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Wstęp

Drodzy Gimnazjaliści, 
wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może zaważyć na 

całym Waszym późniejszym życiu. Relacje, jakie zachodzą między wykształceniem zdobytym na tym 
etapie, a uzyskaniem satysfakcjonującej, dobrze wynagradzanej pracy, mają fundamentalne znacze-
nie dla przyszłego życia zawodowego. Dlatego podobnie jak w latach ubiegłych, aby ułatwić Wam 
wybór kierunku dalszego kształcenia, przekazuję w Wasze ręce informator zawierający szczegółowe 
dane o młodzieżowych szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Informacje te zostały zebrane i usystematyzowane po to, aby służyć Wam pomocą w wyborze 
szkoły dostosowanej do waszych zdolności, predyspozycji i indywidualnych zamierzeń.

W niniejszej publikacji umieszczono dane teleadresowe wszystkich katowickich szkół ponad-
gimnazjalnych. Ponadto zebrano szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów szkół: 
przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz zawodów w technikach i zasadniczych 
szkołach zawodowych. 

Dodatkowo podano informacje o nauczanych językach obcych oraz o planowanej liczbie miejsc w poszczególnych klasach 
i wreszcie, aby ułatwić przeprowadzenie rzetelnej analizy porównawczej ofert – minimalną, średnią i maksymalną liczbę punk-
tów z jaką uczeń został przyjęty do klasy I w ubiegłym roku.

Informator zawiera również wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych, które służą Wam wspar-
ciem w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, oferując pomoc w zakresie świadomego, trafnego i zgodnego z ocze-
kiwaniami rynku pracy wyboru kierunku kształcenia.

Szkoły prowadzone przez Miasto Katowice corocznie dostosowują swoją ofertę do potrzeb rynku pracy oraz Waszych za-
interesowań. Staramy się, by była ona atrakcyjna, umożliwiała wszechstronne kształcenie umiejętności oraz rozwijanie indy-
widualnych zdolności, tak by w przyszłości optymalnie ułatwić Wam kontynuację nauki w szkołach wyższych oraz znalezienie 
zatrudnienia.

Proszę Was o dokładne zapoznanie się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół, abyście mogli dokonać wyboru umożliwia-
jącego Wam jak najlepszą realizację Waszych planów, ambicji, rozwinięcia zainteresowań i talentów. 

Życzę Wam Wszystkim podjęcia trafnej decyzji i kontynuowania nauki w wybranej szkole.

 Marcin Krupa
 Prezydent Miasta Katowice 
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System Edukacji w Polsce
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JAKA SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA?

Liceum ogólnokształcące
Kształcenie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ma zapewnić absolwentowi uzyskanie wykształcenia średniego. Szkołę tego 
typu powinni wybierać przede wszystkim ci absolwenci gimnazjów, którzy planują po 3 latach nauki podjąć studia wyższe. Mogą 
w niej również znaleźć miejsce osoby nie mające jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących swojej drogi edukacyjnej i zawo-
dowej. 
W liceum ogólnokształcącym w trzyletnim okresie nauczania:
1. Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

a) przedmioty w zakresie podstawowym:
 − język polski - 360 godzin,
 − dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języ-

ków),
 − język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych - dodatkowo 

270 godzin,
 − wiedza o kulturze - 30 godzin,
 − historia - 60 godzin,
 − wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,
 − podstawy przedsiębiorczości - 60 godzin,
 − geografia - 30 godzin,
 − biologia - 30 godzin,
 − chemia - 30 godzin,
 − fizyka - 30 godzin,
 − matematyka - 300 godzin,
 − informatyka - 30 godzin,
 − wychowanie fizyczne - 270 godzin,
 − edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie 
podstawowym):
 − język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura an-

tyczna oraz filozofia - po 240 godzin,
 − język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka - po 180 godzin,

c) przedmioty uzupełniające:
 − historia i społeczeństwo - 120 godzin,
 − przyroda - 120 godzin,
 − zajęcia artystyczne - 30 godzin,
 − ekonomia w praktyce - 30 godzin,
 − dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz pro-

gram nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania  
- 30 godzin,

d) zajęcia z wychowawcą - 90 godzin;

2. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi:
a) w oddziale specjalnym - 900 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 180 godzin na ucznia.

W trzyletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie 
co najmniej 870 godzin.
Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana - po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwo-
ści organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń 
wybiera od 2 do 4 przedmiotów.



8 Informator 2016/17

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający 
historia i społeczeństwo.
Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizo-
wać przedmiot uzupełniający przyroda.
Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodo-
wej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasie I.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regio-
nalny i matematyka są realizowane w klasach I-III.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są 
realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.
Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w kla-
sie I, II lub III.
Tygodniowy wymiar godzin:
1. Obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny,
b) klasa II - 32 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
c) klasa III - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny;

2. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
a) w oddziale specjalnym - po 10 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą:
 − po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego - podjąć dalszą naukę w szkole policealnej; ukończe-

nie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, 

 − po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, 
 − uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, w tym kwalifikacyjnych kursach zawodowych, lub w trakcie 

pracy zawodowej. 

Technikum
Czteroletnie technika powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy chcą uzyskać konkretne kwalifikacje zawodowe oraz 
wykształcenie średnie.
W technikum w czteroletnim okresie nauczania:
1. Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

a) przedmioty w zakresie podstawowym:
 − język polski - 360 godzin,
 − dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języ-

ków),
 − język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych - dodatkowo 

240 godzin,
 − wiedza o kulturze - 30 godzin,
 − historia - 60 godzin,
 − wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,
 − podstawy przedsiębiorczości - 60 godzin,
 − geografia - 30 godzin,
 − biologia - 30 godzin,
 − chemia - 30 godzin,
 − fizyka - 30 godzin,
 − matematyka - 300 godzin,
 − informatyka - 30 godzin,
 − wychowanie fizyczne - 360 godzin,
 − edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,

b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie 
podstawowym):
 − język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura an-

tyczna oraz filozofia - po 240 godzin,
 − język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka - po 180 godzin,
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c) przedmioty uzupełniające:
 − historia i społeczeństwo - 120 godzin,
 − przyroda - 120 godzin,
 − zajęcia artystyczne - 30 godzin,
 − ekonomia w praktyce - 30 godzin,
 − dodatkowy przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - 30 godzin,
d) kształcenie zawodowe teoretyczne - 735 godzin,
e) kształcenie zawodowe praktyczne - 735 godzin,
f) zajęcia z wychowawcą - 120 godzin;

2. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi:
a) w oddziale specjalnym - 900 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 240 godzin na ucznia.

W czteroletnim okresie nauczania na przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącz-
nie co najmniej 540 godzin.
Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie usta-
lonej przez dyrektora technikum. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie 
ich trwania dyrektor technikum przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe 
(jedna godzina zegarowa praktyki zawodowej odpowiada jednej godzinie lekcyjnej). Dyrektor technikum może rozłożyć w czasie 
przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie.
Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zaintere-
sowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.
Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający 
historia i społeczeństwo.
Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka lub informatyka, 
jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodo-
wej, etnicznej lub język regionalny, matematyka i wychowanie fizyczne, są realizowane w klasach I i II.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regio-
nalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są 
realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.
Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w kla-
sie I, II, III lub IV.
Tygodniowy wymiar godzin:
1. Obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

a) klasa I - 33 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
b) klasa II - 35 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 36 godzin,
c) klasa III - 34 godziny, a w oddziale dwujęzycznym - 35 godzin,
d) klasa IV - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 33 godziny;

2. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
a) w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

Kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku 
nauki.
Absolwenci techników mogą:
• podjąć pracę w wyuczonym zawodzie
• zdobyć tytuł technika w danym zawodzie (po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwa-

lifikacje zawodowe), 
• kształcić się dalej w szkole policealnej, 
• po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe. 
Do technikum powinni kandydować uczniowie uzyskujący co najmniej dobre wyniki w nauce, w przeciwnym razie mogą nie 
sprostać wymaganiom edukacyjnym obowiązującym w szkole średniej i nie ukończyć szkoły.
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Zasadnicza szkoła zawodowa
Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w cyklu 3-letnim i umożliwia uzyskanie konkretnych kwalifikacji zawodowych.
W zasadniczej szkole zawodowej w trzyletnim okresie nauczania:
1. Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą wynosi:

 − język polski - 160 godzin,
 − język obcy nowożytny - 130 godzin,
 − historia - 60 godzin,
 − wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,
 − podstawy przedsiębiorczości - 60 godzin,
 − geografia - 30 godzin,
 − biologia - 30 godzin,
 − chemia - 30 godzin,
 − fizyka - 30 godzin,
 − matematyka - 130 godzin,
 − informatyka - 30 godzin,
 − wychowanie fizyczne - 290 godzin,
 − edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,
 − kształcenie zawodowe teoretyczne - 630 godzin,
 − kształcenie zawodowe praktyczne - 970 godzin,
 − zajęcia z wychowawcą - 95 godzin;

2. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi:
 − w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział,
 − w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin:
1. Obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi 

pracownikami, wynosi:
 − klasa I - 27 godzin,
 − klasa II - 29 godzin,
 − klasa III - 30 godzin;

2. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:
 − w oddziale specjalnym - po 10 godzin na oddział,
 − w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami i uczęszczający do klas wielozawodowych są kierowani przez szkołę do ośrodka 
dokształcania i doskonalenia zawodowego na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu w celu odbycia 
kształcenia zawodowego teoretycznego. Każdy turnus trwa 4 tygodnie i odbywa się w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin 
tygodniowo.
W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu 
przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców.
Nauczanie w klasach wielozawodowych odbywa się w dowolnych zawodach - zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 7; zm. z 2014 r. poz. 1140; zm. z 2015 r. poz. 954; zm. z 2015 r. poz. 1873) i trwa 3 lata. Warunkiem przyjęcia do 
szkoły jest skierowanie młodocianego pracownika przez pracodawcę do szkoły w celu odbycia obowiązkowego przygotowania 
teoretycznego. Uczeń w szkole uczęszcza tylko na zajęcia ogólne, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych 
odbywają się na miesięcznych kursach zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. W każdym roku 
kształcenia odbywa się jeden turnus. Szkoła nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczniów na turnusie dokształcania 
teoretycznego – są nimi obciążani rodzice (opiekunowie prawni) uczniów.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą:
• podjąć pracę w wyuczonym zawodzie,
• zdobyć tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie (po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyska-

niu dyplomu czeladnika lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), 
• kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych - zaczynając naukę od drugiej klasy. 
Obserwując sytuację na runku pracy można zauważyć zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych – jednak wymaga się od nich wysokich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zdanym egzaminem ze-
wnętrznym.
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Oferta edukacyjna
szkół ponadgimnazjalnych

w Katowicach 
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Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Sienkiewicza 74 
Dzielnica: Śródmieście 
tel. 32 256 36 01, fax 32 256 36 01 
e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl 
www.kopernik.katowice.pl 

I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
1fa dwujęzyczna z językiem francuskim rozszerzenia międzyoddziałowe:  
język polski, historia, wos, biologia, matematyka, geografia,  
chemia, fizyka,  36
1fb dwujęzyczna z językiem francuskim rozszerzenia międzyoddziałowe:  
język polski, historia, wos, biologia, matematyka, geografia, chemia, fizyka 36
1c matematyczno-przyrodnicza rozszerzenia międzyoddziałowe: 
matematyka, biologia, chemia, fizyka 36
1d dziennikarska rozszerzenia międzyoddziałowe: język polski, historia, 
wos, biologia, matematyka, chemia, fizyka geografia 36
Nauczane języki obce: francuski, angielski, niemiecki, rosyjski 

Historia szkoły 
Szkoła rozpoczęła działalność w roku 1922 i przez ponad 20 lat działała jako gimnazjum, a później liceum o profilu matematyczno¬-
-przyrodniczym. Po przekształceniu w liceum ogólnokształcące wprowadzono nauczanie języka francuskiego w zakresie rozszerzo-
nym. W roku 1991, jako jedna z pięciu szkół w Polsce, I LO w odpowiedzi na propozycję Ambasady Francji i MEN uruchomiło klasy 
dwujęzyczne z językiem francuskim. W roku 1998 w szkole została otwarta klasa ogólna ze specjalnością dziennikarską, a rok później 
rozpoczęło działalność dwujęzyczne gimnazjum z językiem francuskim. W roku 2014 szkoła otrzymała Międzynarodowy Znak Jakości 
Nauczania Dwujęzycznego „Label France Education” przyznany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji. Jesteśmy jedną z czte-
rech szkół w Polsce i jedną z 56 szkół na całym świecie. Od wielu lat szkoła prowadzi wymiany ze szkołami zagranicznymi we Francji 
oraz uczestniczy w projektach międzynarodowych, także tych finansowanych ze środków unijnych. Dzięki staraniom szkoły imieniem 
Marii Goeppert-Mayer – amerykańskiej noblistki urodzonej w Katowicach nazwano jedną z ulic w mieście. Od lat szkoła organizuje 
konkursy o zasięgu wojewódzkim i miejskim pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Katowice. Absolwentami 
szkoły są m.in: Krystyna Bochenek (dziennikarka, senator RP), Józef Skrzek (muzyk), Sławomir Idziak (reżyser), Zuzanna Bijoch (model-
ka), Zygmunt Pawlas (szablista), Julian Gembalski (prof. Akademii Muzycznej), Michał Smolorz (dziennikarz).

Szkoła posiada 
• Nowoczesne sale lekcyjne ze sprzętem multimedialnym (rzutniki, komputery z dostępem do internetu, tablice interaktywne), 
• Dziennik elektroniczny, 
• Salę gimnastyczną, salę do ćwiczeń i dwa tartanowe boiska, 
• Ogólnodostępne wi-fi, 
• Sklepik szkolny, 
• Nowoczesną bibliotekę z elektronicznym systemem wypożyczeń i własnym fanpagem. 
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Licea Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej 

ul. Głowackiego 6, 
40-052 Katowice 
tel. 32 251 73 34, fax 32 251 22 55 
e-mail: biuro@nasza-szkola.pl 
www.nasza-szkola.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
1h – dwujęzyczna z językiem hiszpańskim 34
1a1 – lingwistyczna/dziennikarsko-prawnicza 28
1a2 – lingwistyczna/ekonomiczno-prawnicza 28
1b – medyczna/biologiczno-chemiczna 68
1c – Sigma/politechniczna 34
Rozszerzenia:
1h –obowiązkowo: j. hiszpański (poziom dwujęzyczny); drugi przedmiot: 
historia lub geografia; trzeci przedmiot: matematyka lub j. angielski
1a1 – obowiązkowo; j. angielski i historia; trzeci przedmiot: j. polski lub WOS lub j. hiszpański
1a2 – obowiązkowo: j. angielski i geografia; trzeci przedmiot: WOS lub matematyka
1b – biologia i chemia
1c – obowiązkowo: matematyka i fizyka; trzeci przedmiot: informatyka lub j. angielski 

Sukcesy szkoły 
• „Srebrna Tarcza” Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”
• Sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach i konkursach przedmiotowych 
• Nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach teatrów hiszpańskich dla Szkolnego Teatru Hiszpańskiego „Titiriteros”
• Baltic Sea Project w ramach szkół stowarzyszonych UNESCO 
• Osiągnięcia sportowe na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim 
• Organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach dla gimnazjalistów oraz Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji 

Dnia Liczby Pi

Nasi absolwenci
Absolwenci naszej szkoły są aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami 
społeczności lokalnej oraz globalnej. Podejmują studia na uczelniach 
krajowych i zagranicznych, m.in.: w Wielkiej Brytanii w Cambridge 
oraz w Hiszpanii, głównie na kierunkach medycznych, prawniczych, 
ekonomicznych, dziennikarskich, lingwistycznych, politechnicznych 
i architekturze. 

Pracownie/baza dydaktyczna
• pracownie: komputerowa, biologiczne, chemiczna, językowe, 

fizyczna, matematyczna 
• biblioteka wyposażona w pozycje akademickie, książki w j. hisz-

pańskim i angielskim 
• basen, 2 sale gimnastyczne, boisko szkolne, siłownia
• bezprzewodowy Internet, radiowęzeł, kawiarenka, osobiste 

szafki dla uczniów

Współpraca
• Projekty i warsztaty międzynarodowe ze szkołami stowarzyszonymi 

UNESCO oraz szkołami objętymi projektami międzynarodowymi 
• Patronaty Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii, Śląskiego Uniwer-

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

• Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych, Wyższą Szkołą Tech-
niczną w Katowicach, Planetarium Śląskim, Śląskim Ogrodem Zoolo-
gicznym, Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w Katowicach

Możliwość rozwijania pasji
Warsztaty językowe i naukowe w kraju i za granicą, działalność w te-
atrze hiszpańskim, Uniwersytet Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach, Akademia Młodego Lekarza, koła naukowe, 
program edukacji prawnej, Międzyszkolne Koło Miłośników Astrono-
mii „Zodiak”, Szkolne Kluby Sportowe, konkursy filmowe i literackie. 
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Licea Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach 
ul. Mickiewicza 11 
Dzielnica: Śródmieście 
tel. 32 258 93 05, fax 32 259 68 15 
e-mail: liceum@mickiewicz.katowice.pl 
http://mickiewicz.katowice.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
1A „Pre – IB” – elementy nauczania dwujęzycznego, 
klasa przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej 34 
1B1 + 1B2 – biologia i chemia 64 
1C – matematyka, chemia, j. angielski/matematyka, fizyka, 
informatyka (do wyboru) 32 
(16/16) 1D – historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski 28 
1E – matematyka, j. angielski , geografia 28 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski 

Historia szkoły 
Początki naszej szkoły sięgają 1871 roku. Dzisiejsze liceum im. Adama Mickiewicza powstało na zrębach niemieckiej szkoły śred-
niej i do czasu I Wojny było pierwszą i jedyną szkołą średnią w Katowicach. Szkoła mieściła się na rogu ul. 3-go Maja i Słowackie-
go. W październiku 1900 roku nastąpiła przeprowadzka do obecnie zajmowanego gmachu. W 1959 roku szkoła przyjęła nazwę 
III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Obecnie Liceum jest szkołą uniwersytecką, jest członkiem ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Sukcesy szkoły
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zostają laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Dzięki temu i dzięki 
bardzo wysokim wynikom egzaminów maturalnych kolejny raz uzyskaliśmy złotą tarczę w rankingu najlepszych szkół licealnych 
„Perspektywy”. Szkoła posiada certyfikat International Baccalaureate Organization.

Nasi absolwenci
Naszą szkołę ukończyło wielu znakomitych absolwentów. Są wśród nich znani aktorzy, sportowcy, alpiniści, lekarze, prawnicy 
i naukowcy. Wielu absolwentów wspiera szkołę poprzez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków III LO.

Pracownie/baza dydaktyczna
Mieścimy się w 100-letnim, neogotyckim budynku z efektowną klatką schodową, korytarzem i przepiękną aulą z witrażami. 
Posiadamy pracownie: biologiczną, chemiczną z laboratorium chemicznym, fizyczną, geograficzną, informatyczną, matematycz-
ną, historyczną; bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, salę gimnastyczną z nowoczesną nawierzchnią 
i zapleczem sanitarnym, siłownię.

Współpraca
W naszej szkole rozwija się współpraca międzynarodowa, a także ściśle współpracujemy z Uniwersytetami: Śląskim i Medycznym 
oraz Ekonomicznym.

Możliwość rozwijania pasji
Posiadamy radiowęzeł szkolny, prowadzimy aktywną edukację filmową, działa szkolne kółko teatralne i szkolny teatr. Działą 
Uczniowski Klub Sportowy: siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka chłopców oraz koła przedmiotowe: biologiczne, geo-
graficzne, historyczne, matematyczne, chemiczne, politologiczne, fizyczne. 
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IV Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Stanisława Maczka 
w Katowicach 

ul. Katowicka 54 
Dzielnica: Koszutka 
tel. 32 258 26 96, fax 32 258 26 96 
e-mail: 4liceum@interia.pl 
www.maczek.edu.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
1a j. angielski, j. hiszpański, geografia, matematyka 28 
1b biologia, chemia 32
1c matematyka, informatyka, j. angielski 28 
1d j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie 28 
1e j. włoski, j. angielski, biologia 32 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, włoski 

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązuje limit punktowy do przyjęcia: 
min 100 punktów

Historia szkoły 
Początki szkoły sięgają września 1938 roku. W czasie działań wojennych w budynku funkcjonował szpital wojskowy. 1 września 1948 roku mury 
szkoły przekroczył pierwszy rocznik czteroletniego liceum. W roku szkolnym 1964/65 szkoła otrzymała numer IV, a patronem został Marceli Nowotko. 
W czerwcu 1996 roku patronem szkoły został zasłużony dla Polski generał Stanisław Maczek. W 2011 roku liceum zostało odznaczone Złotą Odznaką 
Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. W maju 2012 obecna dyrektor szkoły mgr Katarzyna Ziemiec podpisała list intencyjny z Rektorem 
Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesławem Banysiem oraz Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem o współpracy liceum z uczelnią. Od wrze-
śnia 2012 roku IV Liceum Ogólnokształcące stało się liceum uniwersyteckim. Więcej informacji na temat szkoły na stronie internetowej maczek.edu.pl 

Sukcesy szkoły
Uczniowie szkoły byli finalistami m.in. Olimpiady Przedmiotów Ścisłych, Wiedzy o Zdrowiu i Sporcie, Wiedzy o Górnym Śląsku, Międzynarodowego Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej, laureatami m.in. Międzynarodowego Konkursu Matematycznego, Ogólnopolskich Konkursów: Literackiego, z j. niemieckiego, j. 
angielskiego, j. włoskiego, chemicznego oraz uczestnikami II i III etapów Olimpiady Biologicznej, Historycznej, Wiedzy o III RP, Języka Łacińskiego i Kultury 
Antycznej i innych.

