


DATA CZYNNOŚĆ 

11 - 20 maja 2020 r.  składanie wniosków(dwujęzyczne, międzynarodowe, wojskowe) 

11 maja - 23 czerwca 2020 r.  składanie wniosków 

21 maja - 3 czerwca 2020 r.  sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

21 - 29 maja 2020 r.  próby sprawności fizycznej 

21 maja - 3 czerwca 2020 r.  sprawdzian kompetencji jezykowych 

3 czerwca 2020 r.  sprawdzian predyspodycji językowych do klas wstępnych 

5-10 i 19 czerwca 2020 r.  

publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz kompetencji 

językowych 

15 - 17 czerwca 2020 r.  sprawdzian uzdolnień kierunkowych(drugi termin) 

15 - 17 czerwca 2020 r.  próby sprawności fizycznej(drugi termin) 

15 - 17 czerwca 2020 r.  sprawdzian kompetencji jezykowych(drugi termin) 

26 - 30 czerwca 2020 r.  dostarczenie świadectwa i wyników egzaminu 

13 lipca 2020 r.  publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

13 - 20 lipca 2020 r.  potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły 

21 lipca 2020 r.  publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

Już niebawem rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń na drodze 

edukacyjnej każdego młodego człowieka – nabór do szkoły średniej.  
Skrócone informacje o rekrutacji do liceum, technikum, szkoły branżowej w Katowicach 2020/2021.  

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne będzie 

 przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 



Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: 

       slaskie.edu.com.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na  

stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Katowicach  

w zakładce rekrutacja http://www.kuratorium.katowice.pl 

 



 

 

 

 

 W ofercie edukacyjnej dla absolwentów szkół podstawowych czekają  

szkoły zawodowe –branżowe i techniczne oraz licea ogólnokształcące 
 

Oferta edukacyjna naszego Miasta  

jest bogata i różnorodna. Każda  

katowicka szkoła ma do zaoferowania  

coś ciekawego i unikalnego. Nie  

podejmuj decyzji  pod  wpływem   

chwili  czy  impulsu, wybierz   

świadomie taką  ścieżkę  kształcenia,  która  najlepiej odpowiada Twoim predyspozycjom, 

pasjom, indywidualnym zamierzeniom i która otworzy drogę do wykonywania wymarzonego 

zawodu, bądź też dobrze przygotuje do podjęcia studiów wyższych.  

 

15 liceów ogólnokształcących, 19 techników i 12 szkół branżowych czekają na przyszłych 

uczniów, którzy oprócz wyboru szkoły, zadecydować muszą o profilu klasy lub zawodzie. 

 

Życzymy Wam wszystkim podjęcia mądrych i trafnych decyzji, będących pierwszym krokiem 

w dorosłość. Pamiętaj także o tym, że wybór klasy zawodowej –branżowej lub technicznej nie 

oznacza, że po jej ukończeniu nie pójdziesz na studia.  

 



 

 

 

 

Liceum ogólnokształcące to szkoła, której zadaniem jest –  

- jak sama nazwa wskazuje – ogólne kształcenie z podstawowych  

przedmiotów. W podstawie programowej każdego liceum znajdują  

się takie przedmioty jak język polski, język obcy, matematyka,  

informatyka, fizyka, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie 

 czy wiedza o kulturze. Każdy przedmiot ma ustawowo przydzieloną  

ilość godzin, w czasie których powinien być realizowany program  

nauczania – najwięcej mają języki obce, język polski oraz matematyka.  

Co najmniej dwa przedmioty z podstawowego zakresu kształcenia  

powinny być realizowane w zakresie rozszerzonym. Dlatego w każdej  

szkole istnieje podziała na klasy o różnych profilach, np. profil humanistyczny, czy profil matematyczno-

biologiczny w zależności od tego, jakie przedmioty mają rozszerzony materiał. Każde liceum nastawione 

jest na to, by jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z danego zakresu programu 

oraz do podjęcia nauki na uczelniach wyższych. 

Dla kogo liceum ogólnokształcące? 

Nie da się ukryć, że licea ogólnokształcące to wybór przede wszystkim dla osób, które nie mają jeszcze w 

pełni doprecyzowanych planów na przyszłość, chcą się rozwijać i zdobywać lepsze wykształcenie. W 

przeciwieństwie do techników, nauka w liceum nie kończy się uzyskanie żadnego tytułu zawodowego. Ich 

absolwenci nie są wykształceni do podjęcia konkretnej pracy czy założenia własnej działalności 

gospodarczej, jednak z drugiej strony ich możliwości dalszego rozwoju są znacznie większe, niż 

absolwentów innych szkół. Kluczem jest wybranie liceum oferującego wysoki poziom kształcenia i solidne 

przygotowanie do egzaminu maturalnego. 



 Akademickie Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Katowicach  

ul. Zygmunta Krasińskiego 2, 40-952 Katowice 

tel.: (32) 353-01-23  

e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl  

 

 I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika  

ul. Sienkiewicza 74, 40-039 Katowice 

tel.: (32) 256-36-01 

e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl 

 

 II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej  

ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice 

tel.: (32) 251-73-34 

e-mail: biuro@nasza-szkola.pl 

 

 III Liceum im. Adama Mickiewicza 

ul. A. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice 

tel.: (32) 258-93-05 

e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl 

 

 IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka Katowice 

ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice 

tel.: (32) 258-26-96 

e-mail: 4liceum@maczek.edu.pl 
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mailto:4liceum@maczek.edu.pl


 

 V Liceum im. Władysława Broniewskiego 

ul. gen. Z. W. Jankego 65, 40-615 Katowice 

tel.: (32) 202-84-89 

e-mail: sekretariat@vlokatowice.eu 

 

 VI Liceum im. Jana Długosza 

ul. Lwowska 2, 40-389 Katowice 

tel.: (32) 256-81-80 

e-mail: katowice6lo@op.pl 

 

 VII Liceum im. Harcerzy Obrońców Katowic 

ul. Panewnicka 13, 40-709 Katowice 

tel.: (32) 252-62-04 

e-mail: sekret7lo@poczta.fm 

  

 VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie 

ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice 

tel.: (32) 253-94-32 

e-mail: sekretariat@8lo.pl 

 

 IX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza 

ul. Chrobrego 4, 40-881 Katowice 

tel.: (32) 254-67-30 

e-mail: sekretariat@zso3.katowice.pl 

mailto:sekretariat@vlokatowice.eu
mailto:katowice6lo@op.pl
mailto:sekret7lo@poczta.fm
mailto:sekretariat@8lo.pl
mailto:sekretariat@zso3.katowice.pl


 X Liceum im. I. J. Paderewskiego 

ul. K. Miarki 6, 40-224 Katowice 

tel.: (32)259-77-59 

e-mail: szkola@xlo.pl 

 

 XIV Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego 

ul. Józefowska 32, 40-144 Katowice 

tel.: (32) 258-23-50 

e-mail: xivlosucharski@wp.pl 

 

 XV Liceum im. rtm Witolda Pileckiego 

ul. Obroki 87, 40-833 Katowice 

tel.: (32) 204-65-98 

e-mail: sekretariat@15lo.katowice.pl 

 

 XVI Liceum 

ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice 

tel.: (32) 609-60-20 

e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl 

 

 XVIII LO 

ul. Harcerzy Września 1939 R. Nr 2, 40-659 Katowice 

tel.: (32) 202-82-55 

technikum12@abramowski.edu.pl 
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące w pigułce: 

W roku szkolnym 2020/2021 uruchamiamy przy  

Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach  

Akademickie Liceum Ogólnokształcące,  

którego siedziba będzie się znajdować  

również w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2.  

W przyszłym roku szkolnym proponujemy klasy o następujących profilach: 

 Matematyczno- informatycznym z elementami elektroniki i robotyki pod patronatem 

Politechniki Śląskiej 

 Lingwistycznym, w którym wiodące będą języki obce - j. angielski, j. niemiecki, j. 

hiszpański oraz dodatkowo j. szwedzki. Ten kierunek zostanie objęty patronatem 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 

ADRES 

Ul. Krasińskiego 2 

40-952 Katowice 

Tel. (32) 353 01 23   

s-lot@zdz.katowice.pl  

http://www.technikum.lotnicze.zdz.pl/kierunki-ksztalcenia-2 

DZIELNICA 

Śródmieście 
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Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Matematyczno-medyczno-politechniczna możliwość wyboru rozszerzeń: 

BLOK 1: biologia, chemia, fizyka medyczna 

BLOK 2: matematyka, chemia politechniczna, fizyka 

 Medialno-prawna możliwość wyboru rozszerzeń: 

BLOK 1: historia, język polski, WOS 

BLOK 2: geografia, język polski, WOS 

przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo z elementami prawa 

 Językowo-biznesowa możliwość wyboru rozszerzeń: 

BLOK 1: WOS, język angielski, geografia 

BLOK 2: matematyka, język angielski, geografia 

 Wstępna Dwujęzyczna Przygotowuje ona do podjęcia nauki w klasie pierwszej 

dwujęzycznej z językiem nauczania francuskim, w której cykl kształcenia trwa 4 lata i kończy 

się maturą dwujęzyczną. 

 Dwujęzyczna Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zdanie egzaminu pisemnego i ustnego 

potwierdzającego znajomość języka francuskiego. Możliwość wyboru rozszerzeń: 

BLOK 1: matematyka oraz do wyboru jeden przedmiot spośród: biologia, język polski, język 

angielski, WOS, geografia 

BLOK 2: język angielski albo chemia oraz do wyboru  

jeden przedmiot spośród: biologia, język polski, geografia, WOS 

 



 

 

 

 

Dlaczego Kopernik? 

 bo jesteśmy świetną szkołą odznaczaną Złotą Tarczą 2020 "Perspektyw" 

 nasi uczniowie to laureaci olimpiad i konkursów (z matematyki, geografii, historii, polskiego, 

filozofii, języka francuskiego i in.) 

 zdasz maturę na 100% (wynik zależy od Ciebie, ale Kopernik cieszy się 100% zdawalnością matury) 

 realizujemy różne, ciekawe dla każdego, projekty 

 uczymy języków obcych na najwyższym poziomie (w ofercie mamy język angielski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski i francuski, który jest naszą specjalnością) 

 odnosimy sukcesy w sporcie (koszykówka, pływanie, narciarstwo, nawet hokej) 

 podróżujemy po całej Europie (Paryż, Rzym, Londyn, Budapeszt i wiele więcej) 

 debaty to nasza specjalność (nasza drużyna jest niezwyciężona i niezmienne odnosi sukcesy w 

debatach oksfordzkich) 

 los potrzebujących nie jest nam obojętny (coroczny Koncert Charytatywny jest świętem całej szkoły, 

a Koło Wolontariatu działa bardzo prężnie) 

 u nas spotkasz nauczycieli pasjonatów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych 

 jesteśmy jedną wielką rodziną kopernikowską (uczniowie, absolwenci i nauczyciele) 

 Przyjdź i przekonaj się sam! Z Kopernikiem sięgniesz gwiazd! 

ADRES 

ul. Sienkiewicza 74 

40-039 Katowice 

(32) 256 36 01, (32) 255 18 63 

sekretariat@kopernik.katowice.pl 

http://www.kopernik.katowice.pl/ 

DZIELNICA 

Śródmieście 





Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Dwujęzyczny z językiem hiszpańskim  – klasa wstępna  

(„zerowa”) - nauka języka hiszpańskiego od podstaw,  

przedmioty rozszerzone od pierwszej klasy (po klasie wstępnej): 

język angielski, do wyboru: historia albo geografia. 

 Lingwistyczny - język angielski, historia , język polski 

 Lingwistyczny - język angielski, geografia, WOS 

 Biologiczno – Chemiczny - język angielski, chemia , biologia 

 Matematyczny - język angielski, matematyka, informatyka 

 Matematyczny - Grupa 1 język angielski, matematyka, fizyka  

Grupa 2 język angielski, matematyka, geografia 

 
ADRES 

ul. Głowackiego 6 

40-052 Katowice 

(32) 251 73 34 

biuro@lo2katowice.edu.pl 

www: http://www.nasza-szkola.pl/kontakt/ 

DZIELNICA 

Śródmieście 



Szkoła założona w 1948 r. Liceum zajmuje wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”, 

a w roku 2019 uzyskała status  „Złotej szkoły”. 

Siedziba Szkoły to piękny budynek z 1911 r. usytuowany w centrum Katowic. Od 1994 roku szkoła 

jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO. Szkoła jest objęta patronatami: Ministerstwa Edukacji Królestwa 

Hiszpanii (od 2005), Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2012) i Politechniki Śląskiej (od 2012), 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (od 2015) i Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach (2015). 

 

Liceum prowadzi cieszące się ogromnym powodzeniem oddziały dwujęzyczne hiszpańskie, 

których absolwenci, zdają międzynarodową maturę hiszpańską. 

Klasy biologiczno-chemiczne regularnie uczestniczą w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym 

a najzdolniejsi uczniowie są studentami Uniwersytetu Licealisty oraz prowadzą badania naukowe 

w zespole pracowników naukowych katedry Biochemii SUM. 

Klasy „SIGMA” – doskonalą umiejętności na warsztatach w laboratoriach Politechniki Śląskiej i na 

dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z astronomii i robotyki. 

Klasy prawniczo-lingwistyczne kontynuują 50-letnią tradycję nauczania j. angielskiego w zakresie 

rozszerzonym i realizują program edukacji prawnej w ramach zawartego porozumienia z Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Katowicach. 

 

 

 

 

 

 

Liceum prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami z Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, 

Łotwy, Estonii, Rosji, Hiszpanii. 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 kl.1 „Pre-IB” - klasa z poszerzonym programem  

j. angielskiego i elementami nauczania dwujęzycznego.  

Przygotowuje m.in. do programu matury międzynarodowej  

„International Baccalaureate Diploma Programme”  

 kl.1„B1” i „B2”  - rozszerzony program biologii i chemii  

 kl.1„C” 

gr C1- rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i fizyki 

gr C2 - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i informatyki  

 kl.1 „D” - rozszerzony program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego 

 kl.1 „E” - rozszerzony program matematyki, języka angielskiego i geografii 

ADRES 

ul. Mickiewicza 11 

40-092 Katowice 

(32) 258 93 05 

liceum@mickiewicz.katowice.pl 

https://mickiewicz.katowice.pl/ 

DZIELNICA 

Śródmieście 



 

 
 

 

 

 

Szanowni kandydaci do klas pierwszych III LO im. A. Mickiewicza na rok szkolny 2020/2021 

 
Wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenie–to wspólny cel każdego nauczyciela i ucznia III 

Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. 

Dzięki podjętej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, liceum stało się szkołą 

uniwersytecką. Nasi uczniowie mają sposobność uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach 

prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, co sprawia, że nauka staje się efektywniejsza i 

ciekawsza. 

Celem naszego działania jest stworzenie takiej społeczności szkolnej, której życie będzie bogate zarówno 

w treści poznawcze, jak i wychowawcze; stworzenie zespołów klasowych mobilizujących do 

pomysłowości i inicjatywy. 

Uczniowie Mickiewicza realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy Zwolnieni z Teorii. 

Dzięki temu pomagają innym, rozwijają swoje pasje, zdobywają doświadczenie, a także międzynarodowe 

certyfikaty i nagrody. Nasi uczniowie uczestnicząc w projektach społecznych poznają wiele ciekawych 

ludzi. 

Staramy się, aby uczniowie spotkali się w „Mickiewiczu” z atmosferą wzajemnego zrozumienia, 

życzliwości i tolerancji, a jednocześnie szczególnego uznania dla jednostek pracowitych i twórczych. 

Poprzez przyjęty system wymagań–wypracowany, przyjazny, ale stanowczy–pragniemy wpajać uczniom 

zasady dobrego wychowania, ładu, porządku, odpowiedzialności za siebie i innych. 

 

 

              „Jeden jest tylko sposób nauki –  

              - poprzez działanie” (P.Coelho) 

 

 

 

Chcemy stwarzać jak najlepsze warunki kształcenia i samodoskonalenia. 





 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Profil: językowy - Klasa z rozszerzonym angielskim i geografią  

oraz dodatkowym obowiązkowym językiem hiszpańskim  

z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej nauki języka. 

 Profil: biologiczno – chemiczny - Klasa o tym profilu to idealne 

 rozwiązanie dla osób szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. 

 Profil mat-inf. – Klasa o tym profilu jest ofertą skierowaną do  

uczniów ze „ścisłym” zacięciem i zainteresowanych programowaniem.       

 Profil: humanistyczny - Jeżeli jesteś humanistą, interesuje Cię  

literatura i kultura, z wypiekami na twarzy pochłaniasz kolejne książki  

historyczne, a w przyszłości widzisz się w roli prawnika, polityka,  

politologa lub dziennikarza, tutaj odnajdziesz swoje miejsce. 

 Profil: językowy - Jeśli chcesz rozpocząć swoją edukację w  

melodyjnym języku Dantego (Sì!), zwiedzić magiczną Italię, wziąć  

udział w licznych konkursach językowych, poszerzyć swoją wiedzę 

 z języka angielskiego, ten profil jest dla Ciebie!  

 Profil: elementy edukacji architektonicznej - Jeżeli chcesz rozwijać i zwiększać 

kompetencje matematyczne, naukowo- techniczne, informatyczne, inicjatywę  

i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku angielskim w poszerzeniu  

o słownictwo z zakresu architektury i budownictwa  

to ta klasa jest dla Ciebie! 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ADRES  

ul. Katowicka 54 

40-165 Katowice 

(32) 258 26 96 

4liceum@maczek.edu.pl 

http://maczek.edu.pl/ 

DZIELNICA 

Koszutka 

 

http://maczek.edu.pl/


 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

W roku szkolnym 2019/20 otwieramy dwie klasy integracyjne i dwie ogólnodostępne: 

 Klasa integracyjna przyrodniczo-językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, 

geografii i biologii. 

 Klasa ogólnodostępna humanistyczno-społeczna – z rozszerzeniem z języka poskiego, 

wiedzy o społeczeństwie i historii.  

 

Liczebność klasy integracyjnej wynosi maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

ADRES  

ul. Bolesława Chrobrego 4 

40-881 Katowice 

(32) 254 67 30 

zs3katowice@onet.pl 

http://ixliceum.pl/ 

DZIELNICA 

Osiedle Tysiąclecia 



 

 
 

 

 

 

Klasy integracyjne 

       Celem kształcenia młodzieży w klasach integracyjnych jest nauczanie i wychowanie 

uczniów zdrowych i niepełnosprawnych w ramach szkoły ogólnodostępnej poprzez uczenie 

wzajemnej tolerancji, wrażliwości i poszanowania praw innych. W klasie takiej w sposób 

naturalny, w środowisku rówieśników, przebiega integracja młodzieży zdrowej i z różnego 

typu dysfunkcjami, np. niedowidzącej, niedosłyszącej, z ograniczeniami ruchu itp. 

       W klasie integracyjnej uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, którzy otrzymują pomoc nauczyciela wspierającego. Osoby 

zakwalifikowane jako integracyjne muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Niekwestionowanymi zaletami uczęszczania do klasy integracyjnej jest możliwość 

pobierania nauki w niewielkim liczebnie zespole, nauczenie się współodczuwania, tolerancji, 

otwartości na innych poprzez oddziaływanie na uczucia i wyobraźnię oraz kształtowanie 

postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych i słabszych. W naszym 

liceum klasa tego typu została po raz pierwszy utworzona w roku szkolnym 2010/11. 





 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone  

 Klasa humanistyczna- rozszerzona historia i język angielski, jeden do wyboru z: język 

polski, WOS, informatyka 

 Klasa przyrodnicza- rozszerzona biologia i język angielski, jeden do wyboru z: chemia, 

fizyka, metematyka 

 Klasa informatyczna- rozszerzona informatyka, język angielski, jeden do wyboru z: 

matematyka, geografia, chemia 

 Klasa lingwistyczna- rozszerzony język polski, język angielski, jeden do wyboru z: 

geografia, WOS, historia 

ADRES  

ul. Jankego 65 

40-615 Katowice 

(32) 202 84 89 

sekretariat@vlokatowice.eu 

http://www.vlokatowice.eu/ 

DZIELNICA 

Brynów 



 

 
 

 

 

 

V Liceum Ogólnokształcące ma 61 - letnią tradycję, powstało w sierpniu 1954r. Wszyscy 

nauczyciele dbają o stałe podnoszenie jakości pracy szkoły i wzbogacanie oferty 

edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb i zainteresowań uczniów. Szkoła dysponuje 

nowoczesną pracownią komputerową, centrum multimedialnym, laboratoriami językowymi, 

dobrze wyposażonymi w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowniami przedmiotowymi. W 

Liceum działa Teatr Szkolny który wychował wiele pokoleń artystów, ludzi sceny i kultury i 

na stałe wpisał się w kulturalny krajobraz Katowic. Teatr jednak to nie tylko młodzi aktorzy. 

Niezwykle ważnym aspektem twórczości teatru jest działalność charytatywna. Szkolny Teatr 

wspiera działalność fundacji "Mam marzenie" oraz "Dom rodzinnej pomocy dzieciom z 

porażeniem mózgowym" w Opolu. 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone  

 Klasa 1a (humanistyczno-europejska z elementami prawa)-  

rozszerzona historia, WOS, j. angielski 

 Klasa 1b (humanistyczno-turystyczno-artystyczna)-  

rozszerzony j. polski, j. angielski, geografia, plastyka 

 Klasa 1c (ogólna z roszerzoną historią)- rozszerzona historia, 

 j. polski, j. angielski 

ADRES  

ul. Lwowska 2 

40-389 Katowice 

(32) 256 81 80 

katowice6lo@op.pl 

http://www.dlugosz.katowice.pl 

DZIELNICA 

Szopienice-Burowiec 



 

 
 

 

 

 

ATUTY DŁUGOSZA 

BEZPIECZEŃSTWO 

W szkole jest bezpiecznie. Mniejsza liczebność uczniów w porównaniu 

 z innymi liceami sprawia, że wszyscy nauczyciele oraz uczniowie  

się znają przynajmniej z widzenia. 

Szopienice to w dzień bezpieczna dzielnica (tak jak każda inna). Lekcje 

 odbywają się najpóźniej do 16.15 

Dosłownie pod szkołą (w promieniu 50m) znajdują się przystanki  

autobusowe i tramwajowe. 

Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. Na przerwach można wychodzić  

na boisko szkolne. 

KLIMAT 

Mamy klimat ;) - piękny z zewnątrz i ładnie odnowiony wewnątrz budynek szkoły, nową dużą salę 

gimnastyczną oraz siłownię 12 stanowiskową. 

Od nowego roku powstanie pomieszczenie dla uczniów, w którym będzie można spokojnie zjeść 

śniadanie, poczekać na autobus posiedzieć z koleżankami, kolegami. Sala będzie wyposażona w TV, 

komputery oraz bezprzewodowy dostęp do internetu. 

Długosz to szkoła rodzinna. 100 lat tradycji. Tu chodzili dziadkowie, rodzice a teraz ich dzieci. 

Klimat przede wszystkim tworzą nasi uczniowie, niepowtarzalni, kreatywni, otwarci na świat ;) 

NAUKA 

Jesteśmy szkołą średnią ogólnokształcącą ze średnimi wynikami matur w skali śląska i kraju. 

Szanujemy każdego ucznia, który do nas chodzi i chce się u nas uczyć. 

Są szkoły, w których 80% uczniów musi chodzić na dodatkowe korepetycje aby utrzymać się w szkole. 

Po co?! Od nauki jest szkoła. U nas nie ma niezdrowej rywalizacji. Jeśli tylko chcesz się uczyć to się 

nauczysz a my ci w tym pomożemy na lekcjach. 

Jesteś w czymś uzdolniony? Nie ma problemu, pomożemy ci rozwijać  

swoje pasje i zdolności. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 klasa wstępna tzw: „zerowa” wyrównująca poziom znajomości języka angielskiego, 

przygotowująca uczniów do kontynuowania nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej 

  klasa dwujęzyczna z j.angielskim  

 klasy ogólne  

ADRES 

ul. Panewnicka 13 

40-709 Katowice 

(32) 252 62 04 

sekret7lo@poczta.fm 

http://7lo.edu.pl/ 

DZIELNICA 

Ligota-Panewniki  



 

 
 

 

 

 

 

Szkoła o ponad 70-letniej tradycji posiada  

przestronny budynek z wygodnymi salami,  

nowocześnie wyposażone pracownie, centrum  

multimedialne w czytelni, sale multimedialne  

m.in. z tablicami interaktywnymi, siłownię-fitness,  

barek szkolny, uczniowski radiowęzeł, wi-fi  

i przede wszystkim PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ.  

 

 

Dogodna lokalizacja, łatwy dojazd oraz otoczenie z ogrodem, kompleksem boisk i 

parkingami to kolejne atuty 7LO. Uczniowie szkoły mają możliwość uczestniczenia w 

dodatkowych zajęciach przedmiotowych, artystycznych, sportowych i wyrównawczych. W 

100% zdają maturę i kontynuują naukę na wielu różnych uczelniach. Osiągają sukcesy w 

olimpiadach, konkursach i rozgrywkach sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna).  

 

 

Młodzież uczestniczy każdego roku w wyjazdach: zagranicznych w ramach różnych 

programów (Islandia, Francja, Luksemburg) i turystycznych (spływy kajakowe, obozy 

narciarskie i wakacyjne wędrówki). W naszej szkole to uczniowie organizują wiele imprez, 

konkursów i akcji, to uczniowie kształtują charakter "SIÓDEMKI" 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Klasa 0a (dwujęzyczna z j. niemieckim) - po 1 roku rozszerzony język niemiecki, 

historia, matematyka,  język angielski 

 Klasa 1b - rozszerzony j. angielski, matematyka, do wyboru: fizyka (16 osób), geografia 

(16 osób) 

 Klasa 1c1 - rozszerzona matematyka, informatyka, do wyboru: j. angielski (16 osób), 

fizyka (16 osób) 

 Klasa 1c2 - rozszerzona matematyka, fizyka do wyboru: j. angielski (16 osób), 

informatyka (16 osób) 

 Klasa 1c3 - rozszerzona matematyka, fizyka, do wyboru: chemia (16 osób), informatyka 

(16 osób) 

 Klasa 1d (,,kwadraty") - rozszerzona matematyka, informatyka, fizyka  

ADRES  

ul. 3-go Maja 42 

40-097 Katowice 

(32) 253 94 32 

sekretariat@8lo.pl 

http://8lo.pl/ 

DZIELNICA 

Śródmieście 



 

 
 

 

 

 

Bardzo dobra renoma szkoły, sukcesy olimpijczyków,  

uwarunkowane są w przypadku VIII LO przez  

szereg czynników, do których zaliczyć należy: 

•  wysokie wymagania połączone ze stwarzaniem warunków  

• do ich realizacji, 

• dobrą organizację pracy szkoły, 

• szeroką ofertę zajęć dodatkowych, 

• stałą ewaluację procesów dydaktycznych i wychowawczych, 

• projekty i innowacje pedagogiczne (matematyka i fizyka po angielsku), 

• odpowiadanie wymogom współczesności (dobrze wyposażone pracownie, komputeryzacja, sieć Wi-

Fi, dziennik elektroniczny), 

• współudział uczniów i ich rodziców w kształtowaniu różnych obszarów życia szkoły, 

• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

• poczucie bezpieczeństwa i klimat sprzyjający uczeniu się. 

Znakiem firmowym VIII Liceum jest nauczanie przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, 

informatyki. Tutaj w 1968 roku utworzono pierwszą na Śląsku (czwartą w Polsce) klasę z rozszerzonym 

programem matematyki. Od lat szkoła skutecznie pretenduje do miana głównego ośrodka w regionie w 

zakresie edukacji matematyczno-fizycznej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz popularyzacji nauk 

ścisłych. Jest to możliwe poprzez ścisłą współpracę z Uniwersytetem Śląskim i Polskim Towarzystwem 

Matematycznym oraz dzięki organizacji zakrojonych na szeroką skalę, cyklicznych przedsięwzięć, takich 

jak „Spotkania z Matematyką” i „Dni Fizyki”. 

Szkoła dba również o formację humanistyczną młodego człowieka , stając się przestrzenią spotkania 

młodzieży z kulturą wysoką poprzez udział w koncertach Filharmonii Śląskiej, wyjścia do teatru, 

wycieczki edukacyjne, rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, literackich. 

W obszarze oddziaływań wychowawczych, oprócz wychowania przez kulturę, zwraca uwagę wysoki 

poziom usportowienia młodzieży, której wyniki plasują szkołę na czołowych miejscach w katowickim 

rankingu szkół ponadgimnazjalnych. 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Klasa 1a (klasa językowa- Hiszpańska)-  

rozszerzony język angielski, jeden do wyboru z:  

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia 

 Klasa 1a (klasa językowa- Chińska)-  

rozszerzony język angelski, jeden do wyboru z:  

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia 

 Klasa 1b (ścisła-  Medyczna)- 

rozszerzona biologia, chemia 

 Klasa 1b (ścisła- Informatyczna)- rozszerzona informatyka, matematyka 

 Klasa 1c (humanistyczna- Artystyczna)- rozszerzony język polski, jeden do wyboru z: 

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia 

 Klasa 1c (humanistyczna- Medialna)- rozszerzony WOS, jeden do wyboru z: biologia, 

chemia, fizyka, geografia, historia 

ADRES 

ul. Miarki 6 

40-224 Katowice 

(32) 259 77 59 

szkola@xlo.pl 

http://www.xlo.pl/ 

DZIELNICA 

Zawodzie 

http://www.xlo.pl/


 

 
 

 

 

 

Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, 

lingwistycznej, matematycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami 

wyższymi ? Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski, Górnośląska Wyższa Szkoła 

Handlowa, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Śląskim Uniwersytetem 

Medycznym, Wyższą Szkołą Zarządzania Organizacją Pracy, Wyższą Szkołą Bankową, 

Kolegium Języków Obcych, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką oraz Śląskim Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego.  

 

Prowadzimy trzy klasy humanistyczne, przyrodniczą oraz informatyczno-

matematyczną. Proces edukacji opieramy na nowoczesnej bazie multimedialnej. Ponadto  

w poszczególnych klasach prowadzone są dodatkowe przedmioty takie jak: literatura 

hiszpańska, język łaciński, zajęcia artystyczne, podstawy historii sztuki, grafika 

komputerowa i montaż filmu, informatyka w doświadczeniach oraz matematyka 

realistyczna. 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Klasa artystyczna - rozszerzony j. polski, historia 

 Klasa ogólna - rozszerzona geografia, j. angielski 

 Klasa mundurowa wojskowa - rozszerzona geografia, fizyka 

 Klasa mundurowa policyjna - rozszerzony j. angielski, WOS, historia 

 Klasa mundurowa pożarnicza - rozszerzona chemia, geografia 

ADRES 

ul. Józefowska 32 

40-144 Katowice 

(32) 258 23 50 

xivlosucharski@wp.pl 

http://www.suchar.katowice.pl/ 

DZIELNICA 

Wełnowiec-Józefowiec 



 

 
 

 

 

 

Naszym największym atutem jest różnorodność, polegająca na współistnieniu klas o 

profilu mundurowym z oddziałami o specjalności artystycznej. 

Jeśli ktoś czuje w sobie artystyczną duszę albo widzi swoją przyszłość w służbach 

mundurowych, to  XIV LO będzie dla niego dobrym wyborem.  

 

 

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,  jeśli nie  

potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” - Paulo Coelho 

 

 

 XIV LO zwane potocznie Sucharem to miejsce, w którym każdy może rozwijać swoje 

pasje, liczyć na wsparcie  nauczycieli  i całej szkolnej społeczności. Jesteśmy otwarci na 

nowe wyzwania, staramy się być na bieżąco z innowacjami dydaktycznymi, stale 

udoskonalamy nasze metody  

edukacyjne. Duży nacisk  

kładziemy na przygotowanie  

do egzaminu maturalnego.  

Nasza oferta dydaktyczna jest  

wzbogacane o liczne wycieczki  

i imprezy  organizowane  

w ramach zajęć dodatkowych.  

Osoby zainteresowane turystyką mogą  

rozwijać swoje pasje dzięki działalności szkolnego koła Suchartura. 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Informujemy, że w systemie www.slaskie.edu.com.pl jest do wyboru tylko jedna klasa i 

wybiera ją każdy uczeń, który chce przyjść do naszej szkoły. 

 

 

Rodzaj klasy należy zgłosić dopiero  

w sekretariacie szkoły  

 klasa wojskowa,  

 zarządzania kryzysowego-policyjna i strażacka, 

 cywilna. 

 

 

ADRES 

ul. Obroki 87 

40-833 Katowice 

(32) 204 65 98 

(32) 204 65 97 

sekretariat@15lo.katowice.pl 

https://15lokatowice.edupage.org/ 

DZIELNICA 

Osiedle Witosa 



 

 
 

 

 

 

Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły? 

• Jako pierwsi na Śląsku utworzyliśmy klasy wojskowe. 

• Od 2005 roku prowadzimy naukę w klasach zarządzanie  

kryzysowe- jako jedyni w Katowicach podpisaliśmy umowę  

o współpracy z Miejską Komendą Policji, 

• Partnerami naszej szkoły m.in. są: Akademia Obrony  

Narodowej w Warszawie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  

oddział w Gliwicach, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Ligą 

Obrony Kraju, Państwową Strażą Pożarną, Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów , Akademia 

Wychowania Fizycznego  w Katowicach 

• Współpracujemy z Wojskową Komendą Uzupełnień, Żandarmerią Wojskową i jednostkami 

wojskowymi, 

• Bierzemy udział w zajęciach w Szkole Policji w Katowicach, a jeśli wybierzesz służbę w Policji, to po 

naszej szkole masz możliwość odbywania szkolenia zawodowego podstawowego w krótszym czasie, 

• Tylko u nas zobaczysz, jak wygląda codzienna praca policjanta podczas patrolu- sam będziesz brał udział 

w patrolu, a także spotkasz się z naszymi absolwentami- żołnierzami, policjantami, strażakami oraz 

ratownikami medycznymi 

• Naszych uczniów na obozach szkolą profesjonaliści: alpiniści, grotołazi, instruktorzy sztuk walki, 

zawodowi żołnierze, którzy służyli na misjach pokojowych, policjanci,  instruktorzy strzelania, medycy 

oraz specjaliści ds. mundurowych, 

• Od wielu lat żadna katowicka szkoła nie pokonała nas w turnieju „Sprawni jak żołnierze”,jaki i wielu 

dyscyplinach sportowych, 

• Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które organizują dla naszych uczniów wykłady, ciekawe 

projekty biznesowe oraz przeprowadzają szkolenia, 

• Współpracujemy i organizujemy wymianę uczniów ze szkołami krajów europejskich, oraz posiadamy 

certyfikat potwierdzający jakość nauczania „Szkoła Ucząca Się” 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Klasy liceum ogólnokształcącego  

o profilu sportowym. Celem nauczania  

w klasie o takim profilu jest praktyczne  

i teoretyczne przygotowanie uczniów  

do podjęcia studiów w uczelniach kształcących 

 w kierunkach sportowych.     

 Klasa liceum ogólnokształcącego  

o profilu e – biznes z zastosowaniem  

multimedialnych technik informatycznych  

– przygotowująca do profesjonalnych studiów  

we wszystkich kierunkach ekonomicznych  

i informatycznych. 

ADRES 

ul. Mikołowska 131 

40-592 Katowice 

(32) 609- 60- 20 

sekretariar@zstio2.katowice.pl 

http://www.zstio2.katowice.pl/ 

DZIELNICA 

Śródmieście 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Profile klas - przedmioty rozszerzone 

 Klasa informatyczna-  

rozszerzony język angielski,  

matematyka, informatyka 

 Klasa humanistyczna-  

rozszerzony język polski, 

język angielski, historia 

ADRES 

ul. Harcerzy Września 1939 R. Nr 2 

40-659 Katowice 

(32) 202-82-55 

technikum12@abramowski.edu.pl 

http://abramowski.edu.pl/ 

DZIELNICA 

Piotrowice 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

W rankingu liceów w Katowicach, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło 

udział 12 liceów, spełniając wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były 

wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej 

Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Pełna lista liceów z Katowic i 

ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej. 

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak 

OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych.  



 

 
 

 

 

 


