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Drodzy Gimnazjaliści!
Wkrótce w Waszym życiu rozpocznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać
trzy lub cztery lata. To, gdzie
i w jaki sposób je spędzicie, zależy w dużej mierze od Was samych. Aby Wam pomóc w tej
trudnej decyzji, przygotowaliśmy to opracowanie. Jeżeli macie zamiar studiować bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, wybierzcie liceum
ogólnokształcące lub technikum,
które dają możliwość ukończenia
wymarzonych studiów i zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jeżeli
chcecie w ciągu trzech lat zdobyć zawód, polecam zasadniczą

szkołę zawodową. Po jej ukończeniu można podjąć pracę, kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub
zdobywać nowe zawody na kursach kwalifikacyjnych.
Jeżeli uznacie, że warto ubiegać
się o przyjęcie do naszych szkół
ponadgimnazjalnych, 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. W tym
roku po raz kolejny rekrutacja
do szkół ponadgimnazjalnych

Profesjonalna pomoc doradcy
zawodowego powinna być dostępna
na każdym etapie życia człowieka.
Coraz częściej bowiem będzie
on zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje oraz poszukiwać pracy.
Stąd też ważnym elementem
modernizacji systemu edukacji,
w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się wyposażenie uczniów w umiejętności
przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących

wyboru zawodu, które będą rzutować na dalszy przebieg kariery
zawodowej młodego człowieka.
Zadaniem doradcy zawodowego, szczególnie w odniesieniu
do uczniów szkół gimnazjalnych
jest stworzenie takiej płaszczyzny poznawczej i informacyjnej,
która zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodu oferowanych przez
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będzie prowadzona przy wsparciu
systemu elektronicznego. Nabór
wspomagany takim systemem,
daje znacznie większy komfort
przy wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć.
Na stronach naszej gazety
znajdziecie informacje o szkołach
Powiatu Lublinieckiego uczestniczących w elektronicznym naborze i ofercie tych szkół. System
elektroniczny wspomagający rekrutację zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu, wyeliminuje konieczność biegania między szkołami oraz skróci do minimum czas
oczekiwania na wyniki.
Zatem pamiętajcie! Zanim podejmiecie decyzję i przystąpicie

szkoły i wymagań, jakie stawia się kandydatom, ale także
umożliwi rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań – w aspekcie
życzeniowym i rzeczywistym.
Ponadto doradca zawodow y
powinien zapewnić możliwości poznania procesów podejmowania decyzji, uświadomić
uczniom konsekwencje dokonywanych wyborów oraz stworzyć możliwości kształtowania umiejętności radzenia sobie ze zmianami i wychodzenia
naprzeciw nowym sytuacjom
i wyzwaniom.

do wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – przeczytajcie uważnie informacje zawarte w naszej gazecie, zobaczcie szkołę, w której
chcielibyście się uczyć. Zaproponujcie także rodzicom, by zapoznali się z procedurą elektronicznej rekrutacji.
Życzę pomyślnego zakończenia nauki w gimnazjum oraz dokonania jak najlepszego wyboru
dalszej drogi kształcenia.
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Marzeniem doradców zawodowych i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego jest przygotowanie
uczniów do roli studenta oraz
pracownika, mających wszechstronne kompetencje potrzebne
na rynku pracy, którzy potrafią
elastycznie i adekwatnie do trendów planować swój rozwój zawodowy, widzą swoje szanse na sukces i wiedzą jak go osiągnąć.




Powiatowy Doradca Zawodowy
Certyfikowany Coach
Rozwoju Zawodowego i Kariery

Katarzyna Dworok
e-mail: kasiadworok@interia.pl
tel. 501 547 589
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Harmonogram

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkól ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych)
Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

Lp. Rodzaj czynności
1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 6 maja
do 21 czerwca 2016 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 24 czerwca
do 28 czerwca 2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumen3 tów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy)

Od 22 lipca
do 27 lipca 2016 r.

Do 30 czerwca 2016 r.

Do 29 lipca 2016 r.

15 lipca 2016 r.

19 sierpnia 2016 r.

art. 20t ust. 7 ustawy – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w1 ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wóit (burmistrz. prezydent miasta) potwierdza te okoliczności u terminie 14 dni.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

art. 20 zc ust. 6–9 ustawy
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów niepojętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, 0 którym mowa w ust. 6 Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły łub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły łub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego
przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandy5 datowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

Do 19 lipca 2016 r.