Nasi absolwenci
Andrzej Grabaczyk (aktor), Magdalena Piekorz (reżyserka), Joanna Kluzik-
-Rostkowska (polityk, była Minister Edukacji Narodowej), Leszek Piecho-
ta (senator RP), Marta Manowska (prezenterka i dziennikarka TV), Anita 
Gargas (dziennikarka), Maciej Szpunar (rzecznik generalny w Trybunale 
Sprawiedliwości), Tomasz Prusek (dziennikarz), Rafał Zagórny (były Wice 
Minister Finansów), Maciej Bebko (reporter, dziennikarz TV), oraz wielu 
znakomitych lekarzy, prawników i nauczycieli.

Pracownie/baza dydaktyczna
Nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audio-
wizualny, 9 interaktywnych tablic multimedialnych, pracownię kom-
puterową z dostępem do Internetu, Wi-Fi, doskonale wyposażoną 
i skomputeryzowaną bibliotekę, salę gimnastyczną i wielofunkcyjne 
boisko szkolne, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również 

w Sali Spodka gdzie uczniowie korzystają z profesjonalnie wyposażonej 
siłowni, wyremontowaną i estetyczną szatnię, szkolny sklepik serwu-
jący zimne i ciepłe posiłki, różnorodność zajęć pozalekcyjnych, opiekę 
pedagoga szkolnego.

Współpraca
Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Zarządza-
nia Ochroną Pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Możliwość rozwijania pasji
W wielu Kołach i Klubach: Europejskim, Italianisty, Regionalnym, Wolon-
tariatu, Matematycznym, Młodych Klasyków, Młodego Myśliciela, Miło-
śników Książek i Biblioteki oraz w szkolnej gazecie „Drobnym Maczkiem”. 
Poza tym szkoła uczestniczy w wymianie młodzieży ze szkołą na Sardynii 
(Włochy) oraz przystąpiła do programu Erasmus +, w ramach którego jest 
realizowana wymiana młodzieży ze szkołą w Turcji. 



Informator 2016/17 17

Licea Ogólnokształcące

V Liceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Broniewskiego 
w Katowicach 
ul. Gen. Jankego 65 
Dzielnica: Ochojec 
tel. 32 202 84 89, fax 32 202 84 89 
e-mail: sekretariat@vlokatowice.eu 
www.vlokatowice.eu 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
Ia j. polski/historia/geografia/biologia/chemia, wos/ j.ang./j.niem.  34
Ib inf., matematyka/fizyka/geografia/j.ang./j.niem./wos.  34
Klasa humanistyczna/przyrodnicza pod patronatem Instytutu Filozofii Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej skie-
rowana do osób o zainteresowaniach humanistycznych. Pasjonujących się dzienni-
karstwem i współczesnymi mediami lub biologią, chemią i turystyką z elementami 
kosmetologii i dietetyki.
W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia: 
• 2 przedmioty do wyboru spośród: język polski, historia, geografia, biologia, chemia. 
• 1 przedmiot do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, wos. 
Klasa informatyczna e-sportowa pod patronatem Wyższej Szkoły Technicznej oraz 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, stworzona dla osób interesujących się no-
woczesnymi technikami informacyjnymi i tworzeniem gier komputerowych z elementami e-sportu 
W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia: 
• informatyka • 2 przedmioty do wyboru spośród: matematyka, fizyka, geografia, język angielski, język niemiecki, wos.

Sukcesy, absolwenci i współpraca
Nasze Liceum to nowoczesna szkoła z tradycjami. Rozwijamy współpracę partnerską z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem 
Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Techniczną, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową oraz Śląską Wyższą Szkołą Medyczną. Po-
twierdzeniem jakości naszej pracy są certyfikaty: Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Nowych Technologii, Szkoła Promująca Zdrowie, 
Szkoła Globalna, Szkoła Piękna, Dobra i Prawdy, Szkoła Bez Przemocy, Bezpieczna Szkoła. Uczniowie rozwijają swoje zdolności 
i pasje biorąc udział w licznych projektach i konkursach. Nasi absolwenci kontynuują naukę w kraju i za granicą, są przygotowani 
do pełnienia różnych ról. Możemy pochwalić się takimi absolwentami jak: profesorowie i wykładowcy polskich i zagranicznych 
uczelni, liczną grupą lekarzy, prawników, polityków, nauczycieli i przedsiębiorców oraz znanych artystów, m. in. reżyser świato-
wego formatu Lech Majewski. 

Baza dydaktyczna
• estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w tablice 
interaktywne, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce nauko-
we, 
• nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Inter-
netu, 
• biblioteka z centrum multimedialnym, 
• sala gimnastyczna oraz 2 tartanowe boiska, 
• siłownia na świeżym powietrzu, 
• audiowizualne pracownie języków obcych, 
• dziennik elektroniczny, 
• scena teatralna. 

Rozwiń z nami swoje pasje
• Wyjątkowe zajęcia e-sportowe
• Warsztaty z projektowania grafiki komputerowej, animacji 
i modelowania 3D.
• Warsztaty z zakresu mechatroniki.
• Zajęcia dotyczące tworzenia gier komputerowych.
• Wykłady i warsztaty na Uniwersytecie Śląskim.
• Warsztaty medialne (dziennikarstwo, komunikacja społecz-
na) w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego.
• Ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia z kosmetologii i dietetyki 
w siedzibie Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej oraz GWSH.
• Zajęcia terenowe z ekologii we współpracy z Centrum Dzie-
dzictwa Przyrody Górnego Śląska.
• Warsztaty artystyczne (teatralne, filmowe, plastyczne) we 
współpracy z instytucjami kultury.
• Warsztaty językowe i wyjazdy zagraniczne.
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VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Długosza 
w Katowicach 

ul. Lwowska 2 
40-389 Katowice 
tel. 32 256 81 80, fax 32 256 81 80 
e-mail: katowice6lo@op.pl 
www.dlugosz.katowice.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
Ia - prawniczo-lingwistyczna: wos, j. angielski oraz 2 do wyboru 
z: j. włoski/historia, j. polski/j. niemiecki/geografia/matematyka 32 
Ib – biologiczno-geograficzna: biologia, j. angielski oraz 2 do wyboru 
z: geografia/j. włoski/j. polski/chemia/matematyka/j. niemiecki/wos/historia 32 

Sukcesy szkoły 
I miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Ocalić od zapomnienia”, V i VI miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Języka Włoskiego, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wie-
dzy o Włoszech, I miejsce w Wojewódzkim Dyktandzie z Języka Włoskiego, II i III 
miejsce w finałach Katowic w pływaniu w stylu dowolnym, III miejsce w finałach 
Katowic dziewcząt w piłce nożnej, III miejsce w finałach Katowic w siatkówce pla-

żowej dziewcząt, finał Konkursu Wojewódzkiego Wiedzy Historycznej „Powstania Śląskie”, finał Olimpiady Wiedzy o Prawach 
i Wolnościach Obywatelskich, finał Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań negocjatorem”, certyfikat „WF z klasą”, etap wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu „Energia kontrolowana”.

Nasi absolwenci
Do grona absolwentów szkoły należą: 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, 
Jacek Kleeberg – wnuk generała Franciszka Kleeberga, dr hab. n. med. Michał Holecki, dr hab. Beata Gontarz – kulturoznawca, 
Krzysztof Wilde – artysta – malarz, doktorant Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ponadto wielu działa-
czy samorządowych, dr Karolina Pospiszil – badaczka kultury Europy Środkowej, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, WSZOP, Uniwersytetem Ekonomicznym, WSB w Chorzowie, IPN, biblioteką CNiBA 
w Katowicach, Teatrem Śląskim, Radą Jednostki Pomocniczej Nr 15 „Szopienice-Burowiec”, Domem Klutury „Szopienice-Giszo-
wiec”, czasopismem „Roździeń” oraz portalem Szopienice.org., klubem sportowym „Naprzód Janów”.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, Centrum Multimedialnym, salą gimnastyczną z siłownią oraz komplek-
sem boisk, biblioteką, Izbą regionalną, klubikiem młodzieżowym, pracowniami do zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnych.

Możliwość rozwijania pasji
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach Studium Wiedzy o Teatrze, działającym przy Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego, w szkole istnieje drużyna dziewcząt w piłce siatkowej „Długosz Black Team” oraz Klub Wolontariatu, młodzież 
bierze udział w projektach edukacyjnych z WOS-u, historii oraz edukacji regionalnej (np. „Szopienice śladami Kazimierza Kutza”), 
istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach i wycieczkach międzynarodowych (m.in. z Białorusią, Włochami, Czechami, 
Francją), działalności Fundacji „Ulica” czy projekcie praktyk obcokrajowców AIESEC. Wśród naszych uczniów wyróżnia się grupa 
reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach sportowych (m.in. hokeju na lodzie, szermierka, badminton).

Długosz to szkoła z klimatem. 
U nas poczujesz się jak w domu, Zapraszamy!



Informator 2016/17 19

Licea Ogólnokształcące

VII Liceum Ogólnokształcące 
im. Harcerzy Obrońców Katowic 
w Katowicach 
ul. Panewnicka 13 
Dzielnica: Ligota 
tel: 32 252 62 04, fax 32 252 62 04 
e-mail: sekret7lo@poczta.fm 
http://7lo.edu.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
I a (politechniczno-medyczna) - matematyka, fizyka 34
w zastosowaniach i 2 do wyboru*
I b (medialna) - j. polski, media w społeczeństwie 34
i 2 do wyboru*
*biologia, chemia, geografia, historia, j. angielski
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

Sukcesy szkoły 
Powstały w 1938 roku nowoczesny obiekt szkolny położony przy drodze otoczonej lasem nazy-
wano „Szkołą Leśną”. Po zakończeniu wojny w 1945 roku powołano pierwszą w Ligocie szkołę 
średnią ogólnokształcącą, która po rozbudowie w 1961 roku otrzymała imię Harcerzy Obroń-
ców Katowic. Na przestrzeni tych lat wielu wychowanków odnosiło sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe czy też w wolontariacie. Finaliści 
olimpiad przedmiotowych, różnorakich konkursów ogólnopolskich, zawodów sportowych ale i uczniowie aktywni w pracy dla potrzebujących 
budują SUKCES szkoły. Liceum jako pierwsze w województwie otrzymało certyfikat programu the Phare Smart: „Efektywna szkoła”, następnie 
„Szkoła z klasą”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła Aktywna” i „Szkoła laureatów” w miejskim programie profilaktyki oraz „Kowadło zdrowia” za 
szczególne osiągnięcia w promocji zdrowia.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła posiada przestronny budynek, otoczony kompleksem boisk i pięknym 
ogrodem, dobrze wyposażone pracownie (w tym multimedialne), salę gim-
nastyczną, siłownię i salę fitness, bufet, czytelnię, bibliotekę i aulę szkolną.

Nasi absolwenci
Co roku szkołę opuszczają ABSOLWENCI, którzy dostają się na uczelnie wyższe 
i realizują swoje plany i marzenia. Doświadczenie nabyte w murach naszej 
szkoły daje im lepszy i łatwiejszy start, a wielu z nich odnosi sukcesy. „Siódem-
kę” kończyli znani aktorzy i reżyserzy: Olgierd i Jerzy Łukaszewicz, Krzysztof 
Globisz, Robert Talarczyk, Aldona Grochal; pracownicy naukowi: profeso-
rowie – Paweł Miguła, Maciej Zaniewski, Krzysztof Wierzbanowski, Janusz 
Danecki; wysocy urzędnicy: Andrzej Sośnierz, Andrzej Pieczonka, Wojciech 
Gosiewski; dziennikarze: Piotr Biernat, Jerzy Zawartka i wielu innych. 

Współpraca
Współpraca z uczelniami takimi jak np. Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwer-
sytet Medyczny, WST w Katowicach i Zabrzu poszerza bazę i różnorodność 
prowadzonych zajęć. Ponadto szkoła współpracuje z wieloma instytu-
cjami: Muzeum Historii Katowic, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna, PCK, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach, Archidiecezjalne Hospicjum im. Jana Pawła II, Hospicjum 
CORDIS, Szlachetna Paczka, Fundacja PoMOC, Miejski Dom Kultury LIGO-
TA i POŁUDNIE, Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, Centrum 

Profilaktyki Chorzów, „Feniks” – poradnia psychologiczno-psychiatryczna 
dla młodzieży, Filharmonia Śląska, NOSPR, Kinoteatr Rialto, Teatr Śląski, 
Teatr Korez, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Centrum Edukacji Ekologicznej 
Pałacu Młodzieży, Schronisko dla zwierząt w Katowicach-Szopienicach, 
Park Przemysłowy, Telewizja Silesia, Fundacja „Pomoc Misjom Francisz-
kańskim”, Fundacja „Dr Clowna”, FIL (Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Teatr 
Ruchu „KINESS”.

Możliwość rozwijania pasji
VII LO w Katowicach to szkoła z długoletnią tradycją, pełna możliwości 
i pozytywnych doświadczeń. Wychodzi naprzeciw wymaganiom dzisiejszej 
młodzieży i zmienia się na lepsze udoskonalając swoją ofertę i program na-
uczania. Dzięki temu uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale 
również praktyczną, która owocuje w przyszłości. Młodzież rozwija swoje 
PASJE i zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych, kół naukowych i ćwi-
czeń wśród studentów śląskich uczelni. Uczniowie uczestniczą w wypra-
wach turystycznych takich jak rajdy górskie i rowerowe, spływy kajakowe, 
obozy wędrowne i narciarskie itp. Biorą udział w zajęciach artystycznych 
z reżyserami, filmowcami, dziennikarzami. W programach międzynarodo-
wych: Comenius, Młodzież w działaniu, Euroweek, Erasmus, nawiązaliśmy 
kontakty i zorganizowaliśmy wymianę młodzieży ze szkołami w Irlandii, Tur-
cji, Czechach, Luksemburgu, Chorwacji czy Islandii. Nasi uczniowie uczest-
nicząc w wielu imprezach szkolnych i je organizują, uczą się współdziałania 
i podejmowania decyzji, zdrowej rywalizacji i zawierają przyjaźnie. Są świa-
domi potrzeb ludzi chorych, starszych, opuszczonych i dlatego niosą pomoc 
w ramach wolontariatu nie tylko akcyjnie ale na co dzień. 
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VIII Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ul. 3 Maja 42 
Dzielnica: Centrum 
tel. 32 25 39 432, fax 32 25 39 432 
e-mail: sekretariat@8lo.pl 
www.8lo.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
klasa a – dwujęzyczna (wykładowy język niemiecki)  28 
– rozszerzenia: język niemiecki, historia oraz dwa do wyboru 
spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j. angielski;
klasa b – język angielski oraz dwa do wyboru spośród: 32
historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia;
klasa c – matematyka oraz dwa do wyboru spośród:  96
informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j. angielski;
klasa d „kwadraty” – matematyka oraz dwa do wyboru  32
spośród: informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, j. angielski;
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Historia szkoły 
Początki szkoły sięgają 1872 roku, nasze liceum jest najstarszą szkołą średnią w Katowicach. W latach 70. XX wieku otworzono 
w naszej szkole pierwszą w województwie klasę z rozszerzonym programem matematyki, następnie – fizyki. W latach 90. do 
matematyki i fizyki dołączyła informatyka. Te przedmioty stanowią obecnie wizytówkę naszej szkoły. Od 2012 roku oferujemy 
młodzieży klasę dwujęzyczną – z wykładowym językiem niemieckim. 

Sukcesy szkoły
• Zdawalność egzaminu maturalnego – 100%,
• 37 miejsce w Polsce (pierwsze w Katowicach, drugie w regionie) w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie 

przedmiotów ścisłych STEM (Science Technology Engineering Mathematics) 2015,
• najwyższy w Katowicach, drugi w regionie średni wynik egzaminu z matematyki – 88% (Matura 2015),
• najwyższy wskaźnik EWD wśród katowickich liceów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z matematyki w latach 

2013-2015 

Nasi absolwenci
Nasi absolwenci na renomowanych uczelniach Europy, USA, Australii jako studenci, stażyści i pracownicy wielkich koncernów 
i instytucji: Oxford, Uniwersytet Harvarda, Australijski Uniwersytet Narodowy w Canberze, Uniwersytet Amsterdamski, CWI – 
Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie, Princeton University (stan New Jersey, zał. w 1746 r.), Facebook USA (Dolina 
Krzemowa), Google, CERN – Europejski Ośrodek Badań Jądrowych pod Genewą.

Współpraca 
Uczelnie wyższe, placówki naukowe i kulturalne.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła posiada:
• pracownie i sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny 

sprzęt multimedialny,
• pracownie informatyczne,
• szkolną sieć Wi-Fi,
• salę gimnastyczną oraz siłownię,
• bibliotekę,
• bufet szkolny

Możliwość rozwijania pasji
• Masz szansę być uczestnikiem lub współtwórcą: spotkań 

z Matematyką, Dni Fizyki, Międzynarodowego Dnia Słoń-
ca, Międzyszkolnego Olimpijskiego Koła Informatycznego 
Pika – MOKIP,

• Zapraszamy w magiczną przestrzeń kultury wysokiej: Stu-
dium Wiedzy o Teatrze, koncerty Muzyków Filharmonii Ślą-
skiej, bogata oferta wyjść do teatru, Dni Języków Obcych,

• Pasjonatom sportu i miłośnikom aktywności ruchowej 
proponujemy: treningi w Uczniowskim Klubie Sportowym, 
pozalekcyjne zajęcia sportowe, udział w międzyszkolnej ry-
walizacji sportowej w różnych dyscyplinach.



Informator 2016/17 21

Licea Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 
w Katowicach 
ul. Bolesława Chrobrego 4 
Dzielnica: Tysiąclecie 
tel. 32 254 67 30, fax 32 254 67 30 
e-mail: sekretariat@zso3.katowice.pl 
http://www.zso3.katowice.pl/

IX Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Sienkiewicza 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
I a integracyjna - do wyboru od klasy II: 
j. polski, historia, wos, geografia, biologia 20 
(w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański 

Sukcesy szkoły
Nasza szkoła jest wyjątkowa w Katowicach, ponieważ jako jedyna od 6 lat prowadzi oddziały integracyjne na poziomie ponad-
gimnazjalnym. Klasy integracyjne liczą od piętnastu do dwudziestu uczniów, w tym od trzech do pięciu osób z niepełnospraw-
nością w zakresie narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz z autyzmem Uczniowie ci otrzymują dodatkową pomoc nauczycieli spe-
cjalistów. W mało licznej klasie w naturalny sposób kształtują się pożądane relacje społeczne, rozwija się wrażliwość i empatia. 
Łatwiej znaleźć przyjaciół, otrzymać wsparcie ze strony nauczycieli i rówieśników. Proces dydaktyczno-wychowawczy jest zindy-
widualizowany. Nasi absolwenci, również ci z orzeczeniem o niepełnosprawności, studiują lub kontynuują naukę w szkołach poli-
cealnych. W dobrze wyposażonej szkole wszyscy uczniowie mają szansę na samorealizację, rozwijanie lub kształtowanie nowych 
zainteresowań. Nasi nauczyciele są specjalistami nie tylko w zakresie nauczanych przedmiotów, ale również w zakresie pracy 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczą w projektach społecznych i akcjach charytatywnych. 

Współpraca 
W ramach corocznej wymiany uczniowskiej nasza szkoła 
współpracuje ze szkołą w Barcelonie. Ponadto od wielu lat 
współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 66 w Katowicach 
a także z instytucjami kultury, np. Młodzieżowym Domem 
Kultury na Os. Tysiąclecia, z Instytutem Filozofii Uniwersytetu 
Śląskiego itp.

Nasi absolwenci
Dzięki realizowanym w naszej szkole rozszerzeniom z języka 
polskiego, historii, geografii, biologii i WOS-u nasi absolwenci są 
przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach humanistycz-
nych, społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych – są wśród 
nich aktorzy, dziennikarze, politycy, ekonomiści i nauczyciele. 
Oprócz wszechstronnej wiedzy ogólnej wyposażamy naszych 
uczniów także w rozwiniętą inteligencję emocjonalną – cechę, 
która zaczyna być ceniona wyżej. Pomaga nam w tym kształ-
cenie w klasach integracyjnych, które uwrażliwia młodzież na 
potrzeby innych ludzi oraz uczy tolerancji. Nasi absolwenci z po-
wodzeniem radzą sobie na współczesnym rynku pracy.

Pracownie/baza dydaktyczna
• estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone 

w tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny oraz 
inne pomoce naukowe, bezprzewodowy internet 
w każdej sali, 

• dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem 
do Internetu, sala gimnastyczna oraz siłownia, trzy no-
woczesne boiska szkolne, biblioteka, pracownie: języ-
kowe, biologiczna, chemiczna, fizyczna, matematyczna, 

• radiowęzeł, sieć WiFi

Możliwość rozwijania pasji
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje w czasie do-
datkowych zajęć organizowanych przez nauczycieli, np. koła 
historycznego, informatycznego, artystycznego, koła miło-
śników języka angielskiego oraz w czasie wymian międzysz-
kolnych w ramach programów unijnych. Uczestniczą także 
w organizowanych przez siebie wycieczkach krajoznawczo-
-turystycznych.
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X Liceum Ogólnokształcące 
im. I. J. Paderewskiego 
w Katowicach 

ul. Miarki 6 
Dzielnica: Centrum 
tel./fax 32 259-77-59 
e-mail: szkola@xlo.pl 
http://www.xlo.pl 
http://www.facebook.com/xlo.katowice

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
Ia hiszpańsko-angielska: j. polski, j. angielski, trzeci do wyboru: 
biologia, geografia, historia, 34
Ib biologiczno-chemiczna: biologia, chemia 34 
Ic informatyczna: informatyka, matematyka, 
trzeci do wyboru: biologia, geografia, fizyka 34
Id artystyczna: j. polski, historia, trzeci do wyboru: geografia, biologia 34 
Ie medialna: j. angielski, WOS, trzeci do wyboru: biologia, geografia, historia 34 
Nauczane języki obce: Ia – angielski, hiszpański; 
Pozostałe klasy – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Sukcesy szkoły

Współpraca
• UŚ – Akademickie X Liceum Ogólnokształcące, WSZOP, ŚUM, WST, WSTI, UE, 

Instytutem Cervantesa w Krakowie, 
• Klubem Jagiellońskim w Krakowie, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

w Katowicach, Teatrem Śląskim, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Do-
mem Kultury Zawodzie-Bogucice oraz Koszutka, Urzędem Miasta Katowice. 

