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2020/2021 
 

Wstęp  
 

 
 
 
 
 

Droga Absolwentko, Drogi Absolwencie   
U progu nowego roku kalendarzowego oddaję w Twoje ręce kolejny numer „Informatora dla kandydatów do szkół średnich 
w Katowicach na rok szkolny 2020/21”. Nowy rok, nowy miesiąc i 365 dni do wypełnienia treścią. Przed absolwentami 
klas VIII szkół podstawowych pierwsze poważne wybory i decyzje. Trzeba siąść w egzaminacyjnej ławie, przypomnieć 
sobie czego uczyłeś się przez ostatnie lata i napisać … A potem dokonać dobrego wyboru szkoły średniej. A jest w czym 
wybierać. Czekają na Ciebie 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. 

Życzę 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.  

Powodzenia! 
 

      Marcin Krupa 
Prezydent Miasta Katowice 
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       Informator do szkół średnich 
 

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 
im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach 
ul. Techników 11 
40-326 Katowice 
tel./fax: 32 256 63 72 
e-mail: kcez.sekretariat@gmail.com 
strona internetowa: www.kcez.pl 

Katowickie-Centrum-Edukacji-Zawodowej 
 

TECHNIKUM NR 1 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 
o technik architektury krajobrazu 
o technik budownictwa 
o technik geodeta 
o technik przemysłu  mody 
o technik realizacji nagrań 
o technik realizacji  nagłośnień 
o technik gazownictwa 
o technik budowy dróg 
o   technik robót wykończeniowych w budownictwie 

INTERNAT: 
ul. Techników 5 
40-326 Katowice 
tel./fax: 32 256 63 88 
e-mail: kcez.internat@gmail.com 
 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 
o monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
o murarz - tynkarz 
o klasa wielozawodowa 
 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 (2-LETNIA) 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 
o technik budownictwa 
o technik robót wykończeniowych w budownictwie
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       Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach 
ul. Raciborska 3 
40-074 Katowice 
tel./fax: 32 251 68 01 
e-mail: szkola@zse-korfanty.katowice.pl  
strona internetowa: www.zse-korfanty.katowice.pl 

 
TECHNIKUM NR 2 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

o technik ekonomista 
o technik hotelarstwa 
o technik rachunkowości 

 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 
o  technik ekonomista – matematyka, geografia/biologia 
o technik  hotelarstwa – język angielski, geografia/biologia 
o technik  rachunkowości - matematyka, geografia/biologia 

 

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, włoski 
  

W Rankingu Techników 2020 Perspektywy zajmujemy 2 miejsce w Katowicach. 
Szczycimy się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Przez osiem lat nasi uczniowie byli finalistami 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 
Nasi absolwenci to studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego, 
pracownicy obsługi hotelowej, pracownicy biurowi banków, urzędów, księgowi biur rachunkowych. 
Szkoła współpracuje między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów, Wyższą 
Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, Teatrem Śląskim, Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego 
Radia, Pałacem Młodzieży, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Muzeum Historii Katowic, Śląską Akademią Barmana, 
Sanepidem, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach. 
Szkoła zlokalizowana jest w centrum Katowic, w pobliżu Pałacu Młodzieży. Posiadamy 3 nowoczesne pracownie 
komputerowe z dostępem do Internetu, pracownię obsługi konsumenta, hotelarską, salę gimnastyczną, siłownię, 
tartanowe boisko szkolne, sklepik szkolny. 
Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie barmańskim level A, kursie Barman Junior, w warsztatach baristycznych. 
Uczniowie klas technik ekonomista i technik rachunkowości zdobędą wiedzę z zakresu zarabiania i inwestowania 
pieniędzy. 
Giełda nie będzie miała przed nimi tajemnic. 
Organizujemy wycieczki zagraniczne miedzy innymi do Berlina, Pragi, Popradu. 
W trakcie nauki organizujemy praktyki zawodowe na promach Unity Line Świnoujście-Ystad, w renomowanych hotelach                                     
i w przedsiębiorstwach w Katowicach oraz we Włoszech w ramach programu Erasmus+. 
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       Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Gastronomicznych 
im. Gustawa Morcinka 
w Katowicach 
 

ul. Roździeńska 25 
40-382 Katowice 
tel./fax: 32 256 98 23 
e-mail: zsgkatowice@wp.pl  
strona internetowa: www.zsgkatowice.edu.pl 
   www.facebook.com/GastronomikKatowice 

 
 

TECHNIKUM NR 3: 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 
o technik żywienia i usług gastronomicznych 
o technik usług kelnerskich 
o technik eksploatacji portów i terminali 

 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2: 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 
o kucharz 
o magazynier logistyk 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2: 
KSZTAŁCI W ZAWODZIE: 
o technik żywienia i usług gastronomicznych 

 
 

NASZE ATUTY: 
o praktyki zawodowe w najlepszych restauracjach regionu, a także firmach logistycznych i  porcie lotniczym w Pyrzowicach 
o miesięczne praktyki zagraniczne – Hiszpania 2017, Portugalia 2019 
o zagraniczne staże dla absolwentów (Anglia) 
o sukcesy w ogólnopolskich konkursach gastronomicznych i barmańskich 
o udział w projektach międzynarodowych – Łotwa, Włochy 
o nowoczesne pracownie technologiczne i obsługi konsumenta 
o warsztaty prowadzone przez cenionych szefów kuchni „Najlepsi pod okiem Mistrzów” 
o możliwość uczestnictwa w szkoleniach baristycznych i barmańskich 
o wysoka zdawalność egzaminów zawodowych 
o bogata propozycja zajęć pozalekcyjnych 
o miła, przyjazna  atmosfera 
o prężnie działający Samorząd Uczniowski 
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       Informator do szkół średnich 
 

Zespół  Szkół  H a n d l owych    
im. Bolesława Prusa 
w Katowicach 
 

ul. Gen. J. Hallera 60 
40-358 Katowice 
tel.: 32 256 99 34, fax: 32 256 92 91 
strona internetowa: www.zshkatowice.pl 
e-mail: sekretariat@zshkatowice.pl 
       www.facebook.com/zshkatowice 

 www.instagram.com/zsh_katowice 
 

TECHNIKUM NR 5 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 
• technik handlowiec 
• technik księgarstwa 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3 
KSZTAŁCI W ZAWODZIE: 
• sprzedawca 
 – Klasa Patronacka AUCHAN 

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA NR 3 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 

• technik handlowiec 
• technik księgarstwa 

 
DLACZEGO MY? 
 

Szkoła ma 60-letnie doświadczenie w kształceniu kolejnych pokoleń handlowców i sprzedawców, rozwijając tradycje kupieckie w regionie. 
W ostatnich latach do puli zawodów, w których kształcimy doszedł technik księgarstwa. Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie 
i odnoszą sukcesy na różnych płaszczyznach: są kierownikami, właścicielami, managerami sklepów i firm o różnych profilach. Wielu z nich ukończyło 
wyższe studia i odniosło zawodowy sukces. Szkoła kształci w systemie dziennym młodzież, a w systemie wieczorowym dorosłych 
w ramach Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Od wielu lat jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla absolwentów szkół o profilu handlowym. 
Zespół Szkół Handlowych to szkoła z przyszłością, a oferowane zawody gwarantują sukces na rynku pracy, łącząc w sobie tradycję 
z nowoczesnością! 

 

WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ, PONIEWAŻ: 
 

• zdobędziesz zawód cieszący się uznaniem pracodawców 
• zapewniamy miejsca praktyk dla naszych uczniów (sklepy różnych branż, SELGROS, AUCHAN) 
• szkoła branżowa posiada Klasę Patronacką AUCHAN z programem  stypendialnym 
• młodzież wyjeżdża na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + (Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy) 
• posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe w tym baristyczną 
• gwarantujemy możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach Klubu Ambasadora, kół zainteresowań – działalność wolontariacką, 

konkursy, akcje społeczne, spotkania autorskie, zajęcia artystyczne, rajd integracyjny, organizacja gier i zabaw dla przedszkolaków, współpraca 
ze środowiskiem lokalnym 

• jesteśmy głównym organizatorem gry miejskiej FAIR TRAIN, Happeningu czytelniczego - katowickiej edycji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, 
jak czytam” 

• współpracujemy z instytucjami kulturalnymi w regionie 
• szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego 
• posiadamy świetnie wyposażoną bibliotekę szkolną, w której znajdziesz nowości wydawnicze, czasopisma, a nawet podręczniki 
• nasi nauczyciele to doskonała kadra z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem (egzaminatorzy OKE, doradca metodyczny, autorzy zadań 

egzaminacyjnych, publikowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych i  artykułów w czasopismach pedagogicznych) 
• wg naszych absolwentów nasza szkoła, to drugi dom! 
• możesz nam powierzyć swoje wykształcenie, swoją PRZYSZŁOŚĆ! 
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       Informator do szkół średnich 
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Technikum Nr 8 

       Informator do szkół średnich 

im. Obrońców  Poczty  Polskiej   
 w   G  d  ańsku w Katowicach 

 
ul. Mickiewicza 16 
40-092 Katowice 
tel.: 32 258 83 14 
e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl 
strona internetowa: www.tech8katowice.pl 

 
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
• technik telekomunikacji 
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
• technik chłodnictwa i klimatyzacji 
• technik urządzeń dźwigowych 

 
 

JESTEŚMY JEDYNYM TECHNIKUM W KATOWICACH Z KLASAMI MUNDUROWYMI! 

 

W ramach kierunków kształcenia prowadzimy nabór do klas cywilnych i mundurowych: woskowych lub policyjnych! 

JEŚLI CHCESZ: 
 

• zdobyć poszukiwany zawód w szkole w której nie jesteś anonimowy 
• w przyszłości mieć ciekawą, pełną wyzwań pracę, która będzie Ci dawała satysfakcję 
• poczuć dyscyplinę służb mundurowych, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach – obozach i zajęciach obronnych 
• odbywać praktyki w słonecznej Hiszpanii 

 
 

WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ! WYBIERZ DOBRZE SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! 
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       Informator do szkół średnich 
 

Zespół   Szkół  Przemysłu 
Spożywczego w Katowicach 
ul. Ks. b-pa Herberta Bednorza 15 
40-384 Katowice 
tel.: 256 94 69, 351 82 20 
e-mail: zsps@alpha.pl 
strona internetowa: www.zsps.org.pl 

 
TECHNIKUM NR 10 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

 

TECHNIK WETERYNARII 
 

Praktyki zawodowe w: ZOO, stadninie koni, gospodarstwach rolnych i lecznicach weterynaryjnych 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 
Języki obce: angielski, niemiecki 

 
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 
(produkcja wyrobów piekarskich lub cukierniczych, produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, produkcja wyrobów spożywczych 
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń) 

  

Innowacja: „Dietetyka w przemyśle spożywczym” 
Praktyki zawodowe: zakłady spożywcze 
Przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski 
Języki obce: angielski, niemiecki 

 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

 

CUKIERNIK   PIEKARZ   PRZETWÓRCA MIĘSA 
  

Praktyki zawodowe: cukiernie, piekarnie, zakłady mięsne 
Możliwości zatrudnienia: zakłady przetwórstwa spożywczego, cukiernie, piekarnie, zakłady gastronomiczne, zakłady przetwórstwa mięsnego 

 
 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 4 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 
(produkcja wyrobów piekarskich lub cukierniczych, produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, produkcja wyrobów spożywczych 
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń) 
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       Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 2 
w Katowicach 
ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice 
tel. 32 609 60 20 fax: 32 609 60 38 
e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl 
strona internetowa: www.zstio2.katowice.pl 

 

TECHNIKUM NR 4 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 
• technik automatyk   
• technik ekonomista 
• technik elektryk 
• technik energetyk 
• technik informatyk 
• technik programista 
• technik rachunkowości 

 Języki: angielski, niemiecki 
 

XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW Z WUJKA 
• profil e-biznes 
• profil sportowy 
Języki: angielski, niemiecki 

 
DLACZEGO MY: 
 
� wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych 
� realizacja światowego programu P-TECH we współpracy z IBM 
� klasa e-biznes oparta na interaktywnych grach internetowych 
� komplet podręczników za 150 zł. 
� trzecie miejsce wśród najlepszych techników w Katowicach 
� nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal 

im. prof. Stanisława Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, 
Roboty Lego Mindstorms, branżowe symulacje biznesowe) 

� nowoczesna hala sportowa (wybudowana w 2018 r.) 
� realizacja projektu Śląskie. Zawodowcy 
� sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych 
� uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP) 
� nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CADe 

Simu, Workbench Electronics, EV3 Programmer, Robot Commander, 
platforma e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy) 

� dojazd autobusami linii: 9, 10, 11, 12, 29, 37, 45, 46, 48, 138, 154, 296, 
297, 657, 689 

 
 
 
 

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY: 
 
� akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych Counter 

Strike, FIFA, konkurs Wzorowa klasa, Młodzi głosują, Forum Samorządów 
Uczniowskich, szkolne bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty) 

� turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF 
w JumpWorld, paintball 

� wyjścia i wycieczki (Teatr Śląski, Punkt 44, Wyspa Tropikalna w Berlinie, 
Bornholm, Oświęcim, Kraków, Zakopane, Wisła, Sewilla, Gibraltar) 

� wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca 
z Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym św. Jana 
Pawła II w Katowicach, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne) 

� udział w akcjach organizowanych przez miasto Katowice 
(Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, Sięgnij po zawód, Gry Miejskie, 
Miejska Dżungla) 
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       Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Romualda Mielczarskiego 
w Katowicach 
al. Bolesława Krzywoustego 13     
40-870 Katowice 
tel.: 32 254 30 48, 32 254 36 50 
e-mail: sekretariat@mielczarski.katowice.pl                  
strona internetowa: www.mielczarski.katowice.pl 
    www.facebook.com/mielczarskizsz 

 
TECHNIKUM NR 13 (5-LETNIE) 
KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 
• technik organizacji reklamy 
• technik handlowiec 
• technik logistyk 

 

 

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia atrakcyjnych zawodów przez naukę w specjalistycznych pracowniach szkolnych: 
o pracowni fotografii reklamowej wraz z ciemnią, 
o pracowni rysunkowo malarskiej, 
o pracowni grafiki komputerowej, 
o pracowni ekonomiczno-marketingowej, w której poznają mechanizmy rządzące rynkiem, uczą się jak wpłynąć na odbiorcę, 

aby ten był bardziej podatny na zakup danego dobra i usługi, 
o laboratorium logistycznym, w którym poznają współczesne oprogramowanie i technologie IT stosowane w firmach logistycznych. 

Nasi uczniowie uczestniczą w płatnych wakacyjnych stażach zawodowych oraz zdobywają doświadczenie na 
praktykach zawodowych w kraju i za granicą: 

2015-2016 realizacja projektu „Promocja regionu przez sztukę” w ramach programu Erasmus plus. Uczniowie 
uczestniczyli w praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech. 

2016-2017 realizacja projektu „HOLA! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” w ramach programu Erasmus +. 
Uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych w Maladze w Hiszpanii. 

2017-2018 realizacja projektu „Logistyka & Reklama zawody przyszłości” w ramach programu Power. Uczniowie 
uczestniczyli w praktykach zawodowych w Mediolanie. 

2019-2021 realizacja projektu „Fachowcy w służbie ochrony planety” w ramach programu Erasmus +. Uczniowie 
będą uczestniczyli w praktykach zawodowych w Barcelonie. 

 
Świadectwa zdawanych egzaminów zawodowych są uznawane na terenie Unii Europejskiej. 
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, centrach logistycznych, działach marketingu 
i handlu, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 
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      Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Nr 1 
im. gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach 
ul. Staszica 2, 40-230 Katowice 
tel./fax: 32 255 20 84 
e-mail: sekretariat@zs1.katowice.pl strona internetowa: www.zs1.katowice.pl/news.php 

 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 

- fryzjer 
- mechanik pojazdów samochodowych 
- elektromechanik pojazdów samochodowych 
- lakiernik samochodowy 
- blacharz samochodowy 
- mechanik- monter maszyn i urządzeń (specjalizacja: żurawie dźwigowe)  

 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 

- fryzjer 
- mechanik pojazdów samochodowych 
- elektromechanik pojazdów samochodowych 
- lakiernik samochodowy 
- blacharz samochodowy 
- ogrodnik 

Nabór poza systemem elektronicznym (na podstawie orzeczenia) 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 
Dla uczniów klas ogólnodostępnych:   Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących: 

- technik mechanik - technik ogrodnik 
- technik pojazdów samochodowych -  technik usług fryzjerskich 

 
TECHNIKUM NR 20 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH 
KSZTAŁCI W ZAWODACH: 
Dla uczniów klas ogólnodostępnych:   Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących: 

- technik usług fryzjerskich (klasa masowa) - technik architektury krajobrazu 
   - technik ogrodnik 

Nabór poza systemem elektronicznym (na podstawie orzeczenia) 
 

SZKOŁA POSIADA: monitoring, trzy w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie, pracownie mechaniczną, pracownię elektryczną, 
pracownię dla ogrodników, dwie pracownie komputerowe, wielofunkcyjne boisko szkolne, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę do zapasów 
oraz siłownię i salę fitness. 
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      Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Nr 2 
im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Katowicach
 

ul. Goetla 2, 40-749 Katowice 
tel./fax: 32 255 61 31, 255 80 55 
e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl 
strona internetowa: 
www.zs2.katowice.pl 

 
 
 

 

 

TECHNIKUM NR 16 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
- technik elektryk 
- technik organizacji turystyki 
- technik eksploatacji portów i terminali 
- technik ogrodnik 
- technik górnictwa podziemnego 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
- elektryk 
- górnik eksploatacji podziemnej 
- ogrodnik 
- elektromechanik 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 6 
(2-LETNIA) 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
- technik elektryk 
- technik automatyk 
- technik ogrodnik 
- technik górnictwa podziemnego 
 

KIERUNKI W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY: 

o dają możliwość zdobycia zawodu atrakcyjnego na europejskim rynku pracy 
o przygotowują do kontynuacji nauki na studiach wyższych lub w szkole branżowej II stopnia 
o absolwenci mogą podjąć ciekawą pracę lub założyć własną działalność gospodarczą 
 
 
ATUTY SZKOŁY: 
 

o udział w międzynarodowym projekcie PO WER na zasadach Erasmus+ (dotyczy praktyk zagranicznych w Irlandii) 
o jedyna klasa patronacka w Katowicach firmy Tauron (praktyki zawodowe, gwarancja pracy) 
o współpraca z cenionymi w regionie pracodawcami: Airport Pyrzowice, Taxus, Carboautomatyka, biura podróży i hotele 

(e-Sky, Rainbow, Abraksas, Courtyard by Marriot) 
o w czasie nauki można zdobyć dodatkowe uprawnienia np. SEP, operator wózków widłowych, hakowy, wychowawca 

kolonijny, animator czasu wolnego, rezydent, florysta itp. 
o możliwość uzyskania stypendiów dla uczniów 
o jesteśmy członkami Śląskiej Izby Turystyki, Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich 
o organizujemy wszystkie formy praktycznej nauki zawodu 
o jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym 
o na terenie szkoły działa Centrum Edukacji Ekologicznej z ogrodem sensoryczno-botanicznym 
o atrakcyjna lokalizacja szkoły w zielonej dzielnicy Katowic, dogodny dojazd 
o ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy programowe 
 

 

Rynek pracy potrzebuje fachowców, zostań jednym z nich! 
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      Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 
im. Adama Kocura 
w Katowicach 
ul. Szopienicka 66 
40-395 Katowice 
tel./fax: 32 255 72 25 
e-mail: sekretariat@zsz3.pl 
strona internetowa: www.zsz3.pl 

 
 

TECHNIKUM NR 14 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
- technik elektronik 
- technik elektryk 
- technik ekonomista 
- technik górnictwa podziemnego 
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4    BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 7   
KIERUNEK KSZTAŁCENIA:      KIERUNEK KSZTAŁCENIA: 
- elektryk       - technik elektryk 

 
ATUTY SZKOŁY: 
• kształcenie w zawodach dających gwarancję pracy i stypendia, możliwość kontynuacji nauki na studiach technicznych 

lub w Branżowej Szkole II Stopnia, wykorzystanie zdobytych uprawnień do założenia i rozwinięcia własnej działalności 
gospodarczej. 

• najnowocześniejsza baza kształcenia zawodowego i ogólnego – własne warsztaty szkolne i pracownie specjalistyczne, 
współpraca z pracodawcami i wyższymi uczelniami, miesięczne praktyki zagraniczne w krajach UE, dodatkowe kwalifikacje 
zdobywane na kursach (SEP, programowanie sterowników i wiele innych – potwierdzone certyfikatami), świetna baza sportowa 
i kadra pedagogiczna. 

 
Wszystko to sprawia, że przy odrobinie chęci, bez stresów i w przyjaznej uczniowi atmosferze możesz przejść kolejny 
etap edukacji, a to co zdobyłeś wykorzystać planując własną przyszłość. 

 
 

DOBRY DOJAZD OD STRONY MYSŁOWIC, KATOWIC, SIEMIANOWIC. ZAPRASZAMY! 
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      Informator do szkół średnich 
 

Technikum Nr 15 
im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach 

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 96 
40-750 Katowice 
tel./fax: 32 202 00 11 
e-mail: klenczar@klenczar.pl 
strona internetowa: www.klenczar.pl     www.facebook.com/Oxford.Katowice 

 

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 
• technik spedytor 
• technik przeróbki kopalin stałych 
• technik lotniskowych służb operacyjnych 
• technik ekonomista 
• technik chłodnictwa i klimatyzacji 

 
Od 1 września 2020 r. 
klasy integracyjne i oddział specjalny kształcące w zawodach: ekonomista oraz spedytor. 

 
REALIZUJEMY MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY: 
• „Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna” – Erasmus +KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk. 
• „Refugees crisis – Approaching, „the next day”- Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

polska nazwa „Kryzys uchodźców – nadejście „nowego dnia” – Erasmus +KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 
praktyk. 

• „Aktywni w Europie” – Erasmus +KA1 Mobilność edukacyjna. 
• „Konsekwentnie i kreatywnie rozwijamy kompetencje nauczycieli i strategię szkoły technicznej” - Erasmus +KA1 Mobilność 

edukacyjna. 
 

KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE: 
1. Zdobędziesz kwalifikacje w zawodach powszechnie poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. 
2. Nauka odbywa się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach. 
3. Będziesz rozwijać swoje pasje i dodatkowe umiejętności. 
4. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach umożliwia odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych. 
5. Spędzisz mile czas w domowej i bezpiecznej atmosferze. 

 
 
 
 

34 ZESPOŁY SZKÓŁ





      Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
im. Armii Krajowej w Katowicach
 
SZKOŁA: 
ul. Armii Krajowej 84 
40-671 Katowice 
tel.: 32 202 84 63, fax: 32 201 48 81 
e-mail: dyrekcja@zspm.pl 
strona internetowa: www.zspm.pl 
 

TECHNIKUM NR 18 (5-LETNIE) 
• Technik Procesów Drukowania 
• Technik Procesów Introligatorskich 
• Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 
• Technik Informatyk – umowa z firmą Microsoft 

• Technik Mechatronik 

 

WARSZTATY SZKOLNE: 
ul. Książęca 27 
40-725 Katowice 
tel.: 32 252 54 35, fax: 32 252 60 56 
e-mail: warsztaty@zspm.pl 
 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 15 (3-LETNIA) 
• Drukarz 
• Introligator 

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA NR 9 (2-LETNIA) 
• Technik Procesów Drukowania 
• Technik Procesów Introligatorskich 

 

MECHATRONIKA to nauka łącząca klasyczne dziedziny techniki takie jak: mechanika, elektronika i informatyka. Nauka ta jest 
prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu, pełną nowinek technicznych i gwarantującą rozwój. W naszej szkole 
współuczestniczysz w procesie tworzenia świata ludzi i maszyn. 
PROCESY DRUKOWANIA to kierunek zapewniający dobry start, praktykę, szybką samodzielność, zwiększający jednocześnie 
szanse zatrudnienia w firmach poligraficznych i wydawnictwach. 
PROCESY INTROLIGATORSKIE to specjalizacja, która zajmuje się obróbką wykończeniową produktów poligraficznych takich 
jak: książki, pudełka, kalendarze, teczki itd., a wszystko to przy wykorzystaniu najnowocześniejszych zdobyczy techniki. 
GRAFIKA I POLIGRFIA CYFROWA to nowoczesny zawód o ogromnym potencjale i perspektywie rozwoju. Grafik wykonuje i publikuje 
internetowe projekty multimedialne w tym bannery oraz strony internetowe. Zawód ten obecny jest niemal w każdej agencji reklamowej. 
Od jego umiejętności zależy wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism, czy książek. 
INFORMATYK jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym podjęcie pracy na wielu stanowiskach. Kształcimy 
specjalistów, zwłaszcza w dziedzinach naprawy komputerów, administracji sieciami i serwerami sieciowymi oraz grafiki 
komputerowej i projektowania stron internetowych. 

W NASZEJ SZKOLE LICZY SIĘ RÓWNIEŻ PRAKTYKA: 
• warsztaty wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia 
• liczne pracownie komputerowe wyposażone w nowy sprzęt 
• pracownie mechatroniczne wyposażone w elementy do montażu układów pneumatycznych 
• pracownie graficzne z najnowszym pakietem Adobe CC  
• interaktywne tablice we wszystkich salach lekcyjnych 
• bogate, legalne oprogramowanie, pakiet Microsoft (Windows, Office), dla młodzieży w czasie wolnym dostęp do wielu gier 
• Erasmus +, wymiana młodzieży (Czechy, Hiszpania) 
• wykwalifikowana kadra, egzaminatorzy OKE 

Przygotowujemy również do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jeśli to dla Ciebie jeszcze za mało, aby poznać nas bliżej 
– pomyśl o przyjaznej atmosferze nie tylko wśród uczniów, ale i wśród nauczycieli. Wolny czas będziesz mógł spędzić na nowych boiskach 
szkolnych, czy nowoczesnej sali gimnastycznej wyposażonej w siłownię lub po prostu podczas rozmów w szkolnej stołówce. 
 

SZKOŁA MA BARDZO DOBRĄ LOKALIZACJĘ (AUTOBUS, KOLEJ) 
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     Informator do szkół średnich 
 

 
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 
w Katowicach 
 

ul. Sokolska 26 
40-086 Katowice 
tel.: 32 351 19 00 ; tel./fax: 32 351 19 23 
e-mail: sltzn@sltzn.edu.pl 
strona internetowa: www.sltzn.katowice.pl 
    www.facebook.com/SlaskieTechniczneZakladyNaukowe 

 

TECHNIKUM NR  17 
 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
 

– technik analityk 
– technik elektronik 
– technik elektryk 
– technik energetyk 
– technik informatyk 
– technik mechanik 
– technik mechatronik 
– technik ochrony środowiska 
– technik teleinformatyk 

 
„ŚLĄSKIE...” OFERUJĄ: 

 
• wysoki poziom kształcenia w przyjaznej i bezpiecznej szkole 
• uzyskanie certyfikatów zawodowych obowiązujących na świecie 
• naukę w       szkole, która  zajmuje 21 miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu szkół  zawodowych, 3 w  województwie śląskim 

i 1 w Katowicach, natomiast w rankingu maturalnym 18 miejsce w kraju – Ranking Perspektyw 
• możliwość rozwijania zainteresowań w kołach i klubach 
• udział w międzynarodowych programach edukacyjnych 
• opiekę medyczną i psychologiczną 
• targi pracodawców poszukujących pracowników wśród naszych uczniów i absolwentów 
• zmodernizowane pracownie i warsztaty wyposażone w nowoczesny park maszynowy 
• różne formy samorządności uczniowskiej oraz możliwość samorealizacji w wolontariacie 
• forum samorządów uczniowskich 
• bardzo dobrą lokalizację w centrum Miasta 
• elegancki i reprezentatywny wygląd oraz zasady zachowania 
• udział w wydarzeniach lokalnych 
• udział w konkursach olimpiadach ogólnopolskich oraz międzynarodowych 
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      Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkół 
Zawodowych Specjalnych Nr 6 
w Katowicach 
ul. Rolna 22 
40-555 Katowice 
tel./fax: 32 254 24 19 
e-mail: korczakzsz@op.pl 
strona internetowa: ww.zszsp6.edupage.org 

  
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA SPECJALNA 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi kształci w następujących zawodach: 
• ślusarz 
• kucharz 
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA SPECJALNA 
dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kształci w następujących zawodach: 
• ślusarz 
• kucharz 

 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 
Jesteśmy jedyną w Katowicach szkołą, która od ponad pół wieku, przygotowuje młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu do późniejszego zatrudnienia w zależności 
od indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia. Atutem Naszej szkoły jest: 
 

– bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna 
– praca w małych zespołach klasowych 
– nowoczesne metody nauczania 
– dobrze wyposażone pracownie 
– współpraca z pracodawcami 
– oferta zawodów zgodna z zapotrzebowaniem rynku, pewność zatrudnienia 
– bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
– wycieczki zagraniczne i krajowe 
– opieka psychologa i pedagoga 
– bezpieczeństwo oraz przyjazna atmosfera 
– szafki i obiady dla uczniów 
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      Informator do szkół średnich 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Mikołaja Kopernika 
w Katowicach 

 

ul. Sienkiewicza 74 

40-039 Katowice 

tel./fax: 32 256 36 01, 32 255 18 63 

e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl 
strona internetowa: www.kopernik.katowice 

 

 
 

 

 

 

DLACZEGO KOPERNIK? 
 

NASZE KLASY: 
• językowo-biznesowa  
• matematyczno–medyczno-politechniczna   
• medialno-prawna 

• dwujęzyczna 

• klasa „zerowa” dwujęzyczna z językiem 
francuskim dla absolwentów szkoły 
podstawowej 

 

• bo jesteśmy świetną szkołą odznaczaną corocznie Srebrną Tarczą „Perspektyw” (w tym roku zajęliśmy IV miejsce 
w Katowicach, 13 w województwie i 119 w kraju oraz 5 miejsce w województwie w rankingu olimpijskim) 

• 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) 
• 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! 
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      Informator do szkół średnich 
 

II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Katowicach 
 
 
ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice 

tel.:  32 251 73 34 

e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl 
strona internetowa: www.nasza-szkola.pl 
     www.facebook.com/IILOkonopa 
 
PASJA 
NAUKA 
SUKCES 
KREATYWNOŚĆ 
PROFESJONALIZM 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 

  

 
 
OFERTA: 
- klasa lingwistyczna (rozszerzony: język angielski, historia, język 
polski lub język angielski, geografia, WOS) 
- klasa biologiczno-chemiczna (rozszerzony: język angielski, 
chemia, biologia) 
- klasa matematyczna SIGMA (rozszerzony: język angielski, 
matematyka i do wyboru informatyka, fizyka lub geografia) 
- klasa „wstępna” dwujęzyczna z językiem hiszpańskim 
(rozszerzony: język angielski, historia, geografia) 

 

SUKCESY SZKOŁY: 
• „Złota Szkoła” wg Ogólnopolskiego Rankingu Szkół                 

Ponadgimnazjalnych Perspektyw 
• sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych 
• nagrody w międzynarodowych przeglądach teatrów hiszpańskich 

dla Szkolnego Teatru Hiszpańskiego „Titiriteros” 
• Baltic Sea Project w ramach szkół stowarzyszonych UNESCO 
• laureatka konkursu Matura na 100% dla najlepszego maturzysty 

w Polsce 
• Najlepsza Szkoła z Językiem Hiszpańskim w Polsce wg Ambasady 

Królestwa Hiszpanii 

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA: 
• projekty i wymiany międzynarodowe ze szkołami stowarzyszonymi 

UNESCO oraz szkołami objętymi projektami międzynarodowymi 
(Wielka Brytania, Hiszpania, Targi Technologiczne w Hanowerze) 

• patronaty Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii 
• patronaty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,              

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

• współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych, Wyższą Szkołą 
Techniczną w Katowicach, Górnośląskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów w Katowicach 

ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ UCZNIOWSKA: 
Warsztaty językowe i naukowe w kraju i za granicą, działalność 
w teatrze hiszpańskim, Uniwersytet Licealisty Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zajęcia dodatkowe 
z historii sztuki, Akademia Młodego Lekarza, Szkolny Klub 
Wolontariatu, program edukacji prawnej, Szkolne Kluby Sportowe, 
konkursy filmowe i literackie. Absolwenci naszej szkoły podejmują 
studia na uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in.: w Wielkiej 
Brytanii w Cambridge oraz w Hiszpanii. 

 

NASZ BUDYNEK: 
• bardzo dobra lokalizacja, zabytkowa szkoła z 1911 roku 

z przestronnymi, jasnymi korytarzami i dużymi klasami 
• pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt 

audiowizualny – Internet w każdej klasie 
• biblioteka wyposażona w pozycje akademickie, książki w językach 

hiszpańskim i angielskim oraz bogaty księgozbiór nowej literatury 
pięknej 

• e-legitymacje dla uczniów 
• basen, 3 sale gimnastyczne, nowoczesne boisko szkolne 
• bezprzewodowy Internet, radiowęzeł, kawiarenka, osobiste szafki 

dla uczniów, stołówka 
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      Informator do szkół średnich 
 

III Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach 

ul. Mickiewicza 11 
40-092 Katowice 
tel.: 32 258 93 05, fax: 32 259 68 15 
e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl 
strona internetowa: www.mickiewicz.katowice.pl 
 

 
 
 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 
 

Klasa („Pre–IB”) – elementy nauczania dwujęzycznego, klasa przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej 
Klasy biologiczno-chemiczne – biologia i chemia 
Klasa matematyczna – matematyka, fizyka, język angielski / matematyka, informatyka, język angielski (do wyboru) 
Klasa historyczna – historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 
Klasa geograficzna - matematyka, geografia, język angielski 
 

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski 
 
 

DLACZEGO MY? 
Od kilku lat zajmujemy najlepsze miejsca w rankingu Perspektyw w województwie śląskim oraz w Polsce. Jesteśmy szkołą 
uniwersytecką, dlatego często gościmy pracowników naukowych śląskich uczelni i uczestniczymy w prowadzonych przez nich 
zajęciach. Uczniowie naszej szkoły uzyskują tytuły laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. 
Dzięki bardzo wysokim wynikom egzaminów maturalnych nasi absolwenci dostają się na studia medyczne, ekonomiczne, 
prawnicze i politechniczne w kraju i za granicą. 
 
 

KANDYDACIE! 
Edukacja w naszej szkole to nie tylko czas zdobywania wiedzy, która zaowocuje wynikami z matury i dostaniem się 
na wymarzone studia, ale także bardzo bogata oferta zajęć, które przyczynią się do Twojego wszechstronnego rozwoju, 
takich jak m.in. projekt „Katowice – bo warto”. Wspieramy liczne inicjatywy młodzieży – projekty edukacyjno-kulturalno-
społeczne: kulTUralnie, Autonomus & Robotized Life, BooKat, Access Sucess, Fair Train, Amnesty International, 
Klub Wolontariatu „Micek”. Poza tym czekają na Ciebie dodatkowe zajęcia: szkolna drużyna koszykówki, kółka historyczne, 
astronomiczne, biologiczne, matematyczne oraz wyjścia do kin, teatrów, na wystawy i wykłady. Organizujemy liczne 
wycieczki, wyjazdy i wymiany, także w ramach Erasmusa. 
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      Informator do szkół średnich 
 

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Generała Stanisława Maczka 
w Katowicach 
 

ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice 
tel./fax: 32 258 26 96 
e-mail: 4liceum@maczek.edu.pl  strona internetowa: www.maczek.edu.pl 

 

PROFILE KLAS W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
1a rozszerzenia: język angielski, geografia 
języki: angielski i hiszpański 
dodatkowy przedmiot obowiązujący: język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka 

 

1b rozszerzenia: biologia, chemia 
języki: angielski i  niemiecki  
dodatkowy przedmiot obowiązujący: język łaciński w medycynie                       

 

1c rozszerzenia: matematyka, informatyka, język angielski                 
języki: angielski i niemiecki                

 

1d rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie               NOWOŚĆ!!! 
języki: angielski i niemiecki       KLASA ARCHITEKTONICZNA 
dodatkowy przedmiot obowiązujący: język łaciński w prawie      NOWA HALA SPORTOWA 

 

1e rozszerzenia: język angielski, biologia 
języki: włoski i    angielski 
dodatkowy przedmiot obowiązujący: język włoski z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka

 

1f rozszerzenia: matematyka, informatyka, język angielski 
języki: angielski i niemiecki 
dodatkowy przedmiot obowiązujący: grafika komputerowa, historia architektury, rysunek architektoniczny, technika 
architektoniczna, teoria i podstawy projektowania, wstęp do projektowania architektonicznego  

 

KLUBY I KOŁA W IV LO: 
Szkolny Klub Europejski, Koło Teatralno-Filmowe, Klub  Italianisty, Klub  Hiszpanisty, Koło Miłośników Języka Angielskiego, Klub Młodych Klasyków, 
Koło Matematyczne „Matemaczek”, Szkolny Klub Wolontariatu, Koło Regionalne, Koło Aktywnych Czytelników, Klub Młodych Myślicieli, Klub Młodych 
Odkrywców „Odkrywczy Maczek”. 

WSPÓŁPRACUJEMY Z: 
Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Urzędem Statystycznym, Związkiem 
Górnośląskim. 

REALIZUJEMY PROGRAMY, PROJEKTY, OLIMPIADY: 
Miejska Dżungla, Programy Profilaktyczne, Klikam i Wiem, eTwinning, Olimpiada „Zwolnieni z Teorii”, „DKMS – Śląska Komórkomania”. 

INNOWACJE PADAGOGICZNE W IV LO: 
Zwolnieni z Teorii, Klub Młodego Odkrywcy – „Odkrywczy Maczek”, Rola Powstań Śląskich, Dbam o Zdrowie, Warsztaty naukowe w Stegnie, La dolce vita 
In pratica, czyli włoskie życiem okiem uczniowskiej kamery, Filmowe spotkania z lekturą, Przewodnik po krajach anglojęzycznych. 

ORGANIZUJEMY WYJAZDY: 
- do Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii w ramach wyjazdów językowych  -     na warsztaty edukacyjne nad Morzem Bałtyckim i  w  górach 
   - na wycieczki zagraniczne m.in.: Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt 
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     Informator do szkół średnich 
 

V Liceum Ogólnokształcące 
im. Wł. Broniewskiego 
w Katowicach 
 
ul. Jankego 65 
40-615 Katowice 
tel./fax: 32 202 84 89 
e-mail: sekretariat@vlokatowice.eu  
strona internetowa: www.vlokatowice.eu 

 
 

       OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 
 

• klasa humanistyczna z rozszerzoną: historią, językiem angielskim i wiedzą o społeczeństwie*, z elementami prawa lub social media 
• klasa przyrodnicza z rozszerzoną: biologią, językiem angielskim i chemią*, z elementami kosmetologii, dietetyki i ratownictwa 

medycznego 
• klasa informatyczna z rozszerzoną: informatyką, językiem angielskim, matematyką* lub geografią*, z elementami e-sportu 

i programowania 
• klasa lingwistyczna z rozszerzonym: językiem polskim, językiem angielskim i geografią*, z elementami języka biznesu lub języka 

angielskiego w społeczeństwie informacyjnym 
 

* W miarę możliwości organizacyjnych będzie można zamienić ten trzeci przedmiot rozszerzony na trzeci przedmiot rozszerzony, realizowany w równoległej klasie. 

 
PROWADZIMY KLASY POD PATRONATEM: 
• eSports Association 
• Uniwersytetu Śląskiego 
• Uniwersytetu Ekonomicznego 
• Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
• Wyższej Szkoły Technicznej 
• Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej 

 
Wybierz PIĄTKĘ! – nasze atuty: 
• możliwość wyboru trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym realizowanego międzyoddziałowo 
• nowoczesne metody nauczania 
• nasi nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi 
• szeroka oferta zajęć sportowych, dostęp do dużej hali sportowej, dwóch sal gimnastycznych oraz siłowni 
• bogato wyposażone pracownie multimedialne, komputerowe i językowe, 
• szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, np.: teatr szkolny, treningi e-sportowe, warsztaty dziennikarskie, multimedialne 

i kosmetologiczne 
• projekty i programy europejskie 
• bezpieczeństwo oraz przyjazna atmosfera 

PIĄTKA to nowoczesna szkoła z tradycjami 
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      Informator do szkół średnich 
 

VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Długosza 
w Katowicach 
ul. Lwowska 2 
40-379 Katowice 
tel.: 32 256 81 80 
e-mail: katowice6lo@op.pl  
strona internetowa: www.dlugosz.katowice.pl 

 
 

Dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy następujące profile klas z rozszerzeniami: 
 

1A HUMANISTYCZNO EUROPEJSKA z ELEMENTAMI PRAWA - WOS, historia, język angielski; drugi język do wyboru 
(pod warunkiem, że zbierze się grupa) to: język rosyjski, język niemiecki, język włoski, język francuski 

 
1B HUMANISTYCZNA TURYSTYCZNO-ARTYSTYCZNA – geografia, język polski, język angielski, plastyka; drugi język do wyboru 
(pod warunkiem, że zbierze się grupa) to: język rosyjski, język niemiecki, język włoski, język francuski 

 
1C OGÓLNA Z ROZSZERZONĄ HISTORIĄ DO MATURY – język polski, historia, język angielski; drugi język do wyboru 
(pod warunkiem, że zbierze się grupa) to: język rosyjski, język niemiecki, język włoski, język francuski 

  
„DŁUGOSZ” – SZKOŁA Z TRADYCJAMI 

 

Zabytkowy budynek VI LO liczy już sobie ponad 110 lat. W jego murach miały miejsce wydarzenia, które zmieniły bieg historii 
– to tutaj mieścił się sztab III powstania śląskiego. Do grona absolwentów szkoły należą między innymi: prof. Aleksander Sieroń 
– pracownik Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, bp płocki 
Piotr Libera, Janusz Sidło – rekordzista świata i Europy w rzucie oszczepem oraz Jacek Kleeberg – wnuk generała Franciszka 
Kleeberga. Wielu byłych uczniów VI LO to aktywni działacze samorządowi, pracujący na rzecz społeczności lokalnej. 
 
„DŁUGOSZ” – PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI 

 

Stuletnia tradycja zobowiązuje. Uczniowie VI LO pogłębiają swą wiedzę w niepowtarzalnej atmosferze, wspierani przez 
pedagogów z pasją. Rozwojowi zainteresowań młodzieży sprzyja współpraca ze szkołami wyższymi oraz instytucjami 
kulturalnymi. Dzięki niej zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów edukacyjnych. Wśród naszych uczniów są 
członkowie klubów sportowych, a nawet reprezentacji Polski. 
 
„DŁUGOSZ” – PONAD GRANICAMI 
Uczniowie mają okazję uczestniczyć w zagranicznej wycieczce do Włoch; od wielu lat szkoła utrzymuje również partnerskie 
relacje z college’em plastycznym w Mińsku na Białorusi. Do liceum przybywają – w ramach projektu AISEEC – wolontariusze, 
którzy prowadzą dodatkowe zajęcia nauki języka obcego. 
 
 

SZKOŁA POSIADA OGÓLNODOSTĘPNE WI-FI, DZIENNIK ELEKTRONICZNY, 
SALĘ GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĘ I BOISKO SZKOLNE, SZAFKI DLA UCZNIÓW 
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       Informator do szkół średnich 
 

VII Liceum Ogólnokształcące 
im. Harcerzy Obrońców Katowic 
w Katowicach 
 

ul. Panewnicka 13 
40-709 Katowice 
tel./fax: 32 252 62 04 
e-mail: sekret7lo@poczta.fm 
strona internetowa: www.7lo.edu.pl 

 
 

 

Hey! 
If you are reading this text and you understand it, our school is for you. 
This year we are opening English bilingual classes. 
But don't worry. If you are reading this text and there are some things you 
don't understand - we are for you to help! 
 

 

PROPONOWANE KLASY DLA ABSOLWENTÓW KLAS ÓSMYCH: 

• KLASA „ZEROWA” DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

• KLASY OGÓLNE DLA NIEZDECYDOWANYCH 

• KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
 

NIE PROFILUJEMY KLAS, ROZSZERZENIA UCZNIOWIE WYBIERAJĄ DOWOLNIE Z OFERTY PRZEDMIOTÓW. 
 
Zajęcia odbywać się będą w grupach międzyoddziałowych aby ułatwić wybór rozszerzeń i ich realizację. 
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     Informator do szkół średnich 
 

 VIII Liceum Ogólnokształcące 
 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
 

 im. Marii Skłodowskiej-Curie  
 w Katowicach 
 

ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice  
 tel./fax: 32 253 94 32 
 e-mail: sekretariat@8lo.pl  strona internetowa: www.8lo.pl 
 

 W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do następujących klas: 
„a” – dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim; rozszerzona historia i język angielski - z obowiązkową klasą wstępną 
„b” – z rozszerzonym językiem angielskim i matematyką oraz fizyką lub geografią 
„c1” - z rozszerzoną matematyką i fizyką oraz informatyką lub językiem angielskim 
„c2” – z rozszerzoną matematyką i informatyką oraz fizyką lub językiem angielskim 
„c3” – z rozszerzoną matematyką i fizyką oraz informatyką lub chemią 
„d” (Kwadraty) – z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką 

 

 SUKCESY SZKOŁY 
• Złota Szkoła według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich „Perspektyw” 
• sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach i konkursach 
• 100% zdawalność egzaminu maturalnego 
• najwyższy wskaźnik EWD wśród katowickich liceów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015–2019 
• trzeci w regionie średni wynik egzaminu z matematyki – 89% (na podstawie zestawienia OKE w Jaworznie, uwzględniającego wyniki 

egzaminu maturalnego w 540 szkołach województwa śląskiego) 
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu z j.niemieckiego DSD II (klasy dwujęzyczne) 

 

 NASI ABSOLWENCI 
• studiują na najlepszych polskich uczelniach 
• uczą się lub pracują na renomowanych uczelniach Europy, USA, Australii (Oxford, Imperial College,  Uniwersytet Harvarda, Australijski 

Uniwersytet Narodowy w Canberze,  Princeton University, Uniwersytet Pensylwanii, Uniwersytet Amsterdamski) oraz są pracownikami 
wielkich koncernów i instytucji (Instytut Maxa Plancka, Google, Facebook, CWI – Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie, 
CERN – Europejski Ośrodek Badań Jądrowych pod Genewą). 

 

 MOŻLIWOŚCI ROZWIJANIA PASJI 
• masz szansę być uczestnikiem lub współtwórcą: Spotkań z Matematyką, Dni Fizyki, Dni Języków Obcych, Międzynarodowego Dnia Słońca, 

Dnia Patronki, Dnia Przedsiębiorczości i wielu innych 
• zapraszamy w magiczną przestrzeń kultury wysokiej: Studium Wiedzy o Teatrze, szkolne koncerty Muzyków Filharmonii Śląskiej, bogata 

oferta wyjść do teatru 
• pasjonatom sportu i miłośnikom aktywności ruchowej proponujemy: treningi w Uczniowskim Klubie Sportowym, udział w międzyszkolnej 

rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach. 
 

W dobie nowych technologii stawiamy na nauczanie przedmiotów ścisłych oraz języków obcych. Dzięki stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, 
Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Matematycznym i Uniwersytetem Jagiellońskim nasza szkoła skutecznie 
pretenduje do miana głównego w regionie ośrodka edukacji matematycznej, fizycznej i informatycznej. Wysoki poziom nauczania języków obcych 
oraz duży wybór rozszerzeń we wszystkich klasach otwierają szerokie możliwości wyboru kierunku studiów. 
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Informator do szkół średnich 
 

 IX Liceum Ogólnokształcące 
 z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Henryka Sienkiewicza  
 
 ul. Bolesława Chrobrego 4 

40-881 Katowice  

tel./fax: 32 254 18 67 
e-mail: zs3katowice@onet.pl 

 strona internetowa: www.zs3.katowice.pl 
 

 

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PLANUJEMY OTWORZYĆ: 
 

o KLASĘ INTEGRACYJNĄ: klasa przyrodniczo–językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii 
 

o DWIE KLASY DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA:  
- klasa przyrodniczo–językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii 
- klasa humanistyczno–społeczna – z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii  
 

Ilość miejsc w klasie integracyjnej: do 20 osób (w tym 5 dla osób z niepełnosprawnością)  
Wśród języków nauczanych jako drugi język obcy proponujemy język niemiecki. 
Nauka języka angielskiego odbywać się będzie z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania. 

 

Od 7 lat w IX Liceum Ogólnokształcącym prowadzone są klasy integracyjne. Uczniowie z niepełnosprawnościami 
są wspierani podczas zajęć dydaktycznych przez nauczyciela wspomagającego. Dużą wagę podczas lekcji nauczyciele 
przywiązują do indywidualizacji procesu kształcenia. Szkoła w miarę swoich możliwości zapewnia realizację zajęć 
specjalistycznych prowadzonych przez specjalistów – terapeutów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej. Niewątpliwie mała ilość uczniów w klasie sprzyja szybszemu procesowi adaptacji w nowym środowisku. 
Uczniowie nie zostają anonimowi. Nauczyciele mają większą możliwość wsparcia swoich wychowanków w trudnych 
dla Nich sytuacjach. 
Liceum prowadzi również klasy dla uczniów z autyzmem i Zespołem Asperegera. Są to czteroosobowe oddziały, 
w których uczniowie pracują w komfortowych warunkach. Mniejsza ilość bodźców wpływa na lepsze przyswajanie 
wiedzy podczas procesu dydaktycznego. Ponadto zajęcia w tych oddziałach prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną – każdy z nauczycieli jest przygotowany do pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

 

Małoliczne klasy pomagają sprawnie identyfikować napotkane problemy edukacyjne, emocjonalne i ogólnorozwojowe 
uczniów. W każdym oddziale realizowane są zajęcia rewalidacyjne, w ramach których prowadzone są terapie 
specjalistyczne: logopedia, Biofeedback, rehabilitacja ruchowa, Integracja Sensoryczna, Trening umiejętności 
społecznych, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, Tomatis. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są zgodnie z zaleceniami 
z orzeczeń oraz możliwościami organizacyjnymi placówki. 

 

W naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale również umiejętność współpracy w grupie, 

nauczysz się empatii i szacunku dla innych. 
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Informator do szkół średnich 
 

X Liceum Ogólnokształcące 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
Akademickie w Katowicach 
 
ul. Karola Miarki 6, 40-224 Katowice 
tel. 32 259 77 59 ,  32 258 79 47 
e-mail: szkola@xlo.pl    strona internetowa: www.xlo.pl 
     www.facebook.com/xlo.katowice   www.instagram.com/takapaderewa 

 
KLASA 1A JĘZYKOWA podzielona będzie na dwie grupy:  
o Grupa hiszpańska: Przedmioty rozszerzone: język angielski;  jeden do wyboru: biologia, geografia, historia. Dodatkowy przedmiot 

obowiązkowy: język hiszpański z elementami kultury i literatury.  
 Języki obce: język angielski, język hiszpański. 
o Grupa chińska: Przedmioty rozszerzone: język angielski; jeden do wyboru: biologia, geografia, historia. Dodatkowy przedmiot 

obowiązkowy: język chiński (realizowane wraz z UŚ). 
 Języki obce: język angielski, język niemiecki. 
 

KLASA 1B MEDYCZNO-ŚCISŁA podzielna będzie na dwie grupy: 
o Grupa medyczna:  Przedmioty rozszerzone: biologia; chemia. Dodatkowy przedmiot obowiązkowy: fizyka medyczna. 
Języki obce: język angielski; język rosyjski. 
o Grupa ścisła: Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka. Języki obce: język angielski, język niemiecki. 
  

KLASA 1C ARTYSTYCZNA   
Przedmioty rozszerzone: język polski; jeden do wyboru: biologia, geografia, historia. 
Dodatkowe przedmioty obowiązkowe/zajęcia: język polski w sztuce, podstawy grafiki komputerowej, zajęcia artystyczne. 
Języki obce: język angielski, język rosyjski. 
 

KLASA1D MEDIALNA 
Przedmioty rozszerzone: WOS; jeden do wyboru: biologia, geografia, historia. 
Dodatkowe przedmioty obowiązkowe: elementy grafiki komputerowej i montażu filmów, język polski w mediach. 
Języki obce: język angielski, język niemiecki. 

!!! NOWOŚĆ !!! 
 

KLASA 1E PSYCHOLOGICZNA 
Przedmioty rozszerzone: język polski, WOS; historia. Języki obce: język angielski, język francuski. 
Dodatkowe zajęcia obowiązkowe: psychologia społeczna, na której poznasz in vivo (na własnej skórze) najsłynniejsze eksperymenty 
psychologów społecznych, weźmiesz udział w kampaniach z zakresu: zdrowia psychicznego, relacji społecznych, profilaktyki 
uzależnień, przeciwdziałania wykluczeniu, integracji społecznej. Dowiesz się o najważniejszych psychologicznych odkryciach, poznasz 
badania znanych psychologów, będziesz mógł dowiedzieć się wielu faktów o zdrowiu psychicznym, zagadnieniach społecznych, 
bezpieczeństwie oraz relacjach miedzy ludźmi. 
Klasa psychologiczna to najlepszy wybór dla osób, które zainteresowane są rozwojem osobistym, zdrowiem psychicznym oraz szeroką 
tematyką społeczną. To klasa, w której prowadzone będą ciekawe badania terenowe, replikacje psychologicznych eksperymentów 
oraz projekty i kampanie społeczne. Dodatkowo jej uczniowie podczas nauki języka angielskiego będą poznawać elementy z zakresu 
social studiem. 
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      Informator do szkół średnich 
 

XIV Liceum Ogólnokształcące 
im. mjr. Henryka Sucharskiego 
w Katowicach 

 

ul. Józefowska 32, 40-144 Katowice 
tel.: 32 258 23 50 
e-mail: xivsucharski@wp.pl   strona internetowa: www.suchar.katowice.pl 
 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otwarcie trzech klas: 
4-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej 
 

OFERUJEMY KLASY O PROFILU: 
POLICYJNYM (rozszerzone WOS,  historia i język angielski)   WOJSKOWYM (rozszerzone fizyka i geografia) POŻARNICZYM (rozszerzone chemia i geografia) 
ARTYSTYCZNYM (rozszerzone język polski i historia) OGÓLNYM (rozszerzone język angielski i geografia) 

KLASY MUNDUROWE – w ramach zajęć praktycznych uczniowie tych klas zdobywają umiejętności: 
• strzelania i posługiwania się bronią różnego typu oraz walki wręcz 
• używania masek  gazowych różnych  typów  oraz  odzieży  ochronnej 
• prowadzenia działań prewencyjnych i rozpraszających 
• posługiwania się  sprzętem pożarniczym i ratowniczym (w przypadku klasy pożarniczej) 
• działań strategicznych w terenie otwartym 
• ogólnego kształtowania sprawności fizycznej 
• opanowanie zasad musztry, także pokazów musztry paradnej 
W  ramach szkolenia programu praktycznego uczniowie: 
• odbywają zajęcia na strzelnicy 
• mają wykłady i ćwiczenia w jednostkach służb mundurowych 
• dwa razy w roku uczestniczą w obozach szkoleniowych o charakterze poligonowym 
• biorą udział w wycieczkach programowych do jednostek wojskowych różnych typów 
W klasach policyjnych uczniowie zaliczają test sprawnościowy. 
Tradycją naszej szkoły stała się podniosła uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych. Po złożeniu przysięgi uczniowie otrzymują stopień 
KADETA, a kolejne tytuły zdobywają drogą awansu za dobre wyniki w nauce oraz za wzorową postawę uczniowską. 
 

KLASA ARTYSTYCZNA – uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczyć w: 
- zajęciach dotyczących zasad wykorzystania i posługiwania się nowoczesnym sprzętem medialnym -  warsztatach teatralnych organizowanych przez Teatr Rozrywki w Chorzowie  
- lekcjach z podstaw reżyserii, montażu obrazu i udźwiękowienia  -  zajęciach aktorskich i warsztatach operatorskich  
- zajęciach dotyczących zasad wykorzystania i posługiwania się nowoczesnym sprzętem medialnym 

 

Młodzi artyści mogą próbować swoich sił biorąc udział, pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry, w ogólnopolskich przeglądach artystycznych: 
-  warsztatów fotoreporterskich     - warsztatów autoprezentacji, dotyczących np. pracy z mikrofonem 

Uczniowie klas artystycznych uczestniczą także w spotkaniach organizowanych przy współpracy katowickich instytucji kultury takich jak: Centrum Sztuki Filmowej 
oraz Teatr Korez. 
Warto także podkreślić, ze uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego odnoszą sukcesy nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale także po jej zakończeniu, 
studiując np. aktorstwo czy reżyserie. 

 

KLASA OGÓLNA – adresowana jest do uczniów o niesprecyzowanych zainteresowaniach oraz planach na przyszłość, którym nasza szkoła zapewnia wszechstronną 
edukację oraz daje szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, ułatwiających im sprecyzować własne preferencje. 

 

We wszystkich klasach językiem wiodącym jest język angielski. Drugim językiem mogą być: język niemiecki lub język hiszpański (pod warunkiem, że w danym 
oddziale będzie min.16 chętnych do uczenia się któregoś z nich). 
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XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego objęte zostało 
patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 
w Katowicach, która to uczelnia funduje każdego roku stypendium 
naukowe dla absolwenta z najwyższą średnią ocen na świadectwie. Szkoła 
współpracuje też z Wydziałem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz z Wyższą Szkoła Techniczną w Katowicach. 



  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pierwsza klasa 

mundurowa 

na Śląsku!!! 

      Informator do szkół średnich 
 

XV Liceum Ogólnokształcące 
im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Katowicach 

 
ul. Obroki 87 
40-833 Katowice 
tel. 32 204 65 97, 32 204 65 98 
e-mail: sekretariat@15lo.katowice.pl 
strona internetowa: www.15lokatowice.edupage.org 

 
 

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

KLASY MUNDUROWE (wojskowa, policyjna, strażacka): historia lub biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub chemia 
 

KLASY CYWILNE (o specjalności: weterynaryjna, promocji zdrowia): biologia, chemia 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki 

 

NASZA SZKOŁA OFERUJE: 
o własną strzelnicę 
o efektowne pracownie 
o aulę 
o dostęp do Internetu poprzez WiFi 
o salę gimnastyczną 
o siłownię oraz trzy boiska 

 
Jeśli wybierzesz służbę w Policji, to po naszej szkole masz możliwość odbywania szkolenia zawodowego 

podstawowego w krótszym czasie. 
Pasjonaci strzelectwa mogą korzystać ze szkolnej strzelnicy, ponad to doskonalić umiejętności na obiektach 

w Chorzowie i Rudzie Śląskiej; natomiast w dni wolne od nauki mogą ćwiczyć taktykę i celność na zajęciach z użyciem 
ASG. Usatysfakcjonowani będą miłośnicy sztuk walki, bo wychowanie fizyczne prowadzić będzie medalista Mistrzostw 
Europy. 

Zainteresowani historią militarną mogą brać udział w projektach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych. 
Zaangażowani w dziedzinę ekologii odnajdą swoje miejsce w projektach związanych z ochronną środowiska realizowanych 
we współpracy z instytucjami europejskimi. Dla utalentowanych wokalnie proponujemy zajęcia artystyczne pod 
kierunkiem profesjonalnego muzyka. Szeroką ofertę zajęć sportowych kierujemy do miłośniku aktywnego spędzania czasu. 

 
JAKO JEDYNI W KATOWICACH PROWADZIMY PION CERTFIKOWANYCH KLAS WOJSKOWYCH 

 

BO NAUKA MOŻE BYĆ PRZYGODĄ 
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      Informator do szkół średnich 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
dla Dzieci Niesłyszących 
i Słabo Słyszących w Katowicach 
XX Liceum Ogólnokształcące 
w Katowicach 

 
ul. Grażyńskiego 17 
40-126 Katowice 
tel./fax: 32 258 43 59 
e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice@gmail.com 
strona internetowa: www.zsp-nieslyszacy.katowice.pl 

 
DYSPONUJEMY: 
o gabinetem pedagoga 
o gabinetem psychologa 
o gabinetami logopedycznymi wyposażonymi w komputerowe programy logopedyczne 
o pracownią komputerową 
o salą audiowizualną współfinansowaną przez Fundację ING Bank Śląski 
o pracownią rękodzieła artystycznego z nowoczesnym piecem do wypału ceramiki 
o pracowniami przedmiotowymi bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne 
o dobrze wyposażoną salą gimnastyczną 
o kuchnią z jadalnią 

 
ZAPEWNIAMY: 
• wyspecjalizowaną kadrę 
• indywidualną opiekę dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjną 
• zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne 
• realizujemy indywidualne nauczanie zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej 
• nauczanie w szkole w klasach do 8 osób 
• zajęcia w ramach pozalekcyjnych kół zainteresowań 
• specjalistyczną terapię (metoda Warnkego, Trening EEG, BioFeedBack) 
• pracujemy z uczniem zaaparatowanym, implantowanym, uczniem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz 

z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną 
• naukę języka migowego 
• organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców 
• dysponujemy zapleczem medycznym 
• atutem szkoły jest bardzo dobra lokalizacja (centrum Katowic) 
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Informator do szkół średnich 
 

 

 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 
 
 

Lp. NAZWA SZKOŁY ADRES TELEFON E-MAIL NR WPISU 

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. E. 
Szramka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  

ul. Kobylińskiego 4 32 255 26 81 sekretariat@klo.katowice.pl 31/99 

2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Wańkowicza /anglojęzyczne/ 

ul. Witosa 18 32 254 91 94 sekretariat@nasze-szkoly.edu.pl 5/00 

3. 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. W. Korfantego 
Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli 

ul. Francuska 80 32 255 13 59 korfantyslo@gmail.com 32/99 

4. I Społeczne LO im. St. Konarskiego Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Katowicach 

ul. Mikołowska 26 32 251 23 44 sekretariat@stoszkola.pl 34/99 

5. 
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 
Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych  

ul. Pijarska 7 668 864 713 katowice@pijarzy.pl 16/09 

6. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 
w Katowicach 

ul. Techników 7 32 256 69 16 
504 609 568 

sekretariat@sms.katowice.pl 2/2014 

7. Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja ul. Uniwersytecka 4 32 357 07 77 katowice@teb.pl 23/2014 

8. 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na 
Lodzie 

ul. Szopienicka 66 691 500 655 nlosmspzhl@poczta.onet.pl 5/2017 

9. 
Niepubliczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Św. Rodziny w Katowicach  ul. Kossak-Szczuckiej 24 796 424 102 horyzont@outlook.com 1/2018 

10. 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Katowicach 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

ul. Krasińskiego 2 
32 603 77 12    
32 353 01 23 

info@zdz.katowice.pl 2/2018 

11. Liceum Ogólnokształcące IN ALTUM ul. Deszczowa 14 798 550 481 kuznica.sekretariat@wegielek.edu.pl 4/2020 

12. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 

ul. Św. Jacka 3 32 256 41 15 s-katow1@zdz.katowice.pl 6/06 

13. 
Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach 

ul. Krasińskiego 2 32 353 01 23 s-lot@zdz.katowice.pl 1/08 

14. Technikum TEB Edukacja  ul. Pułaskiego 25 32 352 07 77 katowice@teb.pl 8/2012 

15. Technikum Fotograficzne FOTOEDUKACJA ul. Harc. Września 1939 r. Nr 3 
32 206 46 81 
506 146 407 

centrum@fotoedukacja.edu.pl 
julaczyk@onet.poczta.pl  3/2020 

16. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w 
Katowicach 

Al. Korfantego 141 32 259 98 97 rsz.katowice@mail.com 3/2010 
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2020/2021 
 

 
 
 
 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
 

Oferta poradni psychologiczno–pedagogicznych dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej 
w zakresie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zawiera: 
- badanie preferencji i zainteresowań zawodowych, 
- doradztwo zawodowe, 
- opiniowanie przyjęcia do I klas szkół średnich uczniów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia, 
- opiniowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami zdrowotnymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
- zajęcia warsztatowe dla klas dotyczące planowania kariery zawodowej oraz przygotowania 

do wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogicznych udziela pomocy w wyżej 
wymienionym zakresie uczniom niepełnosprawnym (m.in. uczniom z zaburzeniami 
wzroku, słuchu, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami neurologicznymi 
i psychiatrycznymi, sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, chorobami przewlekłymi, 
specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysfunkcji ośrodkowego układu 
nerwowego). 
 

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poszczególne poradnie 
psychologiczno–pedagogiczne udzielają pomocy uczniom uczęszczającym do szkół mających 
siedzibę na terenie działania danej poradni. 

            W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu 
na miejsce zamieszkania dziecka. 
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NAZWA PORADNI 

 

ADRES PORADNI 

 

TELEFON 

 
SZKOŁY 

W REJONIE DZIAŁANIA 

 

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 

 
 

ul. Rataja 14 

 

 
32 254 23 12 

 
Szkoła Podstawowa Nr: 

10, 19, 33, ZSO 3, SP60S, 
szkoły niepubliczne, 

ZS Muzycznych, ZS Plastycznych 

 

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 

 
 

ul. Łętowskiego 6a 

 

 
32 252 79 59 

 
Szkoła Podstawowa Nr: 

8, 28, 35, 38, 56, 64, SP61S, 
ZSTiO Nr 2, szkoły niepubliczne 

 

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 

 

 
 

ul. Szopienicka 58 

 

 
32 255 70 51 

 
Szkoła Podstawowa Nr: 

44, 45, 51, 53, 54, SP55S 

 

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 

 
 

ul. Okrzei 4 

 

 
32 203 54 46 

 
Szkoła Podstawowa Nr: 4, 40, 58, II 
LO, ZSiP Nr 1, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZSO 

Nr 1, SP 7S, SP39S, SP6S, szkoły 
niepubliczne 

 

Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

 
 

ul. Sokolska 26 

 
 

32 259 95 83 
32 259 95 86 

 
ZSPDDNiSS, dzieci z terenu Katowic 

z wcześniej wymienionymi 
niepełnosprawnościami. 

Specjalistyczna Poradnia 
Rodzinna 

 
ul. Okrzei 4 

 
32 258 35 12 

Poradnia o charakterze 
terapeutyczno-diagnostycznym 
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