19 sierpnia 2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach eg6 zaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 15 lipca
do 21 lipca 2016 r.

Do 23 sierpnia 2016 r.

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2016 r.

Zespół Szkół Nr 1
im. Adama Mickiewicza
Języki obce nauczane w szkole:

Język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski.

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.
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Do 31 sierpnia 2016 r.

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

Rok szkolny 2016/2017
Nazwa i adres szkoły

Przedmioty w zakresie
Rozszerzonym*

Matematyka, j. obcy (angielski/niemiecki);
Od klasy II - informatyka, fizyka
Matematyka;
Od klasy II - biologia, chemia
I Liceum
Język polski;
Ogólnokształcące
Od klasy II – historia, WOS
im. Adama Mickiewicza
Język obcy (angielski/niemiecki);
Od klasy II – geografia, WOS
Matematyka, j. obcy (angielski/niemiecki);
Od klasy II – geografia
Język angielski;
Technikum nr 1
Od klasy II – geografia
Razem:

Planowana
Liczba
liczba
miejsc
oddziałów kl. I

Umowny symbol oddziału/klasy/umowna nazwa klasy

1

35

matematyczno-informatyczna

1

35

biologiczno-chemiczna

1

35

humanistyczno-medialna

1

35

akademicka

1

35

biznesowa

1

35

technik ekonomista
technik handlowiec

6

210

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

Oferowane zajęcia pozalekcyjne

W szkole działają przedmiotowe koła naukowe: historyczne,

fizyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, informat yczne, ekonomiczne

nr 5/2016

i astronomiczne. 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 na Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim.
Odbywają się wycieczki dydaktyczne m. in. do Krakowa, Wrocławia i Katowic. Uczniowie mogą się realizować na zajęciach teatralnych i wokalnych, a także
dziennikarskich i medialnych.
Corocznie organizowane są:
Koncert Noworoczny, Dni Mickiewiczowskie, Koncert Walentynkowy, Dni Języków i Komunikacji, Dni Przedsiębiorczości.
Uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych owocuje wysokimi wynikami w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach, realizacją koncertów,
przedstawień, pokazów, akcji
charytatywnych i pomocą potrzebującym. Nie pozostawiamy
też samym sobie uczniów mających problemy w nauce, dla nich
organizowane są zajęcia wyrównawcze.

Osiągnięcia szkoły

Szkoła ma długą tradycję
w przygotowywaniu uczniów
do olimpiad i konkursów przedmiotow ych, czego efektem
są sukcesy na szczeblu centralnym i okręgowym. Warto tutaj
podkreślić, że w tym roku szkolnym aż 29 uczniów uczestniczyło w etapie okręgowym olimpiad
przedmiotowych: geograficznej,
biologicznej, historycznej, filozoficznej, języka niemieckiego,
wiedzy ekonomicznej, wiedzy
o państwie i świecie współczesnym, wiedzy ekologicznej, promocji zdrowia oraz olimpiadzie
„Zwolnieni z teorii”. Na dzień

dzisiejszy do etapu centralnego
zakwalifikowali się uczestnicy
Olimpiady Języka Niemieckiego i Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym. Poza olimpiadami uczniowie biorą udział
w wielu konkursach, w których
osiągają liczne sukcesy i zajmują czołowe miejsca, np. wicemistrzostwo Śląska w debatach historycznych organizowanych przez IPN, 2 finalistów,
w tym 4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
im. Wojciecha Korfantego, finał XVI Konkursu Literackiego
im. Zofii Martusiewicz, 1 miejsce

i indeks Uniwersytetu Warszawskiego w ogólnopolskim kon-

kursie Know America organizowanym przez Ośrodek Studiów
Amerykańskich, finał konkursu Discover Canada, finał Ogólnopolskiego Konkursu „Fascynująca Fizyka” organizowanego przez Politechnikę Łódzką
(oraz indeks tej uczelni), tytuł
laureata XXII Ogólnopolskiego
Konkursu „Fizyka a Ekologia” im.
prof. Mieczysława F. Pazdura,
II miejsce w wojewódzkim konkursie „Matematyka w biznesie”,
bardzo wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik”, informatycznym Bóbr, fizycznych Lwiątko
i Eureka, chemicznym „Alchemik”. Liceum zostało wyróżnione tytułem „Wiarygodna szkoła
2013/14” za wysoką edukacyjną
wartość dodaną – EWD. Ponadto w rankingu najlepszych liceów
ogólnokształcących zdobyliśmy
tytuł „Brązowej Szkoły 2016”. Nasze liceum zostało również wyróżnione tytułami: Szkoła Nowych Technologii, Bezpieczna
Szkoła, Bezpieczny Uczeń, Szkoła 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.
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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. Przykładem jest innowacyjna klasa akademicka, nad którą
patronat objęła Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa z Poznania, realizująca przedmioty takie jak:
kultura języka z retoryką, elementy państwa i prawa, geografia z demografią oraz stosunki
międzynarodowe.
W tym roku szkolnym została
wprowadzona kolejna innowacja – klasa o umownej nazwie,,biznesowa’’, w ramach której uczniowie przygotowywani są do studiów na uczelniach
ekonomicznych, a także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Jest to klasa,
w której na poziomie rozszerzonym realizuje się matematykę,
j. obcy (angielski, niemiecki)
i geografię. Natomiast przedmiotami uzupełniającymi są:
ekonomia w praktyce, matematyka w biznesie i pracownia informatyczna, gdzie uczniowie
będą pogłębiać wiedzę ekonomiczną, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe. Klasa ta została objęta patronatem Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej.
Zostało również podpisane
porozumienie z Uniwersytetem
Jagiellońskim, w ramach którego uczniowie klasy biologiczno-chemicznej będą mogli prowadzić badania, korzystając z pomocy pracowników naukowych
i sprzętu tej uczelni.
W ramach współpracy z inst y t ucja m i zag ra n iczny m i
uczniowie biorą udział w międzynarodow ych w ymianach
młodzieży ze szkołami partnerskimi z Hans-Thoma Gimnazjum
w Lörrach (Niemcy) i Bad Nauheim, odbywających się w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży oraz wymiany z młodzieżą innych państw europejskich w ramach programu „Comenius”, „Leonardo da Vinci”,
a obecnie „Erasmus+”. Również kadra nauczycielska podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w tym projekcie.
Współpracując z lokalnymi
przedsiębiorcami, podczas „Dni

przedsiębiorczości” organizujemy dla uczniów jednodniowe
praktyki, w czasie których poznają swych przyszłych pracodawców i warunki pracy.
Dzięki porozumieniom zawartym ze służbami mundurowymi co roku organizowane
są 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 matematyczno-informatycznej uczestniczą zaś
w zajęciach warsztatowych i wykładach organizowanych przez
Politechnikę Śląską i Politechnikę Częstochowską w ramach
CZUM-u.

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 osiągnięć w nauce i frekwencji. Zajęcia w szkole są prowadzone
w systemie jednozmianowym.
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Zespół Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
Nauczane języki obce:

Rok szkolny 2016/2017

Angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Lp.

Praktyki zawodowe:

1

Technikum nr 2 organizuje

Nazwa szkoły

praktyki w najlepszych przedsiębiorstwach lokalnych. Uczeń
ma możliwość zaproponowania
i wyboru miejsca, gdzie chce odbywać praktykę zawodową. Na przygotowywane dla klas pierwszych

praktyki w Niemczech i Wielkiej
Brytanii pojadą uczniowie, któ-

rzy uzyskają najwyższe średnie
z przedmiotów zawodowych i języków obcych. Udział w praktykach jest bezpłatny dla uczniów.
Na wyjazd za granicę otrzymują
kieszonkowe, a certyfikaty uczestnictwa są honorowane przez pracodawców zagranicznych.

Baza dydaktyczna zespołu:

Zespół dysponuje nowoczesnym wyposażeniem. Posiada
m.in. 8 tablic interaktywnych,
5 pracowni komputerowych,

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

II Liceum
geografia, język obcy – niemiecki/angielski,
Ogólnokształcące język polski
matematyka, język obcy – niemiecki/angielski

1

35

dziennikarsko-managerska

1

35

technik budownictwa

informatyka, matematyka

1

35

technik informatyk

matematyka, język obcy – niemiecki/angielski

1

35

technik mechanik

geografia, język obcy –angielski/niemiecki

1

35

technik hotelarstwa

biologia, język obcy –angielski/niemiecki

1
6

35
210

technik architektury krajobrazu

Technikum nr 2

2

Planowana
Liczba Umowny symbol oddziału /
liczba
miejsc klasy
oddziałów kl. I

Przedmiot w zakresie rozszerzonym

Razem
w których uczą się nie tylko
uczniowie technikum informatycznego, ale również pozostałych klas, gdzie wymagania zawodu dotyczą obsługi specjalistycznych programów zawodowych.
Programy komputerowe zgodnie z warunkami licencji można
zabierać do domu, np. Solid Edge i ćwiczyć na własnym sprzęcie. W każdej klasie znajduje się
rzutnik i komputer. 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 2012”. W ZSOT duży nacisk kładzie się na atmosferę szkoły, a pomieszczenia są projektowane przez uczniów. 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 i spedycyjnych
na terenie powiatu lublinieckiego.

Baza dydaktyczna zespołu:

W roku szkolnym 2013/2014 został oddany do użytku nowy segment dydaktyczny składający się
z nowoczesnych klasopracowni
wyposażonych w sprzęt multimedialny wraz z zapleczem. Obecnie szkoła posiada klasopracownie: gastronomiczną (3 stanowiska do egzaminów zawodowych
przeprowadzanych przez OKE),
elektryczną (4 stanowiska do egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez OKE), 2 pracownie
komputerowe z dostępem do internetu, bibliotekę z centrum multimedialnym, siłownię, salę gimnastyczną, boisko o syntetycznej
nawierzchni oraz sklepik szkolny.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

• zajęcia sportowe: siatkówka,
koszykówka, piłka nożna, zajęcia na siłowni;
• kółko gastronomiczne, kółko przedsiębiorczości, zajęcia
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1.

Technikum Nr 3

Przedmiot w zakresie rozszerzonym / zawód
matematyka, fizyka
język angielski, biologia

oddział wielozawodowy* (np. fryzjer, sprzedawca, kuZasadnicza
charz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych itd.)
Szkoła
Zawodowa nr 2 mechanik pojazdów samochodowych
Razem
2.

Lista kilkudziesięciu zajęć pozalekcyjnych publikowana jest
w każdym semestrze na stronie
internetowej wraz z miejscem
i godziną rozpoczęcia. Uczniowie, zarówno klas pierwszych,
jak i maturzyści chętnie korzystają z konsultacji. Szkoła organizuje bezpłatne kursy finansowane z programów unijnych, np.
język zawodowy, a w poprzednich latach: prawo jazdy, obsługa
programu Auto CAD czy barman

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

Rok szkolny 2016/2017
Lp. Nazwa szkoły

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

Planowana
Liczba
Umowny symbol oddziału / klasy
liczba
miejsc
oddziałów
technik elektryk
1
35
technik żywienia
i usług gastronomicznych
3

105

1 wz

1
5

35
175

1 mps
-

* 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

•
•
•
•
•

•

dziennikarskie, kółko literacko – filmowe, zespół muzyczny, kółko taneczne, koło PCK,
zajęcia wizażu, wolontariat;
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;
uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach programu
Comenius: „Młodzież krajów
europejskich wobec tradycyjnego jedzenia a fast food”;
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”

• I miejsce w klasyfikacji szkół
zawodowych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Tematycznej i XVIII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” (2013 r.);
• I V miejsce w XI Edycji
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•

•
•

•

•

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka
w Biznesie” (2013 r.);
XIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – finalista etapu ogólnopolskiego w grupie elektronicznej
(2012 r.);
III i VII miejsce w Międzynarodowym Konkursie Stolarskim –
Szczecin (2013 r.);
I miejsce w wojewódzkim etapie
XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik (2013 r.)
I i II miejsce w VII i VIII edycji
Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego o Puchar Starosty
Lublinieckiego (2013 r., 2014 r.);
I miejsce w kategorii muzyczno-poetyckiej i II miejsce w kategorii zręcznościowej w ramach

– barista. W każdym roku w ZSOT
pozyskuje się środki na kolejne
projekty.

Osiągnięcia zespołu:

pierwszej pomocy, sudoku; są Mistrzami Powiatu w kilku dyscyplinach sportowych np. siatkówce czy piłce ręcznej.

Tytuły Złotej Szkoły dla Technikum oraz Brązowej Szkoły dla
Liceum Ogólnokształcącego
w rankingu „Perspektyw” plasują
ZSOT na wysokim miejscu w kraju
i na najwyższym wśród techników
regionu częstochowskiego. Najwyższa zdawalność egzaminów
zawodowych w 2016 i w latach
poprzednich jest stawiana przez
władze oświatowe za wzór w województwie śląskim. Ponadto szkoła szczyci się największą ilością
osób startujących w ogólnopolskich olimpiadach (21 osób zakwalifikowanych do II etapu w 2015r)
i finalistami olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Uczniowie wygrywają także konkursy
wojewódzkie i powiatowe matematyczne, w recytacji, piosence,

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach:

obchodów V edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
(2014 r.);
• I i II miejsce w Regionalnych
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK (2013 r.);
• I miejsce w Konkursie Fotograficznym dla Fotografów Amatorów w kategorii: „Najpiękniejszy dzień w roku w powiecie lublinieckim” (2014 r.);
• Wyróżnienie za scenariusz filmu „Skutek”, zrealizowanego
w ramach projektu „I Ty możesz spełnić swoje marzenia”
(2013 r.);
• III miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego (2013 r.);
• III miejsce w Powiatowym
Turnieju Piłki Siatkowej Szkół
Pondgimnazjalnych (2013 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.
O osiągnięciach zespoł u

znajdziesz informacje na stronie
www.zsz.lubliniec.pl oraz na Facebook.

ZSOT współpracuje ze szkołami
w kilkudziesięciu krajach. Obecnie
dla nowych klas pierwszych przygotowane są dwa projekty wyjazdów zagranicznych do: Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemiec, Finlandii, Turcji, Hiszpanii, Islandii
i na Maltę. Prócz tego szkoła prowadzi prężny wolontariat. Uczniowie pomagają dzieciom ze szkół
podstawowych w lekcjach i prowadzą stałe zajęcia w przedszkolach. Konkursy wspierane są przez
Politechnikę Śląską, Wyższą Szkołę Bankową, Ministra Edukacji
Narodowej, Wojewodę i Kuratora Śląskiego oraz posłów Ziemi
Lublinieckiej.

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 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”, w ramach projektu
uczniowie odbędą staż zawodowy w Anglii i w Niemczech. Szkoła nawiązała także współpracę
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Inne informacje o zespole:

Wspólnie organizowane imprezy (np. Dzień Otwarty, Otrzęsiny,
Flashmob, Dzień Sportu, spektakle teatralne, Roztańczone Mikołajki) i projekty bardzo integrują społeczność szkolną. Wszyscy
absolwenci podkreślają, że to jeden z ważniejszych atutów szkoły.
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 wymagań
rynku pracy. Wielu spośród nauczycieli posiada dodatkowo tytuł inżyniera i doktora. Niespełna
600 uczniów uczy się w nowoczesnych, estetycznych pracowniach,
mając poczucie realnego wpływu
na wygląd szkoły, jak i warunki
uczenia się.

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. W 2013 r. 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 rozwoju
rzemiosła polskiego oraz budowie
dobrych relacji i otwartości na problemy środowiska rzemieślniczego. Szkoła nawiązała współpracę
z Opolskimi Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, której efektem są comiesięczne spotkania filmowe organizowane w Miejskim
Domu Kultury w Lublińcu.

Inne informacje o szkole:

Uczniowie klasy dziennikarsko – menadżerskiej II LO prowadzą własną gazetkę internetową i prowadzą promocję szkoły.
Uczniowie Technikum nr 2, kończąc szkołę, otrzymują dokument
Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie i umożliwiający
pracę za granicą zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Zespół Szkół nie wprowadza
progów punktowych. Każdy uczeń,
stając do rekrutacji, może przeliczyć na punkty te 3 przedmioty, z których jest najlepszy (z puli przedmiotów: j. obcy informatyka, biologia, chemia, geografia,
wiedza o społeczeństwie, fizyka,
matematyka, historia). W ten sposób szkoła stawia na kierunkowy
rozwój zdolności.
Ponadto zespół szczyci się bardzo dobrymi relacjami na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel.

W roku szkolnym 2016/2017
planowane jest uruchomienie kierunku kształcenia technik elektryk
oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jest to propozycja dla uczniów poszukujących interesującego kierunku nauczania
– kierunku gwarantującego pracę
dzięki wszechstronności kształcenia. Kierunki kształcenia są adekwatne do realnych potrzeb rynku
pracy. 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 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

Praktyki zawodowe:

Technikum nr 5 organizuje
praktyki zawodowe oraz pomaga w ich znalezieniu.

Baza dydaktyczna CKZiU:

W dyspozycji Centrum znajduje się osiem dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
m.in. pracownie: komputerowa,
biologiczna, fizyko-chemiczna,
skomputeryzowana biblioteka
z czytelnią multimedialną i szerokopasmowym dostępem do Internetu, zmodernizowany radiowęzeł oraz miejsca spotkań i relaksu – „Kawiarenka”. Budynek
szkoły jest monitorowana całodobowo, co wydatnie wpływa na poziom bezpieczeństwa. W CKZiU
można korzystać z bezpłatnego
dostępu do Internetu (hotspot).

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

Rok szkolny 2016/17
Lp. Nazwa szkoły

Planowana
Liczba Umowny symbol
liczba
miejsc oddziału/klasy
oddziałów

Przedmiot w zakresie
rozszerzonym / zawód

III Liceum
Język angielski – od klasy I, a od klasy II do wyboru
Ogólnokształcące
przez ucznia: biologia, chemia, geografia lub wiedza
im. prof. Zbigniewa Religi o społeczeństwie
Rozszerzenia: Język anTechnik ekonomista
gielski – od klasy I, a od
Technikum nr 5
2.
klasy II do wyboru przez
im. prof. Zbigniewa Religi Technik agrobiznesu
ucznia: biologia lub geografia.
Razem
1.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

Kółka zainteresowań: PCK,
sportowe, strzeleckie i pierwszej
pomocy przedmedycznej, Welles Club – klub zdrowego życia.
Funkcjonuje Szkolny Klub Europejski, klub filmowy, organizowane są zajęcia sportowe, muzyczne, teatralne, przygotowujące
do konkursów i olimpiad, a także ze wszystkich przedmiotów zajęcia wyrównawcze dla uczniów

1

Język niemiecki, angielski;

1

35

2

70

mających problemy w nauce oraz
zajęcia przygotowujące do matury.

Osiągnięcia CKZiU:

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

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
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1 TA – technik agrobiznesu
-

Centrum Kształcenia 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. Niejednokrotnie uczniowie Centrum zdobywali pierwsze

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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Lp. Nazwa szkoły

Praktyki zawodowe:

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

psychologicznopedagogiczna
1 TE – technik ekonomista

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Konrada Mańki
Nauczane języki obce:

35

1.

Technikum Specjalne nr 4
dla Niesłyszących i Słabosłyszących

PlanowaLiczba Umowny symbol
Przedmioty w zakresie
na liczba odmiejsc oddziału/ klasy
rozszerzonym/profil /zawód
działów klas
matematyka, biologia/
I kt- technik żywienia
matematyka, język angielski 1*
8
i usług gastronomicznych
lub I it - technik informatyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1
dla uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oddział wielozawodowy
upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
Szkoła Specjalna Przysposabiająca
cykl 3 –letni
3.
do Pracy
RAZEM

2.

1

10

I cs

1

6-8

Ip

3
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*Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkowane liczbą kandydatów

zawodowych przez OKE, pracownię krawiecką, pracownię gospodarstwa domowego, nowoczesną
aulę, salę gimnastyczną, bibliotekę oraz salę doświadczania świata.

Oferowane zajęcia pozalekcyjne:

Nauczyciele organizują koła
zainteresowań i zajęcia zgodne
z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży, np.: kółko astronomiczne, 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, konkursach przedmiotowych oraz zawodoznawczych, zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, np: XII Ogólnopolski Pokaz
Regionalnych Stołów Wigilijnych
„Gwiazdka 2013” – IV miejsce drużynowo Poznań 2013r.; Konkurs
„Piernikowa chatka” i „Pierniki
świąteczne” – IV Święto Piernika – I i II miejsce indywidualnie
Borki Wielkie 2013 r.; IV Konkurs
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Kolęd i Pastorałek – I miejsce zespołowo Bytom 2013r.; IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie
Pawle II – II miejsce indywidualnie Dąbrowa Górnicza 2013 r.;
Mistrzostwa Polski Niesłyszacych
w Tenisie Stołowym – III miejsce Gdańsk 2013r.; Ogólnopolski
turniej Tenisa Stołowego Niesłyszących do lat 16 i 19 w grze deblowej – II miejsce, w grze mieszanej – II miejsce, w grze indywidualnej – II miejsce -Wejherowo
2013r.; XVIII Edycja Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy
w zawodzie – kucharz” – II miejsce indywidualnie – Częstochowa 2013r.; „Najsprawniejszy w zawodzie – stolarz” – I i II miejsce

miejsca w konkursach recytatorskich, literackich, plastycznych oraz przeglądach muzycznych – na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Centrum
jest organizatorem cyklicznego
konkursu Sudoku, który odbywa
się od 2007 r. Corocznie najlepsi uczniowie otrzymują stypendia prezesa Rady Ministrów oraz
stypendia motywacyjne Starosty
Lublinieckiego.

Współpraca z innymi szkołami,
instytucjami, udział w programach:

Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w międzynarodowych wymianach młodzieży. Wymiana odbywać się będzie
w ramach programów Unii Europejskiej „Erasmus +”. CKZiU
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim

indywidualnie – Częstochowa
2013r.; Szkolny Konkurs Projektowania Odzieży „Ubiory Ludowe i młodzieżowe” 2014 r. – III
miejsce; VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej Kutno
2014 r. – II i III miejsce indywidualnie oraz III miejsce zespołowo; XIII Powiatowy Konkurs
Ekologiczny Lubliniec 2014 r – II
miejsce i wyróżnienie; XIX Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie”- stolarz –
Częstochowa 2014 r., 2015 r.- III
miejsce indywidualnie; 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

Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Klubem AA „Nadzieja” i innymi instytucjami na terenie
miasta.

Inne informacje o CKZiU:

III Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 5 zlokalizowane jest w budynku Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu położonego na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego, w sąsiedztwie
Zamku Lublinieckiego. Szkoły
zapewniają opiekę pedagoga,
doradcy zawodowego, fachową,
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).

o ekonomii dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszacej – 2015 r.
I Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej 2015 r- IV miejsce., Konkurs literacko-plastyczny „Szkoła Marzeń”- 2015 r. – I 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 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”, Hotel „Alhar”, Gospoda
„Uroczysko”, w których uczniowie zgłębiają najnowsze techniki usługowo- gastronomiczne.
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Uczniowie III LO 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 danym zawodzie.
Absolwenci mogą, także kontynuować naukę w szkołach policealnych wchodzących w skład
CKZiU m.in. w zawodach technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik BHP i innych.
W roku szkolnym 2016/2017
uruchomione planowane jest
uruchomienie następujących
kierunków kształcenia w Technikum nr 5:
• technik agrobiznesu – prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rolno-spożywczym (np. gospodarstwo

agroturystyczne), organizuje
działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa. Dyplom
technika agrobiznesu uprawnia do ubiegania się o dotacje
ze środków UE do gospodarstwa rolnego.
• technik ekonomista – może
być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych
stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu
finansów i rachunkowości.
Absolwenci obydwu zawodów
w Technikum nr 5 otrzymują dyplom technika i dokument Europass w języku angielskim uznawany przez pracodawców w krajach UE.

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

w całym kraju poprzez udział
uczniów w konkursach przedmiotow ych, zawodow ych,
sportowych i artystycznych
wyjazdy dzieci i młodzieży
za granicę dzięki realizacji programów Sokrates, Comenius,
Rejsów Integracyjnych i Turnusów Rehabilitacyjnych
pomoc w znalezieniu dobrych
praktyk zawodowych
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)
dostosow y w a n ie ofer t y
kształcenia do zainteresowań
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.

•

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
ułatwienie kontaktów z młodzieżą niesłyszącą oraz niepełnosprawną intelektualnie

•
•
•

•

7

Przebieg rekrutacji – krok po kroku
Rekrutacja składa się
z następujących etapów:
Zapoznanie się z ofertą edukacyjną
Pomogą Ci w tym m.in. poniższe informacje. Zamieszczone tu krótkie opisy przygotowane zostały przez szkoły ponadgimnazjalne. Warto też odwiedzić
kilka szkół, którymi jesteś zainteresowany, zobaczyć jaka panuje tam atmosfera, odwiedzić
strony internetowe poszczególnych szkół, poprosić o ulotki informacyjne itp.

Wprowadzanie danych do systemu
Załóż konto internetowe w systemie elektronicznego naboru
na stronie internetowej www.sla-

skie.edu.com.pl

Możesz to zrobić samodzielnie w domu (lub poprosić o pomoc w swoim gimnazjum) lub
zgłosić się do szkoły ponadgim-

nazjalnej pierwszego wyboru,

gdzie udzielona będzie pomoc
w założeniu konta.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

Wybór szkół i klas, w których
chcesz kontynuować naukę –
ustalenie listy preferencji
Teraz utwórz swoją listę preferencji. Na tę listę wpisujesz
te szkoły i oddziały (klasy), w których chciałbyś się w przyszłości uczyć.
W elektroniczny m w niosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która
jest na pierwszym miejscu Twojej listy jest traktowana jako
ta pierwszego wyboru! O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty
m.in. za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego czy za inne osiągnięcia. Konieczne jest
wskazanie oddziału (klasy) lub
oddziałów (klas), którymi jesteś
zainteresowany w danej szkole.
Najpier w w pisz te klasy,
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w których chcesz się uczyć najbardziej. System informatyczny
będzie najpierw próbował przydzielić Cię do tej klasy, która jest
na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował
przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez
Ciebie klas lub dotrze do końca
Twojej listy. Gdy system nie wybierze dla Ciebie żadnego oddziału, musisz wziąść udział w naborze uzupełniającym. Pamiętaj,

że możesz wybrać klasy w maksymalnie trzech różnych szkołach.
Nie wpisuj szkół, które nie
są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Powiecie Lublinieckim. Jeśli zamierzasz ubie-

gać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem, nie wpisuj
jej na listę preferencji. Musisz się
do niej udać osobiście i złożyć
tam wszystkie wymagane przez
tę szkołę dokumenty (np. szkoły
w Specjalnym Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Lublińcu).

Wypełnienie i złożenie wniosku
do szkoły ponadgimnazjalnej
Wniosek należy w ypełnić
za pośrednictwem swojego konta internetowego:
• udaj się na stronę www.sla•
•
•

•
•
•

skie.edu.com.pl

stwórz swoją listę preferencji
wypełnij pozostałe pola formularza
wydrukuj wypełniony formularz (na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian)
podpisz formularz własnoręcznie długopisem
poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza
zanieś formularz do szkoły
pierwszego wyboru (w szkole
zostanie zweryfikowany pod
względem zgodności z danymi w systemie). Wraz z wnioskiem musisz złożyć oryginał
lub poświadczoną (za zgodność z oryginałem) kopię

zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego oraz oryginał lub
poświadczoną (za zgodność
z oryginałem) kopię świadectwa oraz inne dokumenty wymagane przez daną szkołę.
Poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii świadectwa oraz zaświadczenia może dokonywać dyrektor szkoły,
który je wydał (czyli dyrektor
gimnazjum, które kończysz),
lub notariusz.

Zmiana listy preferencji
W przypadku wątpliwości
poczekaj na wyniki egzaminu
gimnazjalnego i dopiero wtedy utwórz swoją listę preferencji, wydrukuj wniosek i zanieś
go do szkoły pierwszego wyboru.
Jeśli już złożyłeś wniosek,
a chcesz zmienić listę preferencji zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru, tam anuluj poprzedni wniosek i na tym samym koncie zmień preferencje dotyczące
klas i szkół i ponownie wydrukuj wniosek. Należy pamiętać,
że dopóki Twój wniosek nie zostanie zaakceptowany przez szkołę pierwszego wyboru masz cały czas dostęp do zmiany preferencji.

Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału
Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której szkoły i klasy
się dostałeś, znajdziesz po zalogowaniu się do systemu elektronicznego naboru oraz we właściwej szkole.

Dostarczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadcze-
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nia do szkoły (potwierdzenie
woli przyjęcia do szkoły)
Jeśli dostałeś się do jednej
z wybranych przez siebie szkół,
konieczne będzie jeszcze potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,
poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (pod warunkiem,
że nie złożyłeś już wcześniej oryginałów tych dokumentów wraz
z wnioskiem w tej szkole) oraz
innych wymaganych przez daną
szkołę dokumentów (np. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).
UWAGA! Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły dokonuje
rodzic kandydata (chyba, że kandydat jest już pełnoletni) Nie-

przekazanie oryginałów ww.
dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy
uczniów.

Nabór uzupełniający
Jeśli nie udało Ci się dostać
do żadnej z wybranych szkół,
przejrzyj listę wolnych miejsc.
Będzie ona dostępna w każdej
szkole ponadgimnazjalnej (pod
warunkiem, że wolne miejsca będą). Wybierz jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca.
Idź do szkoły, do której należy ta klasa. Tam złóż podanie
o przyjęcie do tej klasy wraz
z kompletem or yginalnych
dokumentów.
Na tym rekrutacja się kończy.
Od tej chwili jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i zaczynają się wakacje!
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Skład i druk: Drukarnia Sil-Veg-Druk
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
tel. 34 356 29 61, www.svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe
przyjmowane są w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, pokój 21. Redakcja
nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zastrzega sobie także prawo ich skracania. Nie
przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja
nie odpowiada za treść ogłoszeń.