Pracownie/baza dydaktyczna
• Szkoła posiada: dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (w tym 

dwie nowoczesne 18-to stanowiskowe pracownie informatyczne), bi-
bliotekę, trzy boiska, salę gimnastyczną, siłownię, gabinet pedagogicz-
no-psychologiczny oraz bufet.

• W pracowniach, oprócz klasycznych pomocy naukowych, znajdują 
się: kalkulatory graficzne, elektroniczne mikroskopy, roboty LEGO 
Mindstorms, itd. We wszystkich pracowniach znajdują się komputery 
z podłączonymi tablicami multimedialnymi, projektorami bądź dużymi 
telewizorami. Wszystkie pracownie posiadają połączenie z Internetem 
a dodatkowa sieć Wi-Fi dostępna jest także dla uczniów. 

Nasi absolwenci
• Ewa Ziętek - aktorka filmowa i teatralna (Teatr Narodowy). Gra w serialu tele-

wizyjnym „Barwy szczęścia”.
• Andrzej Szteliga – doktor nauk ekonomicznych. Minister Pełnomocny Amba-

sady RP we Francji. 

• prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy – Pierwszy rektor Politechniki Opolskiej.
• prof. dr hab. Janusz Leszek Wywiał – kieruje Katedrą Statystyki Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach. 
• Jerzy Sztwiertnia – reżyser filmów, spektakli telewizyjnych oraz seriali „Na do-

bre i na złe” i „Plebania”.
• dr inż. arch. Andrzej Grzybowski − rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Ka-

towicach.
• Anna Sekudewicz – dziennikarz radiowy, w Radiu Katowice prowadzi autorski 

program „Trzy kwadranse z reportażem”. 
• Marek Durmała – dziennikarz TVP Katowice i TVP Info.
• Marcin Marten „AbradAb” – polski raper i producent muzyczny. Jeden z zało-

życieli formacji rapowej Kaliber 44.
• Michał Marten „Joka” – członek zespołu Kaliber 44. Laureat nagrody polskiego 

przemysłu fonograficznego Fryderyka.
• Piotr Gutkowski „Gutek” – wokalista i autor tekstów, wykonawca muzyki reg-

gae i hip-hop. Wokalista Indios Bravos.
• Agnieszka Rawinis – mistrzyni Polski seniorów w akrobatyce sportowej.

Możliwość rozwijania pasji
• Koła zainteresowań: fotograficzne, historii sztuki, informatyczne, języ-

ka niemieckiego, matematyczne, miłośników filozofii, psychologii spo-
łecznej, SCRABBLE, szachowe. 

• Gazeta Dziesiątka, PaTPort – uczniowska inicjatywa profilaktyczna, Pol-
ski Czerwony Krzyż, SKS, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, Szkol-
na Grupa Teatralna, Szkolny Klub Filmowy, Zespół muzyczno-wokalny.

• Finalista XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2015 
• Mistrzostwo Katowic w piłce nożnej chłopców 2015
• Finaliści Pierwszej Zespołowej Olimpiady Projektów Społecznych 

„Zwolnieni z teorii”
• Finalista XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2014 

• Finalistka Olimpiady Języka Francuskiego 2014 
• Finalistka Olimpiady Języka Hiszpańskiego 2014 
• Finalistka Olimpiady Języka Angielskiego 2014 
• Finalistka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2013 
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XIV Liceum Ogólnokształcące
im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Katowicach 
ul. Józefowska 32 
Dzielnica: Józefowiec 
tel. 32 258 23 50, fax 32 204 21 15 
e-mail: xivlosucharski@wp.pl 
www. zseio.home.pl 

Zawody Ilość miejsc 
klasa policyjna - rozszerzenia: historia, wos, język angielski  32 
klasa wojskowa - rozszerzenia: geografia, fizyka  32 
klasa pożarnicza - rozszerzenia: geografia, chemia  32 
klasa dziennikarsko-artystyczno-medialna 
- rozszerzenia: historia, język polski, język angielski  32 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki 

Sukcesy szkoły 
Uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego osiągają suk-
cesy w obszarach:
• sprawności i wiedzy mundurowej (np. znaczące miejsca w kolejnych edycjach „Turnieju Klas Policyjnych” w Pile, 
• I miejsce w IV Wojewódzkim Turnieju Klas Mundurowych „Gram i Kulturalnie Kibicuję”)
• sportowym (sukcesy w wojewódzkich i miejskich zawodach sportowych: w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, w biegach, 

w pływaniu i in.)
• artystycznym (np. I miejsce w IX Ogólnopolskim Anglojęzycznym Festiwalu Humoru, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Krasomóczym, wyróżnienia w międzynarodowych konkursach plastycznych)

Nasi absolwenci
Uczniowie klas mundurowych wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi (wojsko, policja, straż pożarna, służba celna, 
straż graniczna). Wśród absolwentów są pracownicy w/w służb w tym m.in. reprezentanci Kompanii Reprezentacyjnej WP i ab-
solwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.
Uczniowie klas artystyczno- dziennikarskich realizują się po ukończeniu szkoły jako studenci uczelni artystycznych (m.in. Wyższej 
Szkoły Aktorskiej we Wrocławiu) i dziennikarskich. Odnoszą sukcesy m.in. w dziedzinach : aktorskiej, plastycznej, fotograficznej.

Współpraca
Nasza Szkoła tj. XIV Liceum Ogólnokształcące współpracuje m.in. ze Szkołą Policji w Katowicach, z Izbą Celną w Katowicach, z Ko-
mendą Wojewódzką Policji w Katowicach, z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach, z Filharmonią Śląską (projekt FAMA), 
z CSF KOSMOS w Katowicach, z Teatrem Korez w Katowicach, z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, z TV Silesia, z Uniwersytetem 
Śląskim - Wydział Kulturoznawstwa.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi z siecią internetową (z WiFi dla uczniów), pracowniami informatycznymi, strzel-
nicą oraz salą gimnastyczną i siłownią.

Możliwość rozwijania pasji
Uczniowie XIV LO mają możliwość rozwijania swoich pasji, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach na terenie placówki oraz 
w zaprzyjaźnionych instytucjach, z którymi współpracuje. Szkoła dba o rozwój kompetencji językowych uczniów, uczestnicząc 
w Międzynarodowym Projekcie AISEC, organizując wyjazdy zagraniczne m.in. do Berlina i Londynu oraz wychodząc naprzeciw 
potrzebom Europy bez granic (wprowadzenie nowego języka nauczania - język hiszpański)
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XV Liceum Ogólnokształcące 
im. rtm. W. Pileckiego 
w Katowicach 

ul. Obroki 87 
Dzielnica: Załęże 
tel. 32 204 65 98, fax 32 204 65 97 
email: sekretariat@15lo.katowice.pl 
www.15lokatowice.edupage.org 
www.facebook.com/15lokatowice.edupage.org

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Ilość miejsc 
klasy mundurowe (wojskowa, policyjna, strażacka)
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub chemia 32
klasy cywilne (o specjalności: weterynaryjna, promocji zdrowia, sportowa): 
biologia, chemia 32 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski 

Sukcesy szkoły
Nasi piłkarze ręczni odnieśli zwycięstwo na Mistrzostwach Europy, a biegacze i pływacy w błyskawicznym tempie rywalizują o to, 
kto zdobędzie więcej trofeów. Od kilkunastu lat odnosimy sukcesy na zawodach i konkursach dotyczących służb mundurowych. 
Siódme poty wylewamy nie tylko na bieżniach i stadionach, laury zdobywamy piórem i pędzlem na konkursach literacko-histo-
rycznych i plastycznych, a niektórzy swoją „szansę na sukces” zapoczątkowaną na zajęciach artystycznych uwieńczyli wydaniem 
płyty.

Nasi Absolwenci
Nasi absolwenci służą w policji oraz w wojsku: są przyjmowani do jednostek pancernych oraz jednostek podlegających Dowódz-
twu Wojsk Specjalnych. Wielu spośród tych, którzy wybrali cywilne kierunki kształcenia, zdecydowało się na studia z zakresu 
zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa narodowego. Nauka w naszym liceum dla większości była szkołą efektywnego 
współdziałania w zespole, a wolontariat uczył zaangażowania i sumienności, co pomogło odnaleźć absolwentom miejsce na 
rynku pracy.

Współpraca/partnerzy szkoły 
Partnerami naszej szkoły m.in. są: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Szkoła 
Policji w Katowicach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oddział w Gliwicach, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Seniorów Lotnic-
twa Wojskowego, Liga Obrony Kraju, Państwowa Straż Pożarna, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Akademia Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, Stowarzyszenie „Szansa dla każdego”, Fundacja Lex Civis.

Rozwijanie pasji
Pasjonaci strzelectwa mogą korzystać ze szkolnej strzelnicy, ponad to doskonalić umiejętności na obiektach w Chorzowie i Ru-
dzie Śląskiej; natomiast w dni wolne od nauki mogą ćwiczyć taktykę i celność na zajęciach z użyciem ASG. Usatysfakcjonowani 
będą miłośnicy sztuk walki, bo wychowania 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 spor-
towych kierujemy do miłośników aktywnego spędzania czasu. 
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Zespół Szkół Budowlanych 
im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach 
ul. Techników 11 
Dzielnica: Dąbrówka Mała 
tel./fax: 32 256 63 72 
e-mail: zsb@onet.pl
www.zsb.szkola.pl 

Technikum Nr 1 
Zawody  Ilość miejsc 
technik budownictwa  16 
technik geodeta  16 
technik przemysłu mody  16 
technik architektury krajobrazu  16
technik drogownictwa  16 
technik realizacji nagrań i nagłośnień 16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 
Zawody Ilość miejsc 
murarz – tynkarz  11 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 11 
klasa wielozawodowa  11 
specjalności: monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, kamieniarz, stolarz, zdun, krawiec, ogrodnik – status młodocianego 
pracownika - comiesięczne wynagrodzenie 

Historia szkoły 
Jesteśmy szkołą, która może poszczycić się ponad 200 letnią tradycją. Na dorobek szkoły zapracowały trzy placówki 
zlokalizowane przy ul. Techników: Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących (od 1930), Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących (od 1945) oraz Zespół Szkół Budowlanych (od 1961). Ich połączenie nastąpiło w 2012 
roku. Nauczając bierzemy pod uwagę: tradycję, nowoczesność i perspektywy. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku pracy, oferujemy naukę w zawodach dających absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia i samozatrud-
nienia. Aby nauka była przyjemnością, modernizujemy otoczenie szkolne, nieustannie poszerzamy krąg firm, w któ-
rych uczniowie odbywają praktyki zawodowe. 

Szkoła posiada 
• Internat,
• Nowoczesne warsztaty szkolne, wszystkie pracownie z dostępem do Internetu,
• Pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, bogate zaplecze sportowe,
• Pracownie zawodowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt,
• Szeroki krąg współpracujących ze szkołą pracodawców i firm, gwarantujących szkolenia honorowane na rynku Pracy, 
• Olbrzymi potencjał: fantastyczna atmosfera oparta na poczuciu bezpieczeństwa i życzliwości, imprezy szkolne, ini-

cjowane także przez uczniów, wycieczki sponsorowane. 

Nasi absolwenci
• absolwenci szkoły to zawodowi specjaliści odnajdujący się na rynku pracy, większość pracuje w wyuczonym zawo-

dzie, bądź zawodach pokrewnych
• absolwenci technikum często kontynuują naukę na uczelniach wyższych, także humanistycznych
• absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej także podnoszą swoje kwalifikacje, realizując zasadę kształcenia przez 

całe życie 
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Współpraca
• patronaty: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
•  w Katowicach
• pracodawcy
• uczelnie wyższe (m.in. Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 

w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, ), 
• instytucje kultury (Teatr Śląski, Teatr Korez, Teatr Zagłębia, MDK Szopienice, Muzeum Śląskie, Biblioteka Śląska, 

NOSPR, kina, MOSiR), 
• firmy zawodowe (m.in. Solar Expert, firmy budowlane organizujące szkolenia dla uczniów), 
• instytucje dobroczynne (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Fundacja Viribus 

Unitis w Katowicach, szlachetna paczka, WOŚP, Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Katowicach, Hospicjum Cor-
dis w Katowicach, dom dziecka), 

• fundacje (Fundacja Sendzimira), 
• media (telewizja SILESIA, miesięcznik Roździeń) oraz z OKE, WOM, Europe Direct, IBE, CEO, FRSE, Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Katowicach, 
Ośrodek Debaty

Pracownie/baza dydaktyczna
• internat
• przedmiotowe pracownie multimedialne z dostępem do Internetu 
• pracownie zawodowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt
• bogate zaplecze sportowe
• Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla każdej kwalifikacji w zawodzie

Możliwość rozwijania pasji
• Uczniowie realizują swoje zainteresowania i zdolności w: kołach zawodowych i przedmiotowych: architektury 

krajobrazu, architektoniczne, geodezyjne, „Złota pętelka”, „Młodego Florysty” , „Kreowania wizerunku z ele-
mentami kosmetologii”, matematyczne, fizyczne i biblijne.

• uczniowie zdobywają nowe umiejętności, takie jak np. gra w brydża, szachy, samoobrona, ćwiczą jogę (Klub 
hatha jogi), doskonalą gry sportowe (Szkolny Klub Sportowy)

• uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, a także w ramach Klubu Europejskiego, biorą udział w życiu 
kulturalnym jako „Kulturalni ZSB”

• realizacja projektów

Praktyki zawodowe
• firmy katowickie: BFC NIERUCHOMOŚCI, PRO INWEST, Polmur Projekt, Z.P.U. TELEGAZ, PROGEO KATOWICE, 

GEO – SERWIS, Gradus-2, PUH GeoCad, „CALLA” S.C., sosnowieckie: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, AQUA 
SYSTEM, SAKHO Sp. zo.o., firmy z Siemianowic Śląskich: DOMBUD – BETON, Biuro Usług Geodezyjnych, Bo-
tanicArt.,z Będzina Stanger, GEO+MAR Usługi Geodezyjne, Geo Lint, KAPIAS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, 
DAN POL z Tychów, SKAR IO z Rybnika, KS-Geo-Soft z Lędzin, DE KA ER S.C. z Bytomia, F.U.H.P. CZERWONA 
KONEWKA z Mysłowic, Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry Sp. Z o.o., Zakład Krawiectwa Ciężkiego Damsko 
Męski z Żor

Sukcesy szkoły
• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych
• udział w licznych konkursach i olimpiadach zawodowych, ogólnokształcących i sportowych
• realizacja projektów wyróżnionych dobrą praktyką: : Erasmus + (zagraniczne praktyki), „Szkoła z Klasą 2.0”, 

„Bezpieczna Szkoła. Bezpieczny Uczeń”, „WF z Klasą”, „Młodzi Głosują”, “Koduj z Klasą”, „Nienawiść. Jestem 
przeciw!”, „Zawód drogą do niezależności
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Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach 
ul. Raciborska 3 
40-074 Katowice 
tel. 32 251 68 01, fax 32 251 68 01 
e-mail: szkola@zse-korfanty.katowice.pl 
www.zse-korfanty.katowice.pl

Technikum Nr 2 
Zawody Ilość miejsc 
technik ekonomista  32
technik hotelarstwa  32
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
technik ekonomista – geografia/biologia, matematyka
technik hotelarstwa – geografia/biologia, język angielski
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Sukcesy szkoły
W Rankingu Techników 2016 Perspektywy zajmujemy 3 miejsce w Katowicach.
Szczycimy się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych i matury. Od siedmiu lat nasi uczniowie są 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. 

Współpraca 
Szkoła współpracuje między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów, Wyż-
szą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, Teatrem Śląskim, Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Pol-
skiego Radia, Pałacem Młodzieży, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Muzeum Historii Katowic, Śląską Akade-
mią Barmana, Sanepidem, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła zlokalizowana jest w centrum Katowic, w pobliżu Pałacu Młodzieży. Posiadamy 3 nowoczesne pracownie 
komputerowe z dostępem do Internetu, pracownie obsługi konsumenta, hotelarską, salę gimnastyczną, siłownię, 
tartanowe boisko szkolne, sklepik szkolny.

Możliwość rozwijania pasji 
Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie barmańskim level A, kursie Barman Junior, w warsztatach baristycznych. 
Uczniowie klas technik ekonomista zdobędą wiedzę z zakresu zarabiania i inwestowania pieniędzy . Giełda nie bę-
dzie miała przed nimi tajemnic. Organizujemy wycieczki zagraniczne między innymi do Berlina, Pragi.

Praktyki zawodowe
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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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 
www.zsgkatowice.edu.pl 

Technikum Nr 3 
Zawody  Ilość miejsc 
technik żywienia i usług gastronomicznych (dawny KUCHARZ) 36 
kelner 18
technik eksploatacji portów i terminali – NOWY KIERUNEK 18
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
język angielski, chemia, geografia i wiedza o społeczeństwie 
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 
Zawody Ilość miejsc 
kucharz 32 

Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych
- kwalifikacja T.6. – sporządzanie potraw i napojów (zawód KUCHARZ)
- kwalifikacja T.9. – wykonywanie usług kelnerskich
- kwalifikacja T.15. – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Sukcesy szkoły 
Dobra zdawalność egzaminów zawodowych, udział z dobrymi wynikami w ogólnopolskich konkursach kulinarnych: Młody Kreator Sztuki Kulinarnej, 
Śląskie Smaki, konkurs dla młodych barmanów Monin Junior Cup.

Nasi absolwenci 
Wśród absolwentów naszej szkoły znajdują się szefowie kuchni i czołowi kucharze takich restauracji jak np. Szafranowy Dwór, Qubus, Angelo, menagero-
wie w gastronomii, specjaliści z zakresu kuchni molekularnej, przedstawiciele firm prowadzących szkolenia gastronomiczne, właściciele restauracji, firm 
cateringowych, pierogarni, kawiarni, a nawet szef straży granicznej lotniska i somelier na statku oceanicznym.

Pracownie/baza dydaktyczna 
Mamy przyjazne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale lekcyjne, dwie 
nowoczesne pracownie technologiczne, salę obsługi konsumenta, pra-
cownię internetową, bibliotekę z dostępem do internetu oraz boiska spor-
towe. Komfortowe warunki zajęć w-f umożliwia niedawno wybudowana 
hala widowiskowo-sportowa w Szopienicach.

Możliwość rozwijania pasji 
Rozwijanie pasji i zainteresowań umożliwiają naszym uczniom cykliczne 
Warsztaty Kulinarne Najlepsi pod Okiem Mistrzów oraz warsztaty ABC Kel-
nera prowadzone przez szefów kuchni i barmanów najlepszych restauracji 
regionu, a także artystyczne Koło Kreatywnych.

Praktyki zawodowe 
Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych restauracjach i hotelach 
regionu: Angelo, Marysin Dwór, Qubus, Novotel, Monopol; podczas waka-
cji organizowane są praktyki w ośrodkach wypoczynkowych w Jastrzębiej 
Górze i Mrzeżynie. Udział w międzynarodowym projekcie umożliwia nam 
też praktyki w Hiszpanii.

Współpraca 
 Z kim współpracujemy ? - Śląski Cech Gastronomii, Stowarzyszenie Szefów 
Kuchni, Lotnisko w Pyrzowicach, przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe, 
nadmorskie ośrodki wczasowe w Jastrzębiej Górze i w Mrzeżynie, Esmovia – 
firma przyjmująca uczniów na praktyki w Hiszpanii, Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Katowicach, MOPS w Katowicach – wolontariat, Stowarzy-
szenie Mocni Razem, Park Śląski, PCK w Katowicach, Muzeum Historii Kato-
wic, IPN w Katowicach, Schronisko dla Zwierząt w Katowicach i Sosnowcu.
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Zespół Szkół Handlowych 
im. B. Prusa 
w Katowicach 
ul. Gen. J. Hallera 60 
40-358 Katowice 
tel. 32 256 99 34, fax 32 256 92 91 
www:zshkatowice.pl 
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Handlo-
wych-im-Boles%C5%82awa-Prusa-118815524845061/?fref=photo/

Technikum Nr 5 
Zawody Ilość miejsc 
technik handlowiec 16
technik księgarstwa 16 
Rozszerzenia: 
Technik handlowiec – j. polski, matematyka
Technik księgarstwa – j. polski, matematyka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 
Zawody  Ilość miejsc 
sprzedawca  32 
Nauczane języki obce: angielski 

Sukcesy szkoły 
Szkoła ma niemal 60-letnie doświadczenie w kształceniu kolejnych pokoleń handlowców i sprzedawców, rozwijając tradycje ku-
pieckie w regionie. Naszym największym sukcesem są absolwenci szkoły - menagerowie dużych firm, wychowankowie zajmujący 
stanowiska kierownicze, pracownicy sklepów, księgarń i hurtowni, prowadzący własne rodzinne przedsiębiorstwa, pracujący 
w organizacjach i zrzeszeniach, działający na rzecz innych. Dużym sukcesem jest możliwość zdobycia w trakcie nauki w szkole 
dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, szczególnie tych uzyskanych podczas praktyk zagranicznych.

Współpraca
Szkoła współpracuje z pracodawcami, uczelniami wyższymi, instytucjami i organizacjami działającymi w regionie, kraju i świecie 
realizując projekty edukacyjne dla naszych uczniów. 

Pracownie/baza dydaktyczna
Posiadamy nowoczesne multimedialne i zawodowe pracownie, bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, w której uczniowie mają 
dostęp do podręczników, bazy wiedzy i bogatego zbioru literatury pięknej oraz multimediów. Wysoko wykwalifikowani nauczy-
ciele i dobra baza dydaktyczna to gwarancja sukcesów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Możliwość rozwijania pasji
W Zespole Szkół Handlowych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań - działając w Klubie Młodzie-
żowym „supPORT”, licznych kołach zainteresowań, włączając się w organizację licznych imprez (np. gra Fair Train, rajd integra-
cyjny, gry i zabawy dla przedszkolaków, dzień przedsiębiorczości), działając jako wolontariusze. Dodatkowym atutem szkoły 
jest współpraca z wolontariuszami EVS (młodymi przedstawicielami UE), dzięki której nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć 
w bezpłatnych konwersacjach językowych, zdobywać informacje na temat kultury innych narodów.

Praktyki zawodowe
Wszystkim uczniom i słuchaczom naszej szkoły zapewniamy realizację praktyk zawodowych w zaprzyjaźnionych firmach (sklepy 
różnych branż, księgarnie, IKEA, Selgros). Naszym dodatkowym atutem są praktyki zagraniczne - w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii oraz we Włoszech – podnoszące kwalifikacje zawodowe. 
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Zespół Szkół Nr 7 
im. Stanisława Mastalerza 
w Katowicach 

ul. Gliwicka 228 
Dzielnica: Załęże 
tel./ fax 32 254 06 26, 
e-mail: sekretariat@zs7.katowice.pl 
www.zs7.katowice.pl 

Technikum Nr 7 
Zawody  Ilość miejsc 
technik pojazdów samochodowych 32 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, angielski zawodowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 
Zawody Ilość miejsc 
Elektromechanik 16
Ślusarz 16
Mechanik pojazdów samochodowych 16
Mechanik motocyklowy 16 
Nauczane języki obce: angielski 

Sukcesy szkoły
Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych – piąte miejsce w kraju w rankingu „Perspektyw” w kategorii „Mistrz zawodu”.

Nasi absolwenci
Są bardzo dobrze wyszkolonymi fachowcami. Podejmują pracę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi Samochodów (Ford, Audi, 
BMW) na poziomie średniego personelu technicznego. Aplikują na studia kierunkowe / techniczne.

Współpraca
Szkoła współpracuje z salonami samochodowymi w ramach zajęć praktycznych i praktyk samochodowych oraz staży dla uczniów. 
Z firmą Magneti Marelli Sp. z o. o. – doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych. Współpracujemy również z instytucjami 
kulturalnymi (muzea) i wychowawczymi. 

Pracownie/baza dydaktyczna
Sale dydaktyczne wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu i tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny. Pracownie 
przedmiotów zawodowych posiadają nowoczesne programy serwisowe do diagnostyki samochodów. Szkoła wyposażona jest 
w wielostanowiskową pracownię komputerową. 
Możliwość rozwijania pasji. W ramach zajęć dodatkowych istnieje możliwość diagnozowania własnych samochodów na bazie 
sprzętu dostępnego w pracowni samochodowej. Szkoła posiada profesjonalną ściankę wspinaczkową i nowocześnie wyposażo-
ną siłownię. 

Praktyki zawodowe
W ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych współpracujemy z salonami samochodowymi: NOMA 2 Sp. z o. o., Auto-
kopex Sp. z o. o., Grupa PDG Sp. z o. o., Pietrzak Sp. z o. o. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii w ASO oraz do 
doskonale wyposażonych pracowni dydaktycznych, co jest gwarancją wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych. Aktualnie 
szkoła przystąpiła do projektu „Erassmus plus” – realizacja praktyk zagranicznych dla uczniów. 
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Technikum Nr 8 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
w Katowicach 
ul. Mickiewicza 16
40-092 Katowice
tel. (32) 258 83 14
www.tech8katowice.pl

Zawody  Ilość miejsc
Technik telekomunikacji  15
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  15
NOWE KIERUNKI
Technik urządzeń dźwigowych 16
Technik wentylacji i klimatyzacji 16
NOWOŚĆ
Języki obce: j. angielski i do wyboru j. niemiecki lub j. hiszpański
Innowacja wojskowa i policyjna – klasy mundurowe
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym do wyboru: matematyka, fizyka, 
geografia, informatyka, j. obcy lub inne w zależności od liczby osób

Sukcesy szkoły
Jeden z najwyższych wskaźników zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz matur przez Naszych uczniów.
Nasi uczniowie w ramach projektu Leonardo da Vinci i Erasmus+ odbywają praktyki w słonecznej Hiszpanii!
Jako nieliczne szkoły techniczne w Katowicach prowadzimy nabór do klas mundurowych – wojskowych i policyjnych!

Nasi absolwenci 
Nasi absolwenci stanowią kadrę techniczną w firmach zajmujących się dostarczaniem usług telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych m.in. w firmach takich jak Orange, Netia, Vectra, UPC. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest 
fachowcem od montażu, naprawy, diagnostyki uszkodzeń paneli solarnych, pomp ciepła i innych elementów tak popularnej 
ekologicznej energetyki. Znajdują zatrudnienie w licznych firmach branży energetycznej oraz zakładają własne firmy usługowe. 
Wielu absolwentów z powodzeniem kontynuuje naukę na studiach wyższych m.in. na Politechnice Śląskiej czy AGH. 

Współpraca/Partnerzy Szkoły
Nawiązaliśmy współpracę z czołowym producentem branży dźwigowej na Śląsku – firmą Liftbud w Katowicach.
Od lat współpracujemy z firmami: EuroCentrum, Hewalex, Ecosolar, KENO Energy, Oze-Sun, KPRT, OST Teleinformatyka, Super-
Com. W firmach tych nasi uczniowie odbywają praktyki miesięczne – organizowane przez Szkołę.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła posiada:
• najnowocześniejszą pracownię elektroniczną, 
• nową pracownię telekomunikacji (cyfrowe centrale abonenckie, aparaty systemowe itp.), 
• nowoczesną pracownię energetyki odnawialnej (kompletna instalacja solarna, panele solarne, ogniwa foto¬woltaiczne, itp.),
• nowoczesną pracownię do nauki j. obcych,
• warsztaty mechaniczne wyposażone w specjalistyczny osprzęt do obróbki materiałów
• wszystkie sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny – tablice interaktywne, laptopy, rzutniki, 
• nowoczesną pracownię języków obcych. 

Możliwość rozwijania pasji 
Klasy mundurowe wiosną i jesienią mają organizowane obozy sprawnościowe! Oferujemy wyjazdy na strzelnicę, dodatkowe 
zajęcia z wiedzy wojskowej i policyjnej. Zajęcia z obsługi drukarek 3D, kursy SEP, AutoCAD i języków programowania. Prężnie 
działa szkolny SKS – piłka nożna, siatkówka, wspinaczka na ściance.
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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego
w Katowicach 

ul. ks. bpa Herberta Bednorza 15 
Dzielnica: Szopienice
tel. 32 256 94 69, fax 32 256 94 69,
e-mail: zsps@alpha.pl www.zsps.org.pl

Technikum Nr 10 
Zawody  Ilość miejsc 
technik technologii żywności 32 
technik weterynarii 32 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: chemia, matematyka, j. angielski, biologia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 
Zawody  Ilość miejsc 
cukiernik  11
piekarz  11
wędliniarz  11

Nauczane języki obce: angielski

Sukcesy szkoły 
Od lat uczniowie naszej szkoły są laureatami lub finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności a uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej 
zajmują czołowe miejsca w Wojewódzkim i Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Uczniowie są również zwy-
cięzcami w konkursach związanych z Programami Profilaktycznymi. Absolwenci natomiast znajdują zatrudnienie na trudnym rynku pracy – i to jeden 
z największych sukcesów szkoły. W latach 2009-2015 szkoła realizowała 6 projektów w ramach programów europejskich Leonardo da Vinci i Erasmus + , 
dzięki którym 120 uczniów odbywało praktyki w firmach brytyjskich, hiszpańskich, włoskich i irlandzkich. 

Nasi absolwenci
Nasi absolwenci to: profesorowie wyższych uczelni (w Warszawie, Kato-
wicach, Olsztynie), Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach, właściciele przetwórni mięsnych, ciastkarni, 
piekarni, restauracji, kierownicy działów w super i hipermarketach, pra-
cownicy laboratoriów zakładowych w sanepidzie, w Unilever Polska itp.

Współpraca 
Szkoła współpracuje z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach, większością właścicieli zakładów przemysłu 
spożywczego, Uniwersytetem Śląskim (wydział chemii, biologii), Śląskim 
Ogrodem Zoologicznym, hodowcami zwierząt oraz przychodniami wete-
rynaryjnymi, Agencją Rynku Rolnego, Szpitalem Geriatrycznym w Katowi-
cach, środowiskiem lokalnym Szopienic, Biblioteka Śląską. 

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną w postaci pracowni analizy 
żywności, pracowni weterynaryjnej, pracowni cukierniczej, sal dydaktycz-
nych do zajęć z przedmiotów zawodowych, pracownię informatyczną, 
kafejkę internetową, pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko tartano-
we, siłownię, bibliotekę szkolną, klubo kawiarenkę oraz barek, prowadzo-
ne jest mini zoo.

Możliwości rozwijania pasji
W szkole można rozwijać pasję sportową poprzez udział w SKS-ach; za-
wodową - poprzez udział w kółkach zainteresowań zarówno dla technika 
technologii żywności jak i technika weterynarii, organizowaniu i braniu 
udziały w konkursach zawodowych; społecznych – poprzez udział w wo-
lontariacie zarówno na rzecz Szpitala Geriatrycznego w Katowicach jak 
i schronisk dla zwierząt, na rzecz podopiecznych świetlic środowiskowych; 
kulturalnych – poprzez przygotowywanie różnych przedsięwzięć teatral-
nych, muzycznych, tanecznych.

Praktyki zawodowe
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawo-
dach związanych z przetwórstwem spożywczym odbywają się w firmach 
rzemieślniczych: piekarniach, cukierniach lub zakładach mięsno-wędli-
niarskich. Są to na ogół niewielkie firmy rodzinne wykorzystujące tradycyj-
ne receptury i metody produkcji, dzięki czemu uczniowie mogą kształcić 
umiejętności manualne wysoko cenione w branży spożywczej. Technicy 
weterynarii odbywają praktyki początkowo w gospodarstwach hodowla-
nych, stadninach koni, schroniskach dla zwierząt i ogrodzie zoologicznym, 
a następnie w gabinetach, lecznicach i klinikach weterynaryjnych. Dzięki 
takiemu układowi praktyk uczniowie zyskują szeroką wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu hodowli zwierząt, ich pielęgnacji, profilaktyki i leczenia.
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Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2
w Katowicach 
 
ul. Mikołowska 131 
40-592 Katowice 
Dzielnica: Brynów 
tel. 32 609 60 20, fax 32 609 60 38, 
e-mail: sekretariat@zstio2.katowice.pl 
www.zstio2.katowice.pl 

Technikum Nr 4 
im. Powstańców Śląskich 
Zawody  Ilość miejsc 
Technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia) 15
Technik informatyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka) 18
Technik elektryk (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka) 18
Technik energetyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka) 15
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki lub francuski

XVI Liceum Ogólnokształcące
  Ilość miejsc 
PROFIL SPORTOWY: piłka nożna, pływanie  30
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Historia szkoły
Szkoła jest placówką o 176-letniej historii. Wywodzi się z Górnośląskiej Szkoły Górniczej. Jest kontynuatorką szkół z Tarnowskich Gór i Wieliczki. Była wie-
lokrotnie reorganizowana i zmieniała nazwę, jednak zachowała ciągłość działalności i więź z tradycją. Obecną nazwę, tj. ZSTiO nr 2 nadano uchwałą Rady 
Miasta Katowice 05.06.1998 r. W skład zespołu wchodzą: technikum, liceum ogólnokształcące, gimnazjum i szkoła policealna.

Sukcesy szkoły
• W 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Brązowej Szkoły 2016” w rankingu 

Perspektywy i uplasowaliśmy się na II miejscu wśród katowickich szkół 
technicznych,

• Szkoła zapewnia wysoki poziom w zakresie nabywania przez uczniów 
wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej (ra-
port Kuratorium Oświaty),

• Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach za-
wodowych (logistyczna, techniczna, informatyczne wiPING - Potyczki 
Informatyczne Nowej Generacji) oraz sportowych na szczeblu regio-
nalnym i ogólnopolskim (czołowe miejsca w Mistrzostwach Katowic 
w piłce nożnej, biegach przełajowych, piłce ręcznej, siatkówce, sukcesy 
w Mistrzostwach Śląska w pływaniu).

• Udało nam się stworzyć szkołę o przyjaznej atmosferze sprzyjającej 
rozwojowi każdego ucznia przy wsparciu doświadczonej i życzliwej 
kadry pedagogicznej.

Nasi Absolwenci
Absolwenci poszczególnych kierunków kształcenia szkolnego nabywają 
kwalifikacje zawodowe spełniające oczekiwania pracodawców. Oprócz 
umiejętności zawodowych posiadają (często ponadprzeciętne) umiejęt-
ności informatyczne oraz językowe. Absolwent ZSTiO nr 2 jest zatem:
• przygotowany do budowania własnej koncepcji życia,
• przygotowany do życia zawodowego i wdrożony do podnoszenie swo-

ich kw alifikacji,
• przygotowany do aktywnego poruszania się po rynku pracy,
• przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ży-

ciu publicznym,
• tolerancyjny i uwrażliwiony na szanowanie wolności swojej i innych,
• przygotowany do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
• kulturalny (przygotowany do odbioru sztuki, czynnego uczestnictwa 

w kulturze, sporcie, rekreacji),
• wdrożony do rozwijania sprawności umysłowej i fizycznej,
• wyposażony w umiejętność stosowania technologii informacyjnej.
Nasi absolwenci często kontynuują naukę w szkołach wyższych. Są chętnie 
zatrudniani w wielu zakładach pracy o profilach produkcyjnych i informa-
tycznych, w których piastują niejednokrotnie kierownicze stanowiska. Nasi 
absolwenci to także pracownicy urzędów, biur rachunkowych, szkół. Wielu 
prowadzi własną działalność gospodarczą.
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Współpraca
ZSTiO nr 2 współpracuje z wieloma partnerami w obszarach:
• dydaktycznym m.in. z: Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą 

Szkołą Bankowości i Finansów, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, War-
szawskim Instytutem Bankowości;

• kulturalnym i patriotycznym m. in. z: Pałacem Młodzieży, Muzeum Historii Katowic, Górnośląskim Centrum Kultury, Radiem 
Katowice, Biblioteką Śląską, młodzieżowymi domami kultury na terenie Katowic, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, 
Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym;

• sportowym m. in. z: KS „Rozwój” Katowice, MKS Pałac Młodzieży, MKKS „Gloria”;
• profilaktycznym m. in. z: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

Ośrodkiem Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach, METIS, Śląskim Centrum Profilaktyki 
i Psychoterapii, Ośrodkiem TOMMED, Komendą Miejską Policji;

• wolontariatu m. in. z: Hospicjum Cordis, Archidiecezjalnym Domem Hospicyjnym bł. Jana Pawła II w Katowicach, Wspólnotą 
„Burego Misia”.

Pracownie/Baza dydaktyczna
• nowoczesne wyposażenie (profesjonalne pracownie - 6 komputerowych, 2 elektryczne, energetyczna, ekonomiczna i tech-

niczna, tablice interaktywne, laptopy, platforma e-learning),
• obiekty sportowe: sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkole, 
• trwa realizacja zadania - budowa hali sportowej przy ZSTiO nr 2,
• biblioteka z bogatym księgozbiorem,
• komplet podręczników za 100-120 zł,
• ogólnodostępne Wi-Fi.

Możliwości rozwoju pasji
• Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie indywidualnych (często pozaedukacyjnych) zainteresowań między innymi przez: orga-

nizowanie konkursów naukowych i artystycznych, promowanie uczestnictwa w formach wspomagających edukację i wycho-
wanie uczniów, prowadzenie kółek zainteresowań, 

• Uczniom wybitnie zdolnym umożliwia się realizowanie indywidualnego programu oraz toku nauczania, a także ukończenie 
nauki w skróconym czasie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie Szkoła podejmuje także dodatkowe działania 
na rzecz uczniów zdolnych, np.: realizuje plany pracy indywidualnej, organizuje indywidualne konsultacje z nauczycielami, 
zachęca do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, przygotowuje do turniejów, konkursów, olimpiad, proponuje poszerza-
nie wiedzy programowej i pozaprogramowej, organizuje wyjazdy edukacyjne, umożliwia uczniom prowadzenie fragmentów 
lekcji z nowym materiałem, odpowiednio wyróżniania i nagradza ponadobowiązkowe formy aktywności uczniów.

• Szkoła zwiększa szanse absolwentów na pozyskanie zatrudnienia poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Siecią Szkół 
(KSAPL) i zaoferowaniu abiturientom możliwości dobrowolnego przystąpienia do akredytowania posiadanych umiejętności 
oraz kwalifikacji zawodowych, przeprowadzanego zgodnie z europejską procedurą APL. Absolwenci mogą uzyskiwać uzna-
wane przez pracodawców certyfikaty, zawierające opisowe potwierdzenia ich przydatności do pracy zawodowej, w zakresie 
udokumentowanymi akredytowanymi kwalifikacjami.

• Szkoła umożliwia odbycie kursu CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Discovery, który jest kursem opracowanym przez 
firmę Cisco Systems pozwalającym uczniowi nabyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu sieci komputerowych. Kurs został 
stworzony jako odpowiedź na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych początkujących tech-
ników sieciowych (tzw. entry level technician).

• Szkoła umożliwia uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ), które są prowadzone według programu na-
uczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacz otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, co umożliwia mu przystąpienie do eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzaminy przeprowadzane będą przez okręgową komisję egzaminacyjną 
(OKE).

• Szkoła od roku szkolnego 2016/2017 zwiększy ilość oferowanych kursów zawodowych we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

• Szkoła umożliwia rozwój sportowy pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów, którzy wypromowali w swoje karierze świa-
towej klasy zawodników. 

Praktyki zawodowe
Szkoła posiada własną bazę do prowadzenia zajęć praktycznych, ściśle współpracuje z pracodawcami w zakresie praktyk zawo-
dowych. Na przestrzeni kilku lat nawiązano współpracę z ok. 40 zakładami pracy. Należą do nich między innymi: Sopra Steira, 
Tauron, FAMUR, EMAG, Kamsoft, Urząd Skarbowy w Katowicach, Urząd Statystyczny w Katowicach, Kopalnia "Wujek", TOTuDruk. 
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Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 
im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach 
ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 2 
Dzielnica: Piotrowice 
tel. 32 202 82 55, fax 32 204 82 55 
e-mail: technikum12@abramowski.edu.pl 
http://abramowski.edu.pl 

XVIII Liceum Ogólnokształcące 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
- Grafika komputerowa  32
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia, język rosyjski (dla chętnych) 
- E-dziennikarstwo  32
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, język rosyjski (dla chętnych)

Technikum Nr 12 
Zawody  Ilość miejsc 
fototechnik  32
technik elektronik  32

Informacje o szkole
Zapraszamy do Naszej szkoły, gdzie uczymy fotografii od 1945 roku. Obecnie szkoła może się pochwalić wysokimi wynikami 

egzaminów maturalnych i zawodowych, znacznie przekraczającymi poziom zdawalności zarówno w skali województwa śląskie-
go, jak i całego kraju. Kompetencje nabyte w wyniku kształcenia w zawodach elektronik i fototechnik w najbliższych latach, 
będą najbardziej pożądanymi wśród pracodawców („Barometr zawodów 2015”). Mocną stroną szkoły jest wyposażenie uczniów 
w wachlarz umiejętności pozwalający nadążać za zmianami i rozwojem wszechobecnej technologii IT. Absolwent naszej szkoły 
posiada gamę kompetencji twardych pożądanych przez współczesnych pracodawców jak: znajomość programowania, biegłość 
w technologii informacyjnej i multimediach, grafika komputerowa oraz znajomość języków obcych („Wyróżnienie szkoła IT”). 

W najbliższych latach szkolnych planowana jest organizacja staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkoły w ramach 
programu „Erasmus+”. 

Treści dotyczące multimediów i grafiki komputerowej wplatamy w program kształcenia Liceum Ogólnokształcącego. Uczeń 
naszego liceum jest kształcony (w ramach profilu) przez nauczycieli zawodowych przedmiotów fotograficznych, graficznych – 
kończy szkołę z bardzo konkretnymi umiejętnościami. 

Kameralny charakter szkoły przyczynia się do przyjaznego i bezkonfliktowego klimatu. Nasi uczniowie są aktywni – podejmują 
i angażują się w wiele inicjatyw rozwijających ich pasje, wrażliwość i umiejętności (organizacja wystaw, wolontariat).

Budynek szkoły charakteryzuje przyjemny design. Placówka posiada sale multimedialne, pracownie komputerowe, skom-
puteryzowaną bibliotekę z dostępem do Internetu, kompleksową bazę sportową i rekreacyjną (m.in. siłownia i sauna), a tak-
że radiowęzeł i salę prób dla zespołów muzycznych. W każdej sali lekcyjnej znajduje się projektor umożliwiający odtwarzanie 
filmów i multimediów. Na bieżąco unowocześniamy bazę dydaktyczną (np. projektowanie i programowanie robotów LEGO 
MINDSTORMS, wykorzystanie platformy Arduino Uno i Due. Liczne warsztaty, zajęcia organizowane we współpracy z partnerami 
szkoły rozwijają tzw. kompetencje miękkie jak: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Atutem naszej szkoły jest również kadra pedagogiczna, której większość stanowią czynni egzaminatorzy przedmiotów ogólno-
kształcących i zawodowych. W szkole znajduje się bufet oferujący zdrową żywność, serwowane są w nim także dania na ciepło.

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 28.04.2016 r. ZAPRASZAMY !!!
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Zespół Szkół Zawodowych 
im. Romualda Mielczarskiego
w Katowicach 

al. Bolesława Krzywoustego 13 
Dzielnica: Tysiąclecie (dolne) 
tel/fax 32 254 30 48, tel/fax 32 254 36 50 
e-mail: mielczarskizsz@tlen.pl 
www.mielczarskizsz.internetdsl.pl 

Technikum Nr 13 
Zawody  Ilość miejsc 
technik organizacji reklamy  32 
technik handlowiec  16 
technik logistyk  16 

Historia szkoły 
Historia Zespołu Szkół Zawodowych rozpoczęła się ponad pół wieku temu kształceniem przyszłych pra-
cowników handlu. Zgodnie z rynkowym spojrzeniem na gospodarkę wdrażaliśmy nowe kierunki kształ-
cenia: 1977 rok – technik organizacji reklamy - najciekawszy zawód dla kreatywnych. 1992 rok – technik 
handlowiec – najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. 2005 rok – technik logistyk – najprężniej 
rozwijająca się branża gospodarki. W 2008 szkoła uzyskała Certyfikat Jakości jako szkoła przedsiębior-
czości, a rok później zakwalifikowała się do udziału w Ogólnopolskim Programie „Szkoła bez przemocy”. 

Sukcesy szkoły
• Mistrzostwo Katowic w koszykówce chłopców 2011/12, 2012/13, 
• Wicemistrzostwo Śląska w koszykówce chłopców 2012/13, 
• Wicemistrzostwo Katowic w koszykówce chłopców 2014/15 
• Mistrzostwo Katowic w piłce ręcznej chłopców 2012/13. 

Szkoła posiada 
• Pracownie: ekonomiczno-informatyczną, grafiki komputerowej, pro-

jektowania graficznego, fotograficzną wraz z ciemnią, rysunkowo-
-malarską, wirtualne laboratorium logistyczne, salę gimnastyczną, 
siłownię, bufet, 

• Wykwalifikowana kadra nauczycieli umożliwia zdobycie wiedzy oraz 
rozwijanie zainteresowań takich jak: fotografia, grafika komputerowa, 
rysunek i malarstwo, projektowanie graficzne, ekonomia i marketing, 
teatr, film i sport,

• Szkoła postrzegana jest przez uczniów i rodziców jako bezpieczna 
i przyjazna,

• Kadra pedagogiczna posiada doświadczenie w nauczaniu osób ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Programy edukacyjne
• „Pamiętajmy o Holocauście” – honorowy patronat Śląskiego Kuratora 

Oświaty
• „STOP zwolnieniom rocznym z wychowania fizycznego” – patronat Ślą-

skiego Kuratora Oświaty, poparcie polskich olimpijczyków

Wydarzenia cykliczne
• Międzyszkolny Konkurs recytatorski
• Akcja Społeczna „Miejska Dżungla”

• Śląski Tydzień w Mielczarze
• Program „Integracja poprzez poznanie, zrozumienie i zaakceptowa-

nie” – organizowanie Katowickich Spartakiad Specjalnych z ośrodkami 
OREW i SORO

• Działalność Koła Dziennikarskiego oraz Szkolnej Telewizji „Mielczar-
-info”

• Święto Szkoły
• Plenery, wystawy
• Wycieczki dydaktyczne, turystyczne, wyjścia do kina, teatru, NOSPR
• Wspólne spotkania andrzejkowe, wigilijne, przygotowywanie spektakli 

z udziałem młodzieży i nauczycieli.

Współpraca
• Studium Wiedzy o Teatrze przy Teatrze Śląskim w Katowicach
• Biblioteka Śląska
• Muzeum Śląskie
• Agencje teatralne
• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzo-

wie – patronat
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – patronat
• Akademia Sztuk Pięknych
• Uniwersytet Ekonomiczny
• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Praktyki
• praktyki zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy we wło-

skich agencjach reklamowych w Rimini
• agencje reklamowe, firmy logistyczne i handlowe na Śląsku
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Zespół Szkół Nr 1 
im. gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach 
40-230 Katowice 
ul. Staszica 2 
Dzielnica: Zawodzie 
tel/fax: 32 255 20 84, 
email: sekretariat@zs1.katowice.pl 
www.zs1.katowice.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 
Zawody  Ilość miejsc 
fryzjer  16 
mechanik pojazdów samochodowych  16 
elektromechanik pojazdów samochodowych  11 
lakiernik  11 
blacharz samochodowy  11 
Nauczane języki obce: angielski 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
dla Niesłyszących i Słabosłyszących Nr 10 
Zawód  Ilość miejsc 
ogrodnik 8 
Nauczane języki obce: angielski 
Rekrutacja odbywa się poza systemem naboru elektronicznego 

Technikum dla Niesłyszących i Słabosłyszących Nr 20 
Zawód  Ilość miejsc 
technik architektury krajobrazu  8 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski 
Rekrutacja odbywa się poza systemem naboru elektronicznego 

Dodatkowe informacje o szkole 
• Zaletą szkoły jest jej położenie – bliskość ważnych arterii komunikacyjnych oraz dobre połączenie z centrum miasta.
• Szkoła posiada 3 w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie, 2 pracownie komputerowe, pracownię elektryczną, pra-

cownię do kształcenia przedmiotów zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz ogrodnik, pracownię 
językową; każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu; szkoła posiada 3 sale gimnastyczne 
i boisko, bibliotekę, czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. 

• Praktyczna nauka zawodu dla wszystkich kierunków kształcenia realizowana jest w zakładach pracy; uczniowie klas fry-
zjerskich mają możliwość realizowania zajęć praktycznych w szkole. W ramach praktycznej nauki zawodu współpracujemy 
z prestiżowymi salonami fryzjerskimi, warsztatami samochodowymi, z Zakładem Zieleni Miejskiej.

• Współpracujemy również z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem SWPS, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. 
• Możemy pochwalić się wieloma absolwentami naszej szkoły, którzy osiągnęli sukces. Są wśród nich fryzjerzy, którzy znaj-

dują się w czołówce światowej, pracują np. przy realizacji programu The Voice of Poland, są finalistami konkursów między-
narodowych, a swoją pasją zarażają uczniów prowadząc dla nich warsztaty. 

• Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna gwarantuje również sukcesy uczniów niedosłyszących np. od kilku lat uczniowie 
nasi są finalistami lub laureatami Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze Miniprzedsiębiorstwo.
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Zespół Szkół Nr 2 
im. J. Iwaszkiewicza 
w Katowicach 

ul. Goetla 2 
Dzielnica: Murcki 
tel./fax 32 255 61 31 
e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl 
www.zs2katowice.vel.pl 

Technikum Nr 16 
Zawody  Ilość miejsc 
technik obsługi turystycznej - j. obce i geografia  34 
technik elektryk - matematyka i fizyka  17 
technik górnictwa podziemnego - matematyka i geografia  17 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski 

Historia szkoły 
Nasza szkoła od lat kształci w kierunkach umożliwiających znalezienie się na rynku pracy. W ramach praktyk zawodowych współ-
pracujemy z różnymi pracodawcami. Utrzymujemy stałą współpracę ze Śląską Izbą Turystyki, biurami podróży, hotelami, centra-
mi informacji turystycznej, firmami transportowymi, KWK SA., Politechniką Śląską, Naukowym Parkiem Technologicznym Euro 
– Centrum, firmami: Control Process, Legrand, Elektroplast Nasielsk, Damel, Eko Light, PV Technology, ETI, Radioster. Dodatkowo 
młodzież klas górniczych i elektrycznych ma możliwość zdobycia w szkole dodatkowych uprawnień (elektryczno-energetycznych, 
kurs operatora wózków widłowych, SEP), a uczniowie klas turystycznych mają możliwość ukończenia kursów: pilota wycieczek 
oraz wychowawcy kolonijnego. Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów, m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górni-
czej „Lampka Górnicza” (III i VII miejsce), Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Górniczych (I miejsce), Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy o Elektryczności (I, II i III miejsce), Międzyszkolnego Konkursu „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”( 
II i IV miejsce), brali udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Nasza młodzież co roku osiąga wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół naszego regionu, m.in. IV - miejsce w Mistrzostwach Katowic uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej w piłce ręcznej chłopców, II m-ce w uni hokeju chłopców w zawodach międzyszkolnych, IV miejsce w Mini 
Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej, II miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora PKP Energetyka S. A. dla drużyny chłopców. 
Organizujemy liczne wycieczki programowe krajowe i zagraniczne. Po ukończeniu szkoły gwarantujemy zatrudnienie dla elektry-
ków i górników oraz stypendia dla najzdolniejszych w trakcie nauki. 

Szkoła posiada 
Pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: turystyczną, pomiarów elektrycznych, warsztaty (elektryczny, 
obróbki ręcznej oraz obróbki mechanicznej), pole szkoleniowe przy KWK Wujek i warsztaty przy KWK Murcki-Staszic zapewnia-
jące przygotowanie do zawodu, salę multimedialną, bibliotekę z czytelnią, bogato wyposażone i estetyczne pracownie, boiska 
tartanowe do p. ręcznej, mini p. nożnej, siatkówki oraz koszykówki, salę gimnastyczną i siłownię, dogodny dojazd z Katowic, 
Mysłowic, Tychów, Mikołowa, zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym (od 7:15 - 14:50).



Informator 2016/17 39

Zespół Szkół

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

Technikum Nr 14 
Zawody  Ilość miejsc 
technik elektronik  16
technik górnictwa podziemnego  16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
Zawody  Ilość miejsc 
elektryk  32 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski i chemia. Nauczane 
języki: angielski, niemiecki 

Informacje o szkole 
Szkoła istnieje na rynku edukacyjnym Katowic od 70 lat, ściśle związana ze środowiskiem dzielnic: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec i Szo-
pienice, wybierana przez absolwentów gimnazjów okolicznych miast ościennych: Mysłowic, Sosnowca, Siemianowic Śl., Chorzowa. 
Przez dłuższy okres rozpoznawana jako szkoła branżowa kształcąca kadry na potrzeby górnictwa podtrzymuje nadal korzystną dla 
uczniów współpracę z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. gwarantując pracę wszystkim absolwentom kończącym szkołę. Jest to 
nowoczesna placówką oświatowa bardzo dobrze wyposażona, posiadająca własne warsztaty szkolne, współpracująca z okolicznymi 
renomowanymi pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego i organizacji praktyk zawodowych. Miesięczne praktyki zawodowe 
w klasach trzecich Technikum od ponad 10 lat w ramach różnych projektów unijnych realizowane są za granicą (technicy górnicy w Hisz-
panii; technicy elektronicy w Niemczech i W. Brytanii ). Na najbliższe lata praktyki uczniowskie zapewnia realizacja nowych projektów 
w ramach Programu Erasmus+. Na lata 2016/2020 szkoła aplikuje do dwóch projektów unijnych w ramach ZIT , których realizacja prze-
łoży się na jeszcze bardziej nowoczesne doposażenie warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego oraz możliwość zdobycia przez 
uczniów dodatkowych kwalifikacji - poprzez udział w bezpłatnych kursach i płatnych dla uczniów technikum stażach oraz praktykach 
wakacyjnych w szkole zasadniczej.

Atuty szkoły 
• GWARANTOWANA PRACA w zakładach górniczych (umowa z KHW). 
• Stypendia fundowane (380 zł) dla najlepszych uczniów w klasach III i IV Technikum oraz II i III - ZSZ Nr 4. 
• Możliwość wstąpienia do kompanii mundurowej pożarniczej i realizacji się w działaniach OSP Szopienice. 
• Praktyki miesięczne za granicą w klasach trzecich w każdym zawodzie. 
• Nowoczesna, ciągle doposażana i modernizowana baza dydaktyczna, świetna baza sportowa. 
• Własne warsztaty szkolne, wypróbowani pracodawcy w organizacji praktyk zawodowych.
• Możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez szkołę 

oraz instytucje zewnętrzne (uprawnienia elektryczne SEP), płatne staże i praktyki wakacyjne. 
• Możliwość korzystania z internatu, bardzo dobry dojazd do szkoły. 
• Współpraca z wieloma uczelniami wyższymi - ciekawe zajęcia dodatkowe wspomagające proces edukacyjny.
• Niczym nieskrępowana możliwość rozwijania własnych pasji, zainteresowań sportowych pod opieką trenerów. 

Dobry dojazd od strony Mysłowic, Katowic, Siemianowic. ZAPRASZAMY 
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Zespół Szkół Nr 4 
im. Tomasza Klenczara 
w Katowicach 

ul. T. Boya Żeleńskiego 96 
Dzielnica: Kostuchna 
tel. 32 202 00 11, fax 32 202 00 11 
e-mail: klenczar@klenczar.pl 
www.klenczar.pl 

Technikum Nr 15 
Zawody  Ilość miejsc 
technik spedytor  11 
technik elektryk  11 
technik przeróbki kopalin stałych  11 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański  

Historia szkoły 
Jesteśmy Szkołą z 70-letnią tradycją. Nasz patron to Tomasz Klenczar (1886 - 1966), 
uczestnik prac plebiscytowych, wykładowca AGH, organizator powstania Wyższego 
Urzędu Górniczego. Znajdujemy się w spokojnej dzielnicy Kostuchnie w otoczeniu 

szkolnego parku. Łatwo do nas dotrzeć z Tych, Mikołowa, Mysłowic, Katowic. Cechuje nas przyjazna atmosfera i brak anonimo-
wości. Otrzymaliśmy ocenę celującą A w ewaluacji Śląskiego Kuratorium Oświaty. 

Dodatkowe informacje o szkole 
• Realizujemy międzynarodowe projekty:

 − Trzyletni projekt wymian uczniów i nauczycieli - Erasmus+ „Miasto przyjazną przestrzenią dla rozwoju przedsiębior-
czości i kreatywności”, którego jesteśmy koordynatorem (Francja, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy, Litwa, Bułgaria, 
Portugalia, Czechy);

 − Roczny projekt wymian uczniów oraz nauczycieli w ramach Funduszu Wyszehradzkiego „Komunikacja, współpraca, 
umiejętności, konkurencyjność” (Czechy, Węgry, Słowacja);

 − Roczny projekt doskonalenia językowego dla nauczycieli – POWER „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Anglia, Mal-
ta, Hiszpania);

• Współpracujemy z:
 − Uczelniami wyższymi np. Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Śląską, Wojskową Akademią Techniczną 

w Warszawie;
 − Pracodawcami np.: Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., Kuźnią Trans, Haldexem S.A.

• Zapewniamy:
 − zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców;
 − realizację zajęć wf na sali gimnastycznej, basenie, boisku MOSiR ze sztuczną nawierzchnią;
 − naukę języków obcych do wyboru: języka hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego
 − zajęcia pozalekcyjne: kółko teatralne, zajęcia językowe z native speakerem, SKS, ścianka wspinaczkowa
 − zdobywanie certyfikatów w ramach projektów: Wirtualne Laboratoria, Navigator

• Organizujemy:
 − szkolne wycieczki, międzyszkolne turnieje sportowe, konkursy, wyjścia do teatru, kina, wymiany międzynarodowe 

w ramach realizowanych projektów;
• Posiadamy: nowocześnie wyposażone pracownie językowe oraz zawodowe, sale multimedialne, uczniowskie stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu na korytarzu, praktyczne szafki na rzeczy osobiste w szatni;
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Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
im. Armii Krajowej 
w Katowicach 
ul. Armii Krajowej 84 
Dzielnica: Piotrowice 
tel. 32 202 84 63, fax 32 201 48 81 
e-mail: poligrafic@wp.pl 
www.zspm.pl 

Technikum Nr 18 
Zawody  Ilość miejsc 
technik informatyk  32
technik mechatronik  16
technik procesów drukowania  16
technik procesów introligatorskich 16
technik cyfrowych procesów graficznych  16 

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 
Zawody  Ilość miejsc 
introligator  16 
drukarz  16

Pracownie/baza dydaktyczna
Każda klasopracownia przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych posiada tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny.
5 pracowni komputerowych z oprogramowaniem między innymi Adobe (w tym Photoshop, Flash, Indesign, Illustrator), Corel Draw, PuzzleFlow, Organizer. 
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość legalnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft zarówno w szkole jak i w domu.
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych rozbudowując bazę dydaktyczną starają się pozyskiwać fundusze w ramach programu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pt. „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Kato-
wicach” daje duże możliwości wyposażenia szkoły na światowym poziomie.

Sukcesy szkoły
II i IV miejsca na Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku (2014/15).
I miejsce w konkursie fotograficznym „Katowice - miasto niezwykłe” (2008 r.), 
I miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Krajach Skandynawskich 
„Nordaliada” (2014 r.), III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o In-
tegracji Europejskiej (2013 r.).
I miejsca na zawodach strzeleckich w Mistrzostwach Katowic w 2013 roku 
II miejsce w siatkówce plażowej dziewcząt w Mistrzostwach Katowic 
w 2009 r.
Działalność szkoły w zakresie kultywowania pamięci została nagrodzona 
Medalem Pro Memoria.

Szkoła współpracuje z:
Firmą Kolbus dzięki czemu uczniowie wyjeżdżają do Rahden w Niemczech 
na miesięczne praktyki zawodowe
Firmą Introzap w Tychach, wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemiec-
kiej firmy Kolbus - producenta wysokowydajnych maszyn introligatorskich.
Zakładem Technologii Poligraficznej Politechniki W-wskiej, firmą NIKELMAN, 
pracodawcami drukarni: Kolumb, Wydruk, Just-Print, Business Consulting, 
LOTOS, ArtDruk, Koncernu Bauer w Wykrotach

Firmą Pneumat System i Norgren
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Zagranicznymi placówkami wspólnie z VII LO w ramach wymiany młodzie-
ży szkolnej Buyuksehir Belediyesi Ordu Anatolu Imam Hatip Lisesi w Turcji, 
z Moville Community College w Irlandii oraz Holly Cross College w Stra-
bane w Irlandii Płn.

Znani absolwenci
• Dawid Twardowski - grafik i realizator dźwięku w Południowy Baston Studio,
• Jerzy Siodłak - Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR,
• Patryk Gruszka - kolarz „cross country”, II miejsce w kat. „Elite” i I miejsce 

w kat. „U23” w Mistrzostwach Śląska zawodników licencjonowanych,
• Aleksander Brzozowski - gimnastyk akrobatyczny, III miejsce na Mistrzo-

stwach Europy w Sofii w 2004 r.,
• Dawid Tarach - nieprzerwanie od 4 lat Mistrz Śląska w darcie, Złoty me-

dal drużynowo na Mistrzostwach Polski,
• Marian Kurzyca - założyciel sieci piekarni „Kłos”,
• Tomasz Kamiński – reprezentant Polski w footbolu amerykańskim,
• Kamila Colik – zawodniczka II ligi siatkarskiej
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Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 
w Katowicach 
 

ul. Sokolska 26 
Dzielnica: Śródmieście 
tel. 32 351 19 00, fax 32 351 19 23 
e-mail: sltzn@sltzn.edu.pl
http://www.sltzn.katowice.pl/ 

Technikum Nr 17 
Zawody  Ilość miejsc 
technik analityk 32
technik elektryk 32
technik elektronik 32
technik energetyk,  32
technik informatyk 32 
technik mechatronik 32
technik mechanik 32
technik teleinformatyk 16
technik ochrony środowiska 16 
Nauczane języki obce we wszystkich zawodach: angielski, niemiecki 

Obraz szkoły 
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach powołano do życia uchwałą Sejmu Śląskiego z 30 marca 1931 r. Od początku swego istnienia 
aż do dziś, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe zachowały status szkoły wiodącej w regionie, zapewniającej uczniom stały oraz zrównoważony 
rozwój poprzez dostęp do nowoczesnych technologii i nowatorskich form i metod nauczania. Uczniowie od 1931 roku uczęszczają do szkoły 
w tradycyjnym stroju uczniowskim, przez co kreują pozytywny wizerunek Śl.TZN i przymierzają się do powszechnego w Europie stroju menadżera. 
Misją szkoły jest: Śląskość, Tradycja, Zaufanie, Nowoczesność. Oznacza to, że szkoła krzewi wśród uczniów poczucie przynależności do dziedzictwa 
kulturowego Górnego Śląska, szacunek i przywiązanie do tradycji, wychowanie w atmosferze wzajemnego zaufania, zapewniając równocześnie 
dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych i informacyjnych w procesie kształcenia średniej kadry technicznej. Szkoła dba również o do-
stęp młodego człowieka do kultury wysokiej, przez współpracę z ośrodkami kultury w regionie i w Polsce takimi jak: filharmonie, teatry, biura 
wystaw artystycznych, kina studyjne, muzea oraz poprzez udział uczniów w różnorodnych konkursach: literackich, recytatorskich, plastycznych, 
krasomówczych i muzycznych. W szkole zwraca się również dużą uwagę na rozwój fizyczny młodzieży. Wprowadzając innowacje pedagogiczną 
oraz angażując liczną grupę młodzieży w dodatkowe zajęcia sportowe szkoła osiągnęła wysokie wyniki sportowe plasujące ją na czołowych loka-
tach w rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, poprzez spójne działania wszystkich podmiotów wychowawczych, 
szkoła kreuje pożądane postawy uczniów również w sferze wolitywnej i moralnej przez zaangażowanie w działania i akcje charytatywne takie jak: 
Festiwal „Czarnej owcy”, „Miejska dżungla”, „Zostań Mikołajem z tarczą Śląskich”, akcja honorowego krwiodawstwa. W szkole panuje atmosfera 
wzajemnego szacunku i tolerancji oparta na wzajemnym przestrzeganiu praw i obowiązków, stworzone są bezpieczne i higieniczne warunki nauki. 
Od wielu lat Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe utrzymują się na czołowych miejscach w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych 
publikowanym przez portal PERSPEKTYWY. Jest to efektem angażowania się uczniów oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w re-
alizację różnorodnych projektów w tym międzynarodowych takich jak: Comenius, Globe, Leonardo da Vinci, Erasmus +. Uczniowie mają możli-
wość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, certyfikatów i uprawnień w ramach kursów organizowanych przez szkołę np. CNC, SEP, 
CISCO. Ponadto szkoła prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem pracodawców pozwalającą na zapewnienie uczniom atrakcyjnych miejsc 
praktyk, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przemyśle, realizacją lekcji przedmiotowych oraz organizacją wycieczek 
naukowych. Wszystkie te działania wspomagają realizację autorskich programów nauczania z przedmiotów zawodowych opracowanych przez na-
uczycieli szkoły. Wysoka jakość kształcenia zawodowego skutkuje tym, że absolwent szkoły jest atrakcyjny nie tylko na lokalnym, ale i europejskim 
rynku pracy. 26 kół i klubów zainteresowań działających w szkole, w tym artystycznych, stanowi bogatą ofertę dla uczniów chcących realizować 
swoje zamierzenia, pasje i pomysły oraz podnosić kwalifikacje zawodowe. Uczniowie Śl.TZN osiągają wysokie wyniki nie tylko na egzaminach 
zewnętrznych, ale również w olimpiadach i konkursach przedmiotowych takich jak: „Euroelektra”, Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiady Językowe, Olimpiada Mechatroniki, Ogólnopolski Konkurs na tworzenie prezentacji 
niemieckojęzycznej, Międzynarodowy Konkurs Historyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, Ogólnopolskie Konkursy Ekolo-
giczne „Eko-Planeta”, Regionalny konkurs „Randka z chemią”, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” i inne.
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Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6
w Katowicach 
ul. Rolna 22, 
40-555 Katowice 
Dzielnica: Brynów 
tel. 32 254 24 19, fax 32 254 24 19 
e-mail: korczakzsz@op.pl 
www. zszsp6.edupage.org 

ZSZ Specjalna Nr 16 im. Janusza Korczaka 
Zawody  Ilość miejsc 
kucharz 8
sprzedawca  8
ślusarz  8
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 8 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
Zawody  Ilość miejsc 
gospodarstwo domowe  16 

Profil szkoły 
Jedyna szkoła w Katowicach, która już ponad pół wieku przygotowuje do pracy młodzież posiadającą orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. W skład zespołu wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Pierwsza 
kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zawodach kucharz, sprzedawca, ślusarz, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej. Druga przygotowuje młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi do wykonywania różnego rodzaju pracy w zależności od indywidualnych możliwości i pre-
dyspozycji. Naszymi partnerami są wyspecjalizowane zakłady gastronomiczne, handlowe i przemysłowe oraz hotele i zajazdy, 
dzięki którym zapewniamy uczniom doskonałą praktykę zawodową i możliwość późniejszego zatrudnienia.
Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, by zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój i ułatwiać im start 
w dorosłe życie.
Absolwent szkoły jest maksymalnie samodzielny i przygotowany do pełnienia różnorodnych ról społecznych. Jest aktywny 
i otwarty. Znajduje pracę w Polsce i za granicą.

Atuty szkoły 
• Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nastawiona na indywidualizację pracy z każdym uczniem
• Bogato wyposażone pracownie zawodowe, sale lekcyjne i bibliotekę z dostępem do Internetu
• Tablice interaktywne
• Duża, nowoczesna sala gimnastyczna
• Sala polisensoryczna
• Całotygodniowa opieka wykwalifikowanej pielęgniarki 
• Możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań i pasji poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny
dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
w Katowicach 

ul. Grażyńskiego 17 
Dzielnica: Koszutka 
tel./fax 32 258 43 59 
e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice@gmail.com 
www.zsp-nieslyszacy.katowice.pl 

XX Liceum Ogólnokształcące 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
I a język polski, historia, matematyka  8 

Nauczane języki obce: język angielski 

Historia szkoły 
Początki szkoły sięgają roku 1978 w związku z utworzeniem pierwszych klas dla dzieci niesłyszących. We wrześniu 1981 roku 
powstał Zespół Dydaktyczno-Wychowawczy dla dzieci z Wadami Słuchu w Katowicach – Brynowie. Od 1993 roku szkoła zmieniła 
siedzibę i do dzisiaj mieści się przy ulicy Grażyńskiego 17 w Katowicach – Koszutce. We wrześniu 1998 roku Zespół zmienił na-
zwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących. Od pierwszego września 2002 roku rozpoczęło 
działalność V Liceum Profilowane, w miejsce którego w związku ze zmianami prawnymi od pierwszego września 2012 roku 
uruchomione zostało XX Liceum Ogólnokształcące. 

Szkoła posiada 
• Estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w pomoce naukowe dostosowane dla niesłyszących, 
• Możliwość uczestniczenia w treningu EEG Biofeedback, metoda Warnkego, pracownie komputerowe z dostępem do In-

ternetu, salę gimnastyczną, salę audiowizualną, bibliotekę i stołówkę szkolną, 
• Zapewniamy uczniom zajęcia rewalidacyjne w tym logopedyczne, 
• Nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w Ogólnopolskich Konkursach (Znajomości Języka Polskiego, Matematyki, 

Wiedzy o Literaturze)
• Nasi absolwenci kończą wyższe uczelnie: Wyższa Szkoła Biznesu – Dąbrowa Górnicza, Akademia Wychowania Fizycznego 

– Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny – Katowice, Wyższa Szkoła Zawodowa – Racibórz, Akademia Sztuk Pięknych – Kato-
wice, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Śląska – Gliwice, Uniwersytet Śląski – Katowice, Wyższa Szkoła Technicz-
na – Katowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa – Katowice, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny – Siedlce. 

• Szkoła współpracuje z wieloma uczelniami, 
• Niektórzy uczniowie naszej szkoły są stypendystami – Prezesa Rady Ministrów. 
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Licea Ogólnokształcące

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. bł. ks. Emila Szramka 
w Katowicach 
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Kobylińskiego 4, 
40-026 Katowice 
tel. 32 255 26 81; 
fax. 32 256 43 47
e-mail: sekretariat@klo.katowice.pl 
www.klo.katowice.pl 
www.szkolakatolicka.edu.pl

Klasy  Ilość miejsc 
 32 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: uczeń ma prawo wybrać dowolny 
zestaw przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, łacina 

Historia szkoły 
Katolickie LO rozpoczęło swoją działalność w 1991 r., a I Katolickie Gimnazjum - w 1999 r. Naszym patronem od 1997 r. jest bł. 
ks. Emil Szramek, a organem prowadzącym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Mieścimy się w centrum 
Katowic, przy ul. Kobylińskiego 4. Jesteśmy szkołą stowarzyszoną UNESCO. Uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nada-
ny przez MEN, posiadamy Dyplom Złotej Szkoły przyznany w XV Jubileuszowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych i Srebrnej 
Szkoły w XVII Rankingu Pespektyw. Nasza szkoła to Szkoła Sukcesu wg wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Uczestniczy-
my w projektach YMP, CEI oraz w wymianach międzynarodowych (Belgia, Niemcy).
Indywidualizujemy proces nauczania – ilość godzin z przedmiotów jest zwiększona w zależności od potrzeb i zainteresowania 
młodzieży, która dowolnie może dobierać przedmioty w zakresie rozszerzonym. Od wielu lat uczniowie zostają finalistami i lau-
reatami konkursów i olimpiad. Nasi absolwenci podejmują także studia zagraniczne (Harvard, Oxford).
Posiadamy znakomitą kadrę pedagogiczną, estetyczne sale lekcyjne dla każdej klasy, pracownię komputerową z dostępem do In-
ternetu, pracownię językową z dostępem do Internetu, pracownię fizyko-chemiczną z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, 
bibliotekę wyposażoną w komputery, siłownię, tablice interaktywne w większości sal lekcyjnych. 

Preferujemy:
• pracę w małych grupach, zajęcia warsztatowe,
• indywidualne konsultacje z nauczycielami,
• rzetelne przygotowanie do konkursów, olimpiad i egzaminu maturalnego,
• zajęcia konwersacyjne z j. angielskiego i j. hiszpańskiego,
• atrakcyjne programy wymian międzynarodowych i projekty,
• rozszerzanie wiedzy i rozwijanie pasji podczas zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, kółko teatralne, zajęcia sportowe, 

grupa wolontariuszy),
• edukację filmową i muzyczną (wieczory filmowe i koncerty szkolne),
• wyjazdy na spektakle teatralne (Warszawa, Kraków),
• stypendia dla wybitnych uczniów 
• aktywną współpracę z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy) oraz z regionalnymi instytucjami kultury i nauki.
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Zespół Szkół

I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych
im. Stanisława Konarskiego STO 
w Katowicach 

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Mikołowska 26 (Pałac Młodzieży Katowice) 
Dzielnica: Centrum 
tel. 32 251 23 44 
e-mail: sekretariat@stoszkola.pl 
http://www.sto.katowice.pl 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
profil medyczny: biologia, chemia, fizyka/matematyka; 
profil politechniczny: matematyka, fizyka i informatyka; 
profil humanistyczny: j. polski, historia, wos; 
profil ekonomiczny: matematyka, geografia/historia. 
Profile tworzone są od 5 osób chętnych. 
Nauczane języki obce: angielski (rozszerzony na każdym profilu), niemiecki, fran-
cuski, hiszpański.

Sukcesy szkoły 
Jesteśmy pierwszą szkołą niepubliczną w Katowicach, która z powodzeniem od ponad 25 lat prowadzi działalność edukacyjną. 
• Szczycimy się tytułem „ Złotej szkoły 2015” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych tygodnika Perspektywy,
• zajmujemy czołowe miejsca w Katowicach i województwie śląskim w rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących tygodnika Perspektywy, 
• nasi absolwenci są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych: historycznej, filozoficznej, geograficznej, biologicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o rodzinie, artystycznej, 
języka angielskiego oraz konkursu „Debaty Oxfordzkie”.

Nasi absolwenci to:
• ludzie kreatywni, posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin, kontynuujący naukę na renomowanych uczelniach w kraju oraz w Wielkiej Bryta-

nii, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Niemczech czy Szwajcarii,
• potrafią samodzielnie rozwiązywać i twórczo realizować złożone zadania, 
• mają nawyk samokształcenia, stale doskonalą swoje umiejętności oraz poszerzają wiedzę ogólną i branżową,
• doskonale posługują się językami obcymi,
• mają poczucie własnej wartości, są wrażliwi na krzywdę innych ludzi, odpowiedzialni i obowiązkowi,
• osiągają znaczące sukcesy w życiu zawodowym na polu nauk medycznych, humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, technicznych, ar-

tystycznych, w tym w mediach.
• 

Przyjdź do nas, zobacz, zdecyduj – Zapraszamy! 

Partnerzy szkoły
• Szkoła stale współpracuje z uczelniami : Uniwersytetem Śląskim, Ślą-

skim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą 
Biznesu czy Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w zakresie wykła-
dów dla młodzieży, warsztatów tematycznych, debat czy pokazów.

• Partnerami szkoły w procesie dydaktycznym są także liczne instytucje 
naukowe i kulturalne: Pałac Młodzieży w Katowicach, Instytut Pamięci 
Narodowej, Muzeum Śląskie, Planetarium Śląskie, Centrum Kultury 
Katowice im. K. Bochenek, Narodowy Bank Polski, Centrum Sztuki Fil-
mowej w Katowicach, Szkoły Językowe Project II i Empik School, teatry, 
muzea oraz kina Katowic, Krakowa, Warszawy, Wrocławia.

• Bazę dydaktyczną szkoły stanowią:
 − nowoczesne pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne w wyremonto-

wanym Pałacu Młodzieży, wyposażone w sprzęt multimedialny i boga-
te zasoby pomocy dydaktycznych,

 − basen i sala gimnastyczna Pałacu Młodzieży, sala Hali Sportowej 
„Spodek”.

Nasi uczniowie stale mają możliwość rozwijania swoich za-
interesowań i pasji.
Małe grupy fakultatywne, wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna – 
w tym pracownicy naukowi uczelni wyższych, zapewniają każdemu ucznio-
wi możliwość osiągania sukcesów i ciągłego rozwoju. Liczny udział naszych 
uczniów w zajęciach i projektach organizowanych przez uczelnie wyższe 
oraz śląskie instytucje (Uniwersytet Licealisty Śl. UM, Akademia Młodych 
Biologów „Lykeion”, Centrum Edukacji Obywatelskiej), wycieczki krajowe 
i zagraniczne (np. Litwa, Ukraina, Niemcy, Francja, Bornholm, Włochy, Cze-
chy), obozy sportowe (np. żeglarski), językowe, naukowe, czynna współ-
praca z organizacjami charytatywnymi (Caritas, Dom Opieki Społecznej, 
Ochronka dla Dzieci) kształtują sylwetkę naszego absolwenta jako mądre-
go, ambitnego, otwartego na świat, dynamicznego i wrażliwego człowieka.
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Wojciecha Korfantego
Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli 
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Francuska 80 
Dzielnica: Muchowiec 
tel. 32 255 13 59, fax 32 255 13 59 
e-mail: korfantyslo@gmail.com 
www. liceum.demo.pl/ www.korfanty.katowice.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
specjalizacja prawnicza  16
– historia, wos, zajęcia dodatkowe na Uniwersytecie Śląskim   
specjalizacja lingwistyczna  16 
– j. angielski + 2 języki do wyboru   
specjalizacja medyczna  16
– biologia, chemia (i/lub fizyka)   
specjalizacja indywidualna  16
– 2 do 4 rozszerzeń wybranych samodzielnie 
spośród wszystkich przedmiotów  

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański 

Historia szkoły 
Szkoła powstała w 1991 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli, wywodzących się ze środowiska nauczycieli skupionych wokół 
osiedla Paderewskiego, pragnących stworzyć dla swoich dzieci szkołę o wartościach i sposobach kształcenia innych, niż tradycyj-
ne licea. Wspólnymi siłami rodzice, uczniowie oraz nauczyciele wyremontowali budynek przy ul. Francuskiej 80, przystosowu-
jąc go do przyjęcia młodzieży i prowadzenia zajęć. Od roku 1997 organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rodziców 
i Nauczycieli, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego, dbając o odpowiedni poziom kształcenia uczniów, bezpieczeństwo oraz 
dobrą atmosferę. Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, które uzyskała decyzją Kuratora Oświaty 
w Katowicach z dnia 10 lutego 1998 r. 

Szkoła posiada 
• Szkoła usytuowana jest przy zjeździe z autostrady A4 co ułatwia dojazd do niej z wszystkich dzielnic Katowic oraz miast 

ościennych. 
• Szkoła posiada estetyczne sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, pracownię komputerową oraz sieć Wi-Fi; 

dostępną dla wszystkich uczniów. Ponadto oferujemy dla swoich wychowanków zajęcia na basenie, siłowni, wyjazdy kra-
jowe oraz zagraniczne. Istnieje możliwość korzystania z cateringu. 
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Wańkowicza 
z Międzynarodową Maturą 

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Witosa 18 
Dzielnica: Załęska Hałda 
tel. 32 254 91 94, fax 32 201 51 52 
e-mail: liceum@wankowicz.edu.pl 
www.wankowicz.edu.pl 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
I a - j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański 24 
historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, fizyka, 
chemia, geografia 
Pre-DP - j. angielski (wszystkie zajęcia odbywają się w j. angielskim) 24 

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański 

 Informacje o szkole 
Początki szkoły sięgają roku 2000. Aktualnie, od roku 2007, jako jedna z nielicznych szkół w regionie oprócz programu tradycyj-
nego oferujemy uczniom również realizację programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaurete Diploma Program). 
Nasi absolwenci biegle posługują się językami obcymi, wielu z nich podejmuje studia na renomowanych uczelniach zagranicz-
nych i krajowych.
Naszym atutem jest możliwość podporządkowania profilu kształcenia indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom ucznia 
(np. uczniowie zainteresowani studiami na kierunkach prawniczych mogą uczestniczyć w dodatkowych lekcjach historii i WOS). 
Wiele zajęć odbywa się w kilkuosobowych zespołach lub wręcz ma charakter indywidualny.
Siedzibą szkoły jest nowoczesny, posiadający świetne zaplecze dydaktyczne i sportowe budynek mieszczący się w Katowicach 
przy ul. Witosa 18. Nowością w roku szkolnym 2016/2017 będzie pracownia biologiczna z profesjonalnym stołem sekcyjnym, 
przy którym uczniowie poznawać będą szczegóły budowy organizmów żywych.
Realizujący program polskiej matury uczniowie mają do wyboru ciekawe profile: lingwistyczno-dziennikarski, medyczny, mate-
matyczno-fizyczny z programowaniem komputerowym i humanistyczny. W klasie przygotowującej do Matury Międzynarodowej 
realizowany jest autorski program nauczania. Nasze liceum należy także do Śląskiego Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjnego 
KISS, co umożliwia zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Współpraca
Współpracujemy z wieloma organizacjami społecznymi i charytatywnymi, m.in. People to People, Hospicjum Cordis, Amnesty 
International. Naszym uczniom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań naukowych i pozanaukowych poprzez udział w ko-
łach zainteresowań, zajęciach artystycznych, wyjazdach i wyprawach krajowych i zagranicznych.

Pracownie/baza dydaktyczna
Szkoła posiada nowoczesną halę sportową, boiska szkolne przygotowane do uprawiania różnego rodzaju sportów zespołowych, 
własną stołówkę i uczniowski sklepik.
Bardzo dogodny dojazd komunikacją miejską i sąsiedztwo autostrady A4 sprawiają, że dotarcie do naszego liceum jest łatwe.
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Liceum Ogólnokształcące 
im. J.F. Kennedy’ego 
w Katowicach 
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Studencka 18, 
40-743 Katowice 
Dzielnica: Ligota - Zadole 
tel. 32 252 52 10, kom. 605 253 883 
e-mail: sekretariat@kennedy.pl, sikorska.m@kennedy.pl 
http://kennedy.pl 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  Ilość miejsc 
W szkole obowiązuje zindywidualizowany proces nauczania. 
Uczeń sam wybiera dowolny zestaw przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski. 

O Szkole
Liceum Ogólnokształcące im. Johna F. Kennedy’ego jest szkołą niepubliczną posia-
dającą uprawnienia szkoły publicznej od początku swej działalności, tj. 01 września 
2002 roku. Szkoła w swoim programie prezentuje nowatorskie podejście do proce-
su nauczania i samych uczniów. 

Sukcesy szkoły
Uczniowie nasi odnoszą sukcesy w kraju i zagranicą. Przykładem może być uczennica, która w roku szkol. 2015/2016 została 
zakwalifikowana do eliminacji okręgowych XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ze 100%-wym wynikiem oraz zajęła 
I miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Filozoficznym „Audaces fortuna iuvat” 2013/2014. Uczennica, która w poprzednim roku 
szkolnym zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Hiszpańskiego „Giner de los Ríos 2014”. 

Kim są absolwenci
Absolwentka naszego liceum odniosła sukces w największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych zawodach skupiają-
cych akademickie technologie satelitarne. W rozgrywanym w Teksasie konkursie: „ CanSat Competition” zespół AGH Space Sys-
tem w czerwcu 2015 roku pokonał 59 zespołów z całego świata i zajął pierwsze miejsce! Z dumą przyjęliśmy wiadomość o pierw-
szym sukcesie na arenie międzynarodowej. I to w tak wymagającej dyscyplinie jak fizyka cząsteczkowa. Zespół składający się 
z dwóch uczniów naszego liceum zdobył pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie: „Second European Master Classes 
in Particle Physics”. Absolwentka naszego liceum wydała w 2009 roku „Słownik języka angielskiego”. I jeszcze wyróżnienie w ka-
tegorii reportaż prasowy w IX Ogólnopolskim Konkursie: „Szukamy Mistrza Reportażu” uzyskał uczeń naszej szkoły w 2008 roku.
Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą: UŚ, SGH w Warszawie, Śląski Uniwertsytet Medycz-
ny, Uniwersytet Jagielloński, London University, Queen Mary University of London, King’s College London. 
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Śląskim.

Pracownie/baza dydaktyczna
• estetyczne sale lekcyjne - wszystkie z dostępem do internetu, 
• nowoczesną pracownię komputerową, 
• tablicę interaktywną, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce naukowe, 
• elektroniczny dziennik lekcyjny, 
• budynek szkoły jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 
• lokalizacja na terenie Osiedla Akademickiego UŚ, w Parku „Zadole”.

Możliwości rozwijania pasji
Pracując w małych 10-16 osobowych zespołach rozwijamy pasje uczniów. Organizujemy zajęcia z dowolnie wybranych przed-
miotów dodatkowych dla 1-5 uczniów i tak samo przygotowujemy do olimpiad, konkursów i projektów. 
Inne informacje o szkole: organizujemy corocznie tygodniowe wyjazdy na 7 dni do Londynu z wykładami w renomowanych 
szkołach wyższych, uczestniczymy w wykładach i pracowniach Uniwersytetu Śląskiego. Warsztaty z psychoedukacji. Zajęcia 
wych. fizycznego – m.in. fitness club.
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego 
w Katowicach 

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Techników 7, 
40-326 Katowice
Dzielnica: Dąbrówka Mała 
tel. 32 256 69 16 w. 101 
e-mail: sekretariat@sms.katowice.pl
www.sms.katowice.pl

Nabór prowadzi się do następujących klas : 
Piłka nożna chłopców - klasa pod patronatem GKS GieKSa Katowice, 
Piłka siatkowa chłopców i dziewcząt - klasa pod patronatem AZS AWF Sokół 
Katowice - dziewczęta i TKKF Czarni Katowice - chłopcy), 
Piłka ręczna - chłopców i dziewcząt pod patronatem UKS Imperium Katowice, 
Piłka koszykowa chłopców - klasa pod patronatem KŚ AZS Katowice, Pływanie 
chłopców i dziewcząt - klasa pod patronatem AZS AWF Katowice). 

Sukcesy szkoły 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego jest pierwszą tego typu placówką w Katowicach. Stwarzamy optymalne warunki umożliwia-
jące połączenie nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Najważniejszym celem realizowanym przez stworzenie klas sportowych na IV eta-
pie edukacyjnym jest wyszkolenie wszechstronnego, uniwersalnego, zaawansowanego pod względem techniczno – taktycznym, motorycznym 
i mentalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu byłby przygotowany do gry na poziomie adekwatnym do swoich możliwości. 
SMS Katowice współpracuje z wiodącymi klubami sportowymi w mieście. Ponadto od 2015 r. jest również ośrodkiem szkolenia piłki ręcznej. 
Uczeń klasy 1 piłki nożnej powołany został na konsultacje Reprezentacji Polski U-17, dwóch uczniów klasy 1 trenuje z pierwszoligową drużyną 
GKS, uczniowie klasy drugiej piłki ręcznej zostali powołani na konsultacje kadry makroregionu juniorów w piłce ręcznej, uczeń klasy II został 
stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Kim są absolwenci
Szkoła funkcjonuje od września 2014 r. W bieżącym roku szkolnym kształcimy młodzież na poziomie klas pierwszych i drugich liceum. Na pozio-
mie rozszerzonym uczniowie realizują zajęcia z języka angielskiego oraz niemieckiego, matematyki, chemii, biologii oraz geografii.

Szkoła współpracuje z: 
GKS Gieksa Katowice S.A., Akademia Piłkarska „Młoda Gieksa”, AZS 
AWF Sokół Katowice, TKKF Czarni Katowice, UKS Imperium Katowice, 
KŚ AZS Katowice, a ponadto z AWF Katowice oraz SWPS Katowice.

Pracownie/baza dydaktyczna
Placówka znajduje się przy ul. Techników 7 w dwukondygnacyjnym 
budynku, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Zajęcia sportowe 
prowadzone są na obiektach Mosir Katowice (Boisko Mosir „Het-
man”, ul. Siwka 2; Boisko Mosir „Kolejarz”; ul. Alfreda 1, Hala Mosir „ 
Kolejarz”, ul. Alfreda 1; Hala Mosir „Szopienice”, ul. 11 Listopada 23).

Praktyki szkolne/ 
obozy sportowe 
Uczniowie raz w roku uczestniczą w nieodpłatnych obozach trenin-
gowo-szkoleniowych w renomowanych ośrodkach na terenie kraju.

Możliwość rozwijania pasji 
Naszym uczniom oferujemy:
• korzystanie z wysokiej jakości obiektów sportowych, 
• markowy sprzęt sportowy (dres, sprzęt treningowy ), 
• bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia/zawodnika 

przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu,
• odpowiedni dobór profesjonalnej i kompetentnej kadry szko-

leniowej i pedagogicznej, 
• nieodpłatny obóz sportowy raz w roku, 
• dodatkowe zajęcia edukacyjne, indywidualizację procesu dy-

daktycznego i treningowego, 
• transport szkolnym busem i autobusem na zajęcia treningowe,
• możliwość udziału jako wolontariusze i kibice podczas imprez 

sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej organizo-
wanych w mieście.
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Technikum Lotnicze 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Mickiewicza 16 
40-092 Katowice 
tel. 32 353 01 23, 
e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl 
www.lotnicze.katowice.p 

Zawody  Ilość miejsc 
technik awionik  16 
technik eksploatacji portów i terminali/technik mechatronik  26
technik mechatronik 16 
NOWY KIERUNEK! Technik lotniskowych służ operacyjnych  16

Nauczane języki obce: angielski, hiszpański, niemiecki 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia, informatyka do wyboru. 

Charakterystyka i sukcesy szkoły 
Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego to szkoła niepubliczna na prawach szkoły publicznej, działająca  
od 1 września 2009 r. Jest to nowoczesna, doskonale wyposażona placówka, mieszcząca się w centrum Katowic. W ciągu pięciu 
lat naszej działalności zrealizowaliśmy cztery projekty unijne – dwa dotyczące praktyk zawodowych w Hiszpanii i dwa posze-
rzające kompetencje uczniów. Dzięki nim nasza młodzież otrzymuje dodatkowe kwalifikacje zawodowe, potwierdzone mię-
dzynarodowymi certyfikatami. Technikum Lotnicze to szkoła mundurowa. Czesne obowiązuje w miesiącach nauki, czyli przez  
10 miesięcy roku szkolnego, bez okresu wakacyjnego. Nasza młodzież doskonale zdaje egzaminy maturalne i zawodowe!

Kim są absolwenci
Kształcimy kadry dla potrzeb lotnictwa i transportu, obsługi podróżnych w portach i terminalach. Nasi absolwenci już znaleźli 
zatrudnienie w transporcie lotniczym, firmach logistyczno-transportowych i spedycyjnych oraz z powodzeniem kontynuują na-
ukę na uczelniach wyższych.

Partnerzy Szkoły
Przedmioty zawodowe i praktyki realizowane są we współpracy z Aeroklubem Śląskim i Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym 
w Pyrzowicach. Współpracujemy także z firmą LS Technics. Praktyki zawodowe organizowane są przez Szkołę.

Pracownie/baza dydaktyczna
• Nowoczesna pracownia mechatroniczna
• Pracownia techniki lotniczej
• Pracownia spedycyjno-logistyczna
• Warsztaty z Aeroklubem Śląskim
• Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny – tablice interaktywne, laptopy, rzutniki,
• Nowoczesna pracownia języków obcych
• Możliwość Rozwijania Pasji
• Zajęcia SKS, obsługa drukarek 3D, kurs dla stewardess, koła zainteresowań, możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów 

potwierdzających kompetencje w ramach projektów unijnych, zajęcia na symulatorze lotu, kurs obsługi dronów.
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Technikum Hotelarskie 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Św. Jacka 3 
40-952 Katowice
Dzielnica: Centrum 
tel. 32 256 41 15, fax 32 256 41 15 
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl 

Technikum Hotelarskie 
Zawody  Ilość miejsc 
technik hotelarstwa  20 
Nauczane języki obce: angielski, hiszpański

Sukcesy szkoły
Zespół Szkół ZDZ w Katowicach rozpoczął działalność w 1994 roku dodając do swego składu kolejne szkoły i kierunki. Działające 
od kilku lat Technikum Hotelarskie prowadzi obecnie nabór na kierunek technik hotelarstwa proponując bogatą ofertę zajęć 
praktycznych m.in. w renomowanych hotelach t.j. Angelo, Trzy Stawy, Campanile, Senator. Nasi uczniowie odbywają bezpłatne 
praktyki zawodowe w hotelach we Włoszech i Hiszpanii w ramach projektów Erasmus +. W ramach szkoły proponujemy dodat-
kowe kursy i szkolenia tj. prawo jazdy, operatora dronów, wizażu. 
Informujemy, że od 1 września 2016 r. Technikum Hotelarskie będzie funkcjonować pod nową nazwą Technikum Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego w Katowicach, kształcącym ponadto w zawodach technik usług fryzjerskich, fototechnik i technik prze-
mysłu mody.

Możliwość rozwijania pasji
Szkoła w ramach kół pozalekcyjnych organizuje kurs fotograficzny, akademię mody i urody. Nasi uczniowie biorą udział w wielu 
konkursach. 

Praktyki zawodowe
Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe odbywają 
się u pracodawców w takich hotelach jak Angelo, trzy Stawy, Campanile, Senator. W ramach projektów europejskich uczniowie 
technikum wyjeżdżają na miesięczne praktyki zagraniczne, do Włoszech, Anglii czy Hiszpanii.

Z kim szkoła współpracuje
Technikum Hotelarskie współpracuje z wieloma Hotelami z Katowic i miast ościennych. Współpracujemy także z hotelami we 
Włoszech czy Hiszpanii, gdzie nasi uczniowie odbywali praktyki.

Pracownie/baza dydaktyczna
• estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce naukowe, 
• nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu - 19 i 20 - stanowiskową 
• laboratorium chemiczne, 
• bibliotekę multimedialną, 
• aulę, 
• dostęp do sali gimnastycznej i siłowni, w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, wi-fi na terenie szkoły, tablety jako 

wyposażenie dla uczniów za dobrą frekwencję.
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Technikum Fryzjerskie 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Św. Jacka 3 
40-952 Katowice 
Dzielnica: Centrum
tel. 32 256 41 15, fax 32 256 41 15 
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl 

Zawody  Ilość miejsc 
technik usług fryzjerskich 20
technik przemysłu mody 20

Nauczane języki obce: angielski, hiszpański 

Sukcesy szkoły 
Nasza placówka charakteryzuje się dbałością o praktyczne przygotowanie ucznia do wykonywania 
zawodu dlatego proponujemy naukę we własnych, nowocześnie wyposażonych pracowniach, pro-
wadzoną przez praktyków - stylistów a praktyki w renomowanych salonach w Polsce, we Włoszech, 
Anglii i Hiszpanii. Naszym uczniom proponujemy w ramach szkoły zdobycie drugiego zawodu; tech-
nika usług kosmetycznych w ramach KKZ. Od września 2016 r. uruchamiamy nowy kierunek technik przemysłu mody. W ramach szkoły proponujemy 
dodatkowe kursy i szkolenia tj. prawo jazdy, wizażu. Oferujemy praktyki zagraniczne w ramach projektów Erasmus+. 
Informujemy, że od 1 września 2016 r. Technikum Fryzjerskie będzie funkcjonować pod nową nazwą Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach, kształcącym ponadto w zawodach fototechnik i technik hotelarstwa

Absolwenci szkoły
Absolwenci Technikum Fryzjerskiego pracują w renomowanych salonach fryzjerskich, rozpoczynają własną działalność gospodarczą, kontynuują naukę 
na studiach wyższych.

Z kim szkoła współpracuje
Technikum Fryzjerskie współpracuje z wieloma salonami fryzjerskimi z Katowic i miast ościennych. Współpracujemy także z salonami Fryzjerskimi we 
Włoszech czy Hiszpanii.

Pracownie/baza dydaktyczna
• estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce naukowe, 
• laboratorium chemiczne, 
• nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu - 19 i 20 - stanowiskową, 
• 15 - stanowiskową pracownię fryzjerską wyposażoną w nowoczesny sprzęt, główki i narzędzia fryzjerskie, 
• 10 - stanowiskową pracownię kosmetyczną wyposażoną w nowoczesną aparaturę specjalistyczną, 
• 5 - stanowiskową pracownię stylizacji paznokci i wizażu, 
• bibliotekę multimedialną, 
• aulę, dostęp do sali gimnastycznej oraz siłowni, w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, wi-fi na terenie szkoły, tablety jako wyposażenie dla 

uczniów za dobrą frekwencję. 

Możliwość rozwijania pasji
Szkoła w ramach kół pozalekcyjnych organizuje kurs fotograficzny, akademię mody i urody. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach fryzjerskich, 
w konkursie wokalnym. Uczennice Technikum Fryzjerskiego współtworzyły pokaz mody, wykonując fryzury modelkom.

Praktyki zawodowe
Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców. W ra-
mach projektów europejskich uczniowie technikum wyjeżdżają na miesięczne praktyki zagraniczne, do Włoch, Anglii czy Hiszpanii.
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Technikum Medialno-Fotograficzne 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Św. Jacka 3 
40-952 Katowice 
Dzielnica: Centrum
tel. 32 256 41 15, fax 32 256 41 15 
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl 

Zawody  Ilość miejsc 
fototechnik 20 
 
Nauczane języki obce: angielski, hiszpański 

Historia szkoły 
Zespół Szkół ZDZ w Katowicach rozpoczął działalność w 1994 roku dodając do swe-
go składu kolejne szkoły i kierunki. Obecnie prowadzimy technikum hotelarskie, 
technikum fryzjerskie. Od września 2014 r. uruchamiamy technikum medialno-fo-
tograficzne ze specjalnością technik organizacji reklamy, od września 2015 r. nowy 
kierunek; fototechnik. W ramach szkoły proponujemy dodatkowe kursy i szkolenia 

tj. prawo jazdy, operatora dronów, wizażu. W trakcie nauki warsztaty medialno-fotografczne dla osób z kierunku technik organi-
zacji reklamy. Oferujemy praktyki zagraniczne w ramach projektów Erasmus+. 
 Informujemy, że od 1 września 2016 r. Technikum Medialno-Fotograficzne będzie funkcjonowało pod nową nazwą Technikum 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, kształcącym ponadto w zawodach technik hotelarstwa, technik usług fryzjer-
skich, technik przemysłu mody.

Z kim szkoła współpracuje
Technikum Medialno-Fotograficzne współpracuje z wieloma studiami fotograficznymi i fotolabami na terenie śląska.

Pracownie/baza dydaktyczna
• estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce na-

ukowe, 
• nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu - 19 i 20 - stanowiskową, 
• laboratorium chemiczne, 
• atelier fotograficzne, pracownię rysunku, ciemnię fotograficzną, 
• bibliotekę multimedialną, 
• aulę, 
• dostęp do sali gimnastycznej i siłowni, w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, wi-fi na terenie szkoły, tablety jako 

wyposażenie dla uczniów za dobrą frekwencję. 

Możliwość rozwijania pasji
Szkoła w ramach kół pozalekcyjnych organizuje kurs fotograficzny, akademię mody i urody. Nasi uczniowie biorą udział w wielu 
konkursach fotograficznych. 

Praktyki zawodowe
Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe odbywają 
się u pracodawców. 
W ramach projektów europejskich uczniowie technikum wyjeżdżają na miesięczne praktyki zagraniczne, do Włoch, Anglii czy 
Hiszpanii.



Informator 2016/17 55

Technika

Technikum TEB Edukacja 
Oddział Katowice 

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami 
szkoły publicznej) 

ul. Uniwersytecka 4 (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego - naprzeciwko Altusa)
Dzielnica: Centrum
tel. 32 352 07 77, 32 661 42 76, fax 32 352 07 77
e-mail: katowice@teb.pl

Zawody  Ilość miejsc 
technik informatyk – klasa patronacka Microsoft  25 
technik usług fryzjerskich z wizażem i stylizacją klasa patronacka Schwarzkopf 25 
fototechnik – fotografia i multimedia 25
technik weterynarii  25
technik ekonomista z certyfikatem Microsoftu 25
technik logistyk 25

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, dodatkowo łacina, włoski

Historia szkoły 
Szkoła mieści się w ścisłym centrum Katowic (blisko dworca PKS i PKP) na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Ta ko-
rzystna lokalizacja jest sporym atutem, ponieważ bez problemu można dojechać zarówno z dzielnic Katowic, jak i z miast sąsied-
nich. Kilkanaście lat obecności na rynku i stałe podnoszenie poziomu kształcenia spowodowały, że obecnie jesteśmy jedną z naj-
bardziej wiarygodnych instytucji oświatowych w kraju. TEB Edukacja przygotowując ofertę, przede wszystkim bierze pod uwagę 
zapotrzebowanie na rynku pracy i oczekiwania uczniów. Stawiamy na praktyczną naukę zawodów poszukiwanych na rynku pracy 
- minimum 50% zajęć odbywa się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią przyjaźni 
i wspierający nauczyciele przedmiotów ogólnych, zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów m.in. lekarza wete-
rynarii, przewodnika górskiego i pilota wycieczek, fryzjerów, wizażystów, stylistów, ratowników medycznych. Współpracujemy  
z pracodawcami w szczególności: przychodniami weterynaryjnymi, salonami fryzjerskimi, studiami fotograficznymi, schroniska-
mi, stadninami koni, gospodarstwami oraz zoo. Organizujemy wycieczki przedmiotowe, rajdy i obozy.

Szkoła posiada 
• profesjonalne pracownie kształcenia praktycznego w zawodach, 
• przyjazne sale lekcyjne, 
• sprzęt audiowizualny, 
• nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 
• dostęp do e-czytelni, 
• specjalistyczne wyposażenie do kształcenia zawodowego, 
• zajęcia z wychowania fizycznego realizujemy w klubie sportowym ProActiv - uczniowie mają do wyboru zajęcia fitness, 

pilates, jogi, zumby, boksu, czy na siłowni.
• współpraca z wiodącymi firmami na rynku w danej branży zawodowej.
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Technikum Akademii Artystycznej

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
ul. Graniczna 27, 40-018 Katowice
(budynek Gimnazjum nr 5, wejście boczną klatką schodową od ulicy Krasińskiego)
Dzielnica: Śródmieście 
tel. 32 700 12 30
e-mail: marcin@bujnowicz.pl 
http://akademiaartystyczna.pl/ 

Zawody  Ilość miejsc 
technik realizacji nagrań i nagłośnień (352122)  25 
technik organizacji reklamy (333906) 25
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki 

Sukcesy szkoły 
• Rozpoczęcie działalności Technikum: 1 września 2015 roku. 
• Wypracowanie unikalnego programu edukacji i wychowania, rozpo-

znającego indywidualne predyspozycje młodzieży i kształtujący je, po-
twierdzonego opiniami uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych 
oraz instytucji współpracujących i nadzorujących (Kuratorium Oświaty 
w Katowicach). 

• Zatrudnienie wykwalifikowanej i praktykującej w zawodzie kadry peda-
gogicznej.

Kim są absolwenci?
• Obecni uczniowie, a przyszli absolwenci, mają gwarancję zatrudnienia w naszych zakładach pracy lub instytucjach 

/ podmiotach współpracujących (opis w punkcie 3). 
• Na wolnym rynku nasi absolwenci mogą wykonywać zawód: 

 − technik realizacji nagrań i nagłośnień, a także realizator dźwięku, mikser dźwięku, montażysta dźwięku, 
operator dźwięku, montażysta dźwięku, personel techniczny, 

 − technik organizacji reklamy, a także specjalista ds. marketingu (internetowego, sieciowego, społeczne-
go), specjalista ds. reklamy, specjalista ds. public relations, copywriter (autor tekstów i sloganów rekla-
mowych), sprzedawca reklam internetowych,

 − lub prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Z kim szkoła współpracuje?
• Nasze (własne) zakłady pracy: Impresariat Muzyczny CONCERTO, katowicka Szkoła Muzyczna YAMAHA, Placówka 

Doskonalenia Akademii Artystycznej, Business Consulting & Training, Fundacja Ziarno Talentu.
• Instytucje kultury: Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego, Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana, ślą-

skie domy kultury (m.in. MDK „Szopienice-Giszowiec”, MDK „Koszutka”), katowickie kluby osiedlowe (m.in. Rezo-
nans), teatry muzyczne w Chorzowie i Gliwicach, Opera Śląska w Bytomiu. 

• Podmioty gospodarcze: firmy nagłośnieniowe (m.in. SPK Nagłośnienie, Target Sound, MC), studia nagrań (m.in. 
Szkoła Muzyczna Yamaha, Katofonia, MaQ Records, B&T Records), kluby muzyczne (m.in. Katofonia, Leśniczówka 
Rock’n’Roll Cafe, Mega Club, Old Timers Garage), agencje reklamowe i public relations (m.in. Mash Up Events), 
biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu (m.in. Radio eM, Radio Katowice, Telewizja Kato-
wice, Telewizja Silesia), studia graficzne (m.in. ARW Korba), studia produkcyjne, sklepy muzyczne (m.in. Gamuz, 
Rock’n’Roll, Riff, Ragtime). 

• Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej, Fundacja Iskierka, Stowarzyszenie Moc-
ni Razem. 

• Urzędy administracji samorządowej i publicznej: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach.Instytucje kultury: Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego, Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana, 
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śląskie domy kultury (m.in. MDK „Szopienice-Giszowiec”, MDK „Koszutka”), katowickie kluby osiedlowe (m.in. 
Rezonans), teatry muzyczne w Chorzowie i Gliwicach, Opera Śląska w Bytomiu. 

• Podmioty gospodarcze: firmy nagłośnieniowe (m.in. SPK Nagłośnienie, Target Sound, MC), studia nagrań (m.in. 
Szkoła Muzyczna Yamaha, Katofonia, MaQ Records, B&T Records), kluby muzyczne (m.in. Katofonia, Leśniczówka 
Rock'n'Roll Cafe, Mega Club, Old Timers Garage), agencje reklamowe i public relations (m.in. Mash Up Events), 
biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu (m.in. Radio eM, Radio Katowice, Telewizja Kato-
wice, Telewizja Silesia), studia graficzne (m.in. ARW Korba), studia produkcyjne, sklepy muzyczne (m.in. Gamuz, 
Rock'n'Roll, Riff, Ragtime). 

• Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej, Fundacja Iskierka, Stowarzyszenie Moc-
ni Razem. 

• Urzędy administracji samorządowej i publicznej: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach.

Pracownie /baza dydaktyczna
• Studio nagrań z reżysernią dźwięku wyposażone w urządzenia i instrumenty muzyczne YAMAHA.
• Pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych.
• Pracownia multimedialna (komputerowa) i komunikacji w języku obcym.
• Pracownia sprzedaży usług reklamowych.
• Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym.
• Biura – m.in. miejsce pracy personelu administracyjnego i artystycznego Impresariatu Muzycznego CONCERTO, 

Placówki Artystycznej / Placówki Doskonalenia Akademii Artystycznej oraz Fundacji Ziarno Talentu.
• NOWOŚĆ! (Prawdopodobnie) pierwsza w Katowicach e-Sports Class (Gaming Class) – otwarcie na wakacje.

Możliwość rozwijania pasji
• Korpus werblowy – Drum Corps, we współpracy z Orkiestrą Wojskową z Bytomia. 
• Drużyna e-sportowa Akademii Artystycznej – Team.acad we współpracy z organizacją BUJNOWICZ eSports. 
• Klub Wolontariuszy we współpracy z Fundacją Ziarno Talentu. 
• Własne studio produkcyjne Multimedia Art Studio (studio sztuki multimedialnej).
• Programy nauki gry na instrumencie lub śpiewu oraz kursy hobbistyczne w zakresie reklamy / produkcji muzycz-

nej prowadzone przez instruktorów oraz realizatorów dźwięku, światła i obrazu w ramach Placówki Artystycznej 
Akademii Artystycznej / Szkoły Muzycznej YAMAHA w Katowicach. 

• Treningi interpersonalne we współpracy z Business Consulting & Training. 

Praktyki zawodowe
Praktyki na miejscu w Technikum (on-place): 
• Praktyki zawodowe w naszych zakładach pracy – Impresariacie Muzycznym CONCERTO, katowickiej Szkole Mu-

zycznej YAMAHA, Placówce Artystycznej i Placówce Doskonalenia Akademii Artystycznej.
• Praktyki wolontaryjne w Fundacji Ziarno Talentu.
Praktyki zawodowe we współpracy z Partnerami (outside):
• Instytucje kultury.
• Firmy nagłośnieniowe, kluby muzyczne, studia nagrań.
• Agencje reklamowe, agencje public relations. 
• Biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu.
• Działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych.
• Studia graficzne, studia produkcyjne.

Zapraszamy wszystkich na nasze stoisko podczas Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów klas III, organizowanych 
przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice w Centrum Kultury Krystyny Bochenek. 
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Szkoła Zawodowa

NIEPUBLICZNE TECHNIKUM 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
KADR GÓRNICTWA
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 

ul. Bernarda Krawczyka 1, 
40-432 Katowice
tel. 32 420 43 23
e-mail: szkola@szkolenia.katowice.pl
www.scuw.pl

Zawody Ilość miejsc
Technik górnictwa podziemnego  bez ograniczeń
Technik mechanik  bez ograniczeń

NAUKA BEZPŁATNA
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Szkoła Zawodowa

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa 
w Katowicach 
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
Al. Korfantego 141 
Dzielnica: Wełnowiec 
tel.: 32 258 92 15 
e-mail: rsz.katowice@gmail.com 
http://www.rsz.katowice.pl 
Zawody  Ilość miejsc 
Elektromechanik pojazdów samochodowych  b/o 
Mechanik pojazdów samochodowych  b/o 
Fryzjer  b/o 
Cukiernik  b/o 
Piekarz  b/o 
Lakiernik  b/o 
Blacharz samochodowy  b/o 
Monter- elektronik  b/o 
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  b/o 
Elektromechanik  b/o
Elektryk  b/o
Operator obrabiarek skrawających  b/o
Introligator  b/o
Złotnik-jubiler  b/o
Zegarmistrz b/o
Dekarz b/o
Ślusarz b/o
Stolarz b/o
Tapicer b/o
Oddziały wielozawodowe b/o 
Nauczane języki obce: angielski w zakresie podstawowym 
Szkoła daje uczniom komplet podręczników bezpłatnie do użytkowania.

Sukcesy
Udział w konkursie wojewódzkim - uczennica zajęła I miejsce w zawodzie „fryzjer” oraz II miejsce w konkursie ogólnopolskim 
pt. „Normalizacja i ja”.

Kim są nasi absolwenci
Nasi absolwenci po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminu czeladniczego są czeladnikami w swoim zawodzie.

Z kim współpracujemy
Szkoła współpracuje z 60 zakładami rzemieślniczymi w Katowicach, zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Katowicach oraz z OHP.

Pracownie/baza dydaktyczna 
Szkoła posiada pracownię informatyczną, technologii fryzjerstwa, mechaniki pojazdów, audio-wizualną oraz salkę siłową.

Możliwość rozwijania pasji
Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać w ramach współpracy szkoły z OHP w zakresie swoich zainteresowań.

Praktyki zawodowe: 
Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców z którymi podpisują umowę na 36 miesięcy nauki, stając się 
młodocianymi pracownikami, skierowanymi przez pracodawców do nauki teorii w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej.
Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa to szkoła ucząca zawodu - a to Nasza szkoła dać Ci może atrakcyjny fach, a dobry fachowiec 
zawsze może liczyć na znalezienie pracy. Zakłady pracy czekają na mechaników, fryzjerki, cukierników itd… 
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Zespół Szkół

ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
NIEPUBLICZNA ZASADNICZA 
SZKOŁA ZAWODOWA 
CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR GÓRNICTWA
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 

ul. Bernarda Krawczyka 1, 
40-432 Katowice
tel. 32 420 43 23
e-mail: szkola@szkolenia.katowice.pl
www.scuw.pl

Zawody Ilość miejsc
Górnik eksploatacji podziemnej bez ograniczeń
Mechanik - monter maszyn I urządzeń  bez ograniczeń
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Szkoła Zawodowa

Centrum Edukacji Zawodowej 
Niepubliczna Szkoła Zawodowa
w Katowicach
(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej)

Plac Wolności 12
Dzielnica: Środmieście
tel.: 32 259 62 61
e-mail: izba@ir.katowice.pl
http://www.ir.katowice.pl

Zawody Ilość miejsc
fryzjer b/o
cukiernik b/o
piekarz b/o
lakiernik b/o
mechanik pojazdów samochodowych  b/o
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Technikum

Technikum Fotograficzne 
FOTOEDUKACJA

(szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 

ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 3 
Dzielnica: Katowice Piotrowice 
tel. 32 206 46 81, 
kom. 506 146 407, 506 146 408, 506 146 409
e-mail: centrum@fotoedukacja.edu.pl 
http://www.fotoedukacja.edu.pl/

Zawody  Ilość miejsc 
fototechnik 

Historia i misja 
FOTOEDUKACJA lubimy i uczymy fotografii już ponad 10 lat, formalnie od 2005 roku, kiedy to rozpoczęliśmy naukę fotografii w Policealnej Szkole 
Fotograficznej FOTOEDUKACJA. 
Zawsze staraliśmy się zapewnić naszym słuchaczom wysoki poziom merytoryczny i techniczny nauki. Pomagają nam w tym własne doświadcze-
nia uczenia się, jak i nauczania fotografii. Doświadczona kadra fotografów-nauczycieli, wykładowców. 
Wiemy, że współczesna szkoła zawodowa musi stwarzać warunki techniczne adekwatne do warunków na rynku pracy a aspekt sprzętu i wypo-
sażenia jest niezbędny w tworzeniu zasadniczych warunków nauki.
Innym istotnym elementem nauki w naszej szkole to „osadzenie fotografii” w życiu, to pokazanie jak język fotografii używać i rozumieć. 

O Fotografii i szkole
Zawsze staraliśmy się zapewnić naszym słuchaczom wysoki poziom merytoryczny i techniczny nauki. 
Pomagają nam w tym własne doświadczenia uczenia się, jak i nauczania fotografii. Doświadczona kadra fotografów - nauczycieli, wykładowców. 
Fotografia jest ciekawym zajęciem, dla jednych stanowi dziedzinę sztuki dla innych formę pracy zawodowej a dla innych jest pasją i rozrywką. 
Dziś proponujemy naukę absolwentom gimnazjów, chcemy Was zarazić fotografią i nie tylko.
Fotografia zawsze miała silny kontakt z naukami ścisłymi, z chemią, fizyką i matematyką, dlatego zwracamy uwagę na solidną naukę w tym 
zakresie. O fotografii mówi się również w kontekście nauk humanistycznych i społecznych, w których istotą jest człowiek rozumienie go i kontakt 
z nim. Chcemy w naszej szkole wykształcić absolwentów otwartych i rozumiejących innych ludzi. Takich których fotografie będą dokumentować 
bieżącą historię Polski. W końcu takich, którzy będą umieć skorzystać z fotografii robiąc w przyszłości zupełnie coś innego.

Zaplecze i lokalizacja szkoły
Szkoła mieścić się w budynku GWSH im. W. Korfantego w Katowicach Piotrowicach, gdzie realizowane będą zajęcia ogólnokształcące. Przedmio-
ty rozszerzone to matematyka i fizyka. Nauczane języki obce, które proponujemy to: język angielski i niemiecki.
Szkoła posiada własne warsztaty szkolne gdzie będą realizowane zajęcia i pracownie zawodowe. Posiadamy: ciemnię fotograficzną, sale kompu-
terowe PC i MAC, duże studio fotograficzne, sale multimedialne. 
Dobrze wyposażone pracownie i wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewniające rzetelne przygotowanie zawodowe. 

Sukcesy FOTOEDUKACJI
Nasi absolwenci dostają się na studia fotograficzne i filmowe w kraju i za granicą.
Wysokie wyniki i zdawalność egzaminów zawodowych.
Śląski Maraton Fotograficzny,11 edycja już za nami.
Plenery zagraniczne: Lwów, Wiedeń, Berlin, Praga, Budapeszt.
Plenery i akcje fotograficzne: Browar Obywatelski, Galeria Szyb Wilson.
Współpraca z Silesia Film, Międzynarodowy festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN.
Współpraca ze Śląskim Związkiem Polskich Artystów Fotografików.
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Zespół Szkół

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Państwowa Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach 
ul. Ułańska 7 B 
40 - 887 Katowice 
tel./fax 32 250 63 71, 32 250 64 43, 32 250 64 53 
e-mail: sekretariat@zpsm.edu.pl 
www.zpsm.edu.pl 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
im. Józefa Pankiewicza 
w Katowicach 
ul. Ułańska 7a 
40-887 Katowice 
tel. 32 254 24 22 
www.plastyk.katowice.pl 
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Zawody w Zasadniczych Szkołach Zawodowych

Zawody w Zasadniczych Szkołach Zawodowych
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ZSZ 
Nr 1

ZSZ 
Nr 2

ZSZ 
Nr 3

ZSZ 
Nr 5

ZSZ 
Nr 7

ZSZ 
Nr 9

ZSZ 
Nr 4

ZSZ Nr 
15

ZSZS 
Nr 16 ZSZ ZSZ ZSZ

blacharz samochodowy x x
cukiernik x x x
dekarz x
drukarz x
elektromech. poj. samoch. x x x
elektromechanik x
elektryk x x
fryzjer x x x
górnik ekspl. podziem. x
introligator x x
kucharz x x
lakiernik x x x
mechanik poj. samoch. x x x x
mechanik motocyklowy x
monter - elektronik x
mechanik - monter maszyn i urządzeń x
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych x
monter zabud. i robót wykończ. w bud. x
murarz - tynkarz x
ogrodnik x
operator obrabiarek skrawających x
piekarz x x x
pomocniczy prac. obsługi hotel. x
sprzedawca x x
ślusarz x x x
stolarz x
tapicer x
wędliniarz x
wielozawodowa x x
zegarmistrz x
złotnik - jubiler x
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Zawody w Technikach

Zawody w Technikach
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T1 T2 T3 T4 T5 T7 T8 T10 T12 T13 TdNiSS T16 T14 T15 T17 T18 TZDZ T TEB T AA N TA TFF
fototechnik x x x x
t. analityk x
t. awionik x
t. budownictwa x
t. ekonomista x x x
t. eksploatacji portów i terminali x x
t. organizacji reklamy x x
t. drogownictwa x
t. elektronik x x x
t. elektryk x x x x
t. geodeta x
t. handlowiec x x
t. hotelarstwa x x
t. pojazdów samochodowych x
t. mechanik x x
kelner x
t. techn. żywności x
t. ochrony środowiska x
t. telekomunikacji x
t. teleinformatyk x
t. logistyk x x
t. architektury krajobrazu x x
t. informatyk x x x x
t. spedytor x
t. mechatronik x x x
t. procesów drukowania x
t. procesów introligatorskich x
t. obsługi turystycznej x
t. weterynarii x x
t. żywienia i usług gastronom. x
t. cyfrowych procesów graficznych x
t. urządz. i syst. energet. odnawialn. x
t. usług fryzjerskich x x
t. przeróbki kopalin stałych x
t. energetyk x x
t. górnictwa podziemnego x x x
t. realizacji nagrań i nagłośnień x x
t. księgarstwa x
t. przemysłu mody x x
t. lotniskowych służb operacyjnych x
t. urządzeń dźwigowych x
t. chłodnictwa i klimatyzacji x
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Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnie 
psychologiczno
-pedagogiczne 

Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów III klas gimnazjów w zakresie pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu zawiera: 
• badanie preferencji i zainteresowań zawodowych, 
• doradztwo zawodowe, 
• opiniowanie przyjęcia do I klas szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami zdrowotnymi ograniczają-

cymi możliwości wyboru kierunku kształcenia, 
• opiniowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami zdrowotnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym także dostosowania warun-
ków i form egzaminu gimnazjalnego dla uczniów z ww. zaburzeniami, 

• zajęcia warsztatowe dla klas dotyczące planowania kariery zawodowej oraz przygotowania do wyboru dal-
szego kierunku kształcenia. 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela pomocy w wyżej wymienionym zakresie 
uczniom niepełnosprawnym (m.in. uczniom z zaburzeniami wzroku, słuchu, zaburzeniami rozwoju psychorucho-
wego, zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi, sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, chorobami przewle-
kłymi, specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego). 

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poszczególne poradnie psychologiczno-pedago-
giczne 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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Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

NAZWA PORADNI ADRES PORADNI TELEFON GIMNAZJA W REJONIE DZIAŁANIA

Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna Nr 1 

ul. Rataja 14 254 23 12 Gimnazja Nr: 3, 6, 7, 8, 9, 28, 36, 
Prywatne Gimnazjum Amikus, 
ZS Muzycznych, ZS Plastycznych, Społ. Gim. 
Omega 

Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna Nr 2 

ul. Łętowskiego 6a 252 79 59 Gimnazja Nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 35, 
Pryw. Gim. Elementarz, Gimnazjum Katolic-
kie im. św. Rodziny, ZS Zakonu Pijarów 

Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna Nr 3 

ul. Szopienicka 58 255 70 51 Gimnazja Nr: 11, 13, 14, 15, 16, 27 

Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna Nr 5 

ul. Okrzei 4 203 54 46 Gimnazja Nr: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 17, 24, 25, 
26, 30, I Kat. Gim., I Społ. Gim., Społ. Gim. 
SRiN, II Kat. Gim., Społeczne Gimnazjum 
STO 

Specjalistyczna 
Poradnia 
Psychologiczno
-Pedagogiczna 

ul. Sokolska 26 259 95 83, 
259 95 86 

Gimnazjum Nr 31, dzieci 
z gimnazjów z terenu Katowic 
z wcześniej wymienionymi 
niepełnosprawnościami 

Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna 

ul. Okrzei 4 258 35 12 Poradnia o charakterze 
terapeutyczno-diagnostycznym 
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Liczba punktów

Liczba punktów z jaką uczeń został przyjęty do klasy pierwszej 
w roku szkolnym 2015/16 w poszczególnych szkołach

NAZWA SZKOŁY MIN ŚREDNIA MAX
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I Liceum Ogólnokształcące w Katowicach im. Mikołaja Kopernika (bez klas dwujęzycznych) 117,6 140,1 178,4
I Liceum Ogólnokształcące w Katowicach im. Mikołaja Kopernika (klasy dwyjęzyczne)* 103,8 196,4 260
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach (bez klasy dwujęzycznej) 128,6 149,2 200
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach (klasa dwujęzyczna)* 92,0 134,1 178,8
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach 133,0 175,9 200
IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka w Katowicach 101,2 132,3 200
V Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Katowicach 62,2 103,3 130,4
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza w Katowicach 49,4 83,7 139,6
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach 60,2 111,3 164,8
VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach (bez klasy dwyjęzycznej) 122,6 163,0 200
VIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach (klasa dwujęzyczna)* 109,0 165,7 201,4
IX Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Katowicach 27,6 75,6 130,4
X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach 56,2 126,3 200
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H.Sucharskiego w Katowicach 47,6 105,0 147,0
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach 42,2 92,8 140,4
XVI Liceum Ogólnokształcące (ZSTiO Nr 2) w Katowicach 43,4 78,9 116,2
XVIII Liceum Ogólnokształcące (ZSTiO Nr 3 im. E. Abramowskiego) w Katowicach 34,8 79,0 121,8

TECHNIKA
Technikum Nr 1 (ZSB im. Powstańców Śląskich) w Katowicach 35,4 90,3 146,4
Technikum Nr 2 (ZSE im. W. Korfantego) w Katowicach 25,2 95,4 165,0
Technikum Nr 3 (ZSG im. G. Morcinka) w Katowicach 32,8 72,7 121,4
Technikum Nr 4 (ZSTiO Nr 2) w Katowicach 50,8 92,4 144,8
Technikum Nr 5 (ZSH im. B. Prusa) w Katowicach 25,4 60,0 92,0
Technikum Nr 7 (ZS Nr 7 im. S. Mastalerza) w Katowicach 33,6 76,8 136,4
Technikum Nr 8 (ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej) w Katowicach 44,4 93,1 154,4
Technikum Nr 10 (ZSPS im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego) w Katowicach 31,6 91,3 164,2
Technikum Nr 12 (ZSTiO Nr 3 im. E. Abramowskiego) w Katowicach 39,2 94,1 141,2
Technikum Nr 13 (ZSZ im. R. Mielczarskiego) w Katowicach 35,6 81,5 134,2
Technikum Nr 14 (ZSZ Nr 3 im. A. Kocura) w Katowicach 52,0 78,6 108,6
Technikum Nr 15 (ZS Nr 4 im. T. Klenczara) w Katowicach 50,4 85,4 141,6
Technikum Nr 16 (ZS Nr 2 im. J. Iwaszkiewicza) w Katowicach 34,4 79,7 127,2
Technikum Nr 17 (ŚlTZN) w Katowicach 57,0 132,0 187,0
Technikum Nr 18 (ZSPM im. Armii Krajowej) w Katowicach 37,0 96,2 136,2

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (ZSB im. Powstańców Śląskich) w Katowicach 30,0 62,6 96,4
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (ZSG im. G. Morcinka) w Katowicach 26,0 48,2 102,4
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (ZSH im. B. Prusa) w Katowicach 22,2 58,4 124,2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 (ZSZ Nr 3 im. A. Kocura) w Katowicach 28,6 44,8 65,4
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 (ZS Nr 7 im. S. Mastalerza) w Katowicach 23,6 49,3 74,0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 (ZSPS im. J. Rymera I Wojewody Śl.) w Katowicach 31,0 60,4 98,8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 (ZS Nr 1 im. gen. J. Ziętka) w Katowicach 18,0 59,1 137,8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 (ZSP-M im. Armii Krajowej) w Katowicach x x x

* z uwzględnieniem punktów z dodatkowego egzaminu w klasach dwujęzycznych
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Postanowienie
Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr OP - DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 
terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na se-
mestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych 
i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017. 
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komi-
sji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępo-
wania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942). 
ustalam, co następuje: 

1. Określam na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych na semestr pierwszy szkół policealnych do szkół podstawowych dla dorosłych, klas 
pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

2. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Postanowienie zostanie opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach i platformie 

wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK).
4. Wykonanie postanowienia powierzam dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji.

 wz. Śląskiego Kuratora Oświaty
 mgr Dariusz Wilczak
 wicekurator

Załączniki
1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas gimnazjów dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi 
miejscami

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

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy 
szkół policealnych

4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkól podstawowych 
dla dorosłych, gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych

5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych 
zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 
powszednim dniu lutego 2017 r.

6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy 
szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 
dniu lutego 2017 r.

7. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych 
dla dorosłych, gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2017 r.
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Załącznik 2 
 
do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP - DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych) 

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  
ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 6maja 
do 21 czerwca 

2016 r.
Od 22 lipca 

do 27 lipca 2016 r.

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły 
ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły ponad-
gimnazjalnej z oddziałem sportowym oraz szkoły ponadgimna-
zjalnej dwujęzycznej lub szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodo-
stępnej z oddziałem dwujęzycznym języka obcego, który jest 
drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale

Od 6 maja 
do 20 maja 2016 r.

Od 22 lipca 
do 27 lipca 2016 r.

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa 
w art. 20 h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy Do 31 maja 2016 r. Do 29 lipca 2016 r.

4
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o któ-
rych mowa w art. 20j, ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponad-
gimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym 
zgodnie z art. 7 b ust. I c ustawy

Do 31 maja 2016 r. Do 29 lipca 2016 r.

5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób spraw-
ności fizycznej

Do 6 czerwca 2016 r. Do 1 sierpnia 2016 r.

6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ww. spraw-
dzianu kompetencji językowych.

Do 6 czerwca 2016 r. Do 1 sierpnia 2016 r.

7
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 24 czerwca 
do 28 czerwca 

2016 r.
-----------------

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne 
pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do-
kumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświad-
czeniach, o których mowa w art. 20t, ust. 7 ustawy)
art. 201 ust. 7 ustawy· Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumen-
tów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa 
w ust. 2, w terminie wyznaczoym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wlasciwego ze względu na miejsce zamieszka-
nia kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 
potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Do 30 czerwca 2016 r. Do 29 lipca 2016 r.
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9
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwali-
fikowanych

15 lipca 2016 r.

19 sierpnia 2016 r.
art. 20 ze ust. 6-9 ustawy 6. 
W terminie 7 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych, rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może wystąpić 
do komisji rekrutacyjnej z wnio-
skiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do 
danego publicznego przedszkola, 
publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkoły, 
publicznej placówki, na zajęcia 
w publicznej placówce oświatowo-
-wychowawczej, na kwalifikacyjny 
kurs zawodowy lub na kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkol-
nych.
7. Uzasadnienie sporządza się 
w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia przez rodzica kandydata lub 
kandydata pełnoletniego z wnio-
skiem, o którym mowa w ust. 6. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą 
liczbę punktów, która uprawnia-
ła do przyjęcia, oraz liczbę punk-
tów, którą kandydat uzyskał w po-
stępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat 
pełnoletni może wnieść do dy-
rektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły lub publicznej pla-
cówki odwolanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania uzasad-
nienia.
9. Dyrektor publicznego przedszko-
la, publicznej szkoły lub publicznej 
placówki rozpatruje odwołanie 
od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej, o którym mowa w ust. 8, 
w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia odwołania. Na rozstrzygnięcie 
dyrektora danego publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki służy skarga do 
sądu administracyinego. 

10

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skie-
rowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandyda-
ta oświadczenia o wyborze tej szkoły

Do 19 lipca 2016 r. 19 sierpnia 2016 r.

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełno-
letniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świa-
dectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wy-
nikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjal-
nej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 15 lipca 
do 21 lipca 2016 sr.

Do 23 sierpnia 
2016 r.

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

13 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej ku-
ratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po po-
daniu do publicznej 
wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych 
i nieprzyjętych w po-
stępowaniu rekruta-
cyjnym najpóźniej do 
25 lipca 2016 r.

Niezwłocznie po po-
daniu do publicznej 
wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych 
i nieprzyjętych w po-
stępowaniu uzupeł-
niającym - najpóźniej 
do 1 września 2016 r.
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.
Poz. 1942

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1

z dnia 2 listopada 2015 r. 

w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyj-
nym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postę-
powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Na podstawie art. 20l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h 

ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty;

2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimna-
zjalnego;

3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2. szkole – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

publiczną szkołę lub publiczną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7 ustawy;
3. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć również osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolne-

go;
4. świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia 

szkoły i świadectwo szkolne promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie progra-
mu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizują-
cą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;

5. świadectwie ukończenia gimnazjum – należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły 
i świadectwo szkolne promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu 
kształcenia ogólnego na poziomie klasy III gimnazjum, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie 
ogólne w zakresie gimnazjum.

§ 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, o którym mowa w art. 20h ust. 6 pkt 1 i art. 20i ust. 
2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części 
drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 
r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 
654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. 
poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.
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§ 4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, 
art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20i ust. 2 pkt 1 ustawy:

1. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
– mnoży się przez 0,2;

2. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,
b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

§ 5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 
6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§ 6. Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa 
w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 5 punktów.

§ 7. 
1.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 

lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kurato-

rów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo tur-
niejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 
4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem naucza-

nia szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódz-
kim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
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b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramo-
wym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramo-
wym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem naucza-
nia szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem naucza-
nia szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sporto-
wych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i spor-
towych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

§ 8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h 
ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.

§ 9. 
1.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 

44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

2) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.

§ 10. 
1.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw 

ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
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d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 
przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 
z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 
lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożyt-
nego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka 
obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyra-
żonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

4.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożyt