństwie,
język angielski/niemiecki (wybór)

1

30

Klasa dwuzawodowa:
Technik organizacji reklamy
Technik handlowiec

4

120

Razem:
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Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy im. Konrada Mańki
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mainki
42-700 Lubliniec, ul. P. Stalmacha 90
tel.: (34) 356 32-41, tel./fax.(34) 356 33-66
adres e-mail: poczta@soswlubliniec.pl
www.soswlubliniec.pl

Nauczane języki obce: język niemiecki, język
angielski;
Praktyki zawodowe: w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 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. Szkoła organizuje
i pomaga w znalezieniu dobrej praktyki zawodowej na
terenie Lublińca i okolic miejsca zamieszkania.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne: Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne
z branży gastronomicznej i ekologicznej, 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. Szkoły
prowadzą zajęcia z doradztwa zawodowego i prowadzą
działania z zakresu wolontariatu oraz szeroko pojętej pomocy psychologiczno‑pedagogicznej.

Baza dydaktyczna szkoły: szkoła posiada
estetyczne pracownie przedmiotowe do nauki
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 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, pracownię gospodarstwa domowego, nowoczesną
aulę wyposażoną w nowoczesny sprzęt nagłaśniający,
salę gimnastyczną, bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz Salę Doświadczania Świata. Szkoła dysponuje własną bazą transportową
(autobus i bus szkolny).

Osiągnięcia szkoły: Uzyskiwane laury
uczniów w różnego rodzaju ogólnopolskich i regionalnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz
zawodoznawczych, zawodach sportowych i przeglądach
artystycznych, np.
• eliminacje okręgowe XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Gliwicach (udział w 2018r.,
wyróżnienie – VI miejsce – w 2019),
• X edycja Wojewódzkiego Konkursu „Młodzi gotują 2017”wyróżnienie za profesjonalizm kulinarny.
• XI i XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej Żary
2017 r. i 2018 r. – odpowiednio II i III miejsce indywidualnie oraz III miejsce zespołowo oraz II miejsce indywidualnie oraz III miejsce zespołowo w 2018 r.
• Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie –ogrodnik” –
Częstochowa 2016r./2017r./2018 r. – II, I i III miejsce.
Rok szkolny 2019/2020

Nazwa szkoły

Technikum Specjalne nr 4
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
(dla absolwentów gimnazjum)
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
nr 1 dla uczniów Niesłyszących
i Słabosłyszących, upośledzonych
umysłowo oraz ze sprzężeniami
(dla absolwentów gimnazjum)
Technikum Specjalne nr 4
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
nr 1 dla uczniów Niesłyszących
i Słabosłyszących, upośledzonych
umysłowo oraz ze sprzężeniami
(dla absolwentów
szkoły podstawowej)
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
(dla absolwentów
gimnazjum/ szkoły podstawowej)
Policealna Szkoła Zawodowa
Specjalna dla Nieslyszących
i Słabosłyszących

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym/
profil /zawód
Język angielski, matematyka

Planowana
liczba
Liczba
oddziałów miejsc
klas
1*

8

oddział wielozawodowy

1*

16

kucharz

1*

8

Matematyka, biologia

Język angielski, matematyka

Umowny
symbol
oddział/
klasy
Klasa wielozawodowa:
technik informatyk – 1 it
technik żywienia i usług
gastronomicznych – 1 kt
Klasa wielozawodowa – 1 cs
(np. kucharz, ogrodnik,
mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca)
1 kn
Klasa wielozawodowa:
technik informatyk – 1 itp
technik żywienia i usług
gastronomicznych – 1 ktp
Klasa wielozawodowa – 1 csp
(np. kucharz, ogrodnik,
mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca)

1*

8

oddział wielozawodowy

1*

16

kucharz

1*

8

1 knp

cykl 3 –letni

3*

24

1p, 1p1 / 1p2p

1*

8

10

96

Matematyka, biologia

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

RAZEM
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1ip
1fp

• I, II, III i IV Ogólnopolski Konkurs Polsko‑Angielskiej
Wiedzy Gastronomicznej 2015r.- IV miejsce, 2016r. –
I miejsce, 2017r. – II miejsce, 2018r. – I miejsce. Konkurs
otrzymał Status Dobrej Praktyki w konkursie Szkoła
Zawodowa Najwyższej Jakości 2018.
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”, Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Lublińcu i Strzelcach Opolskich.
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,
• 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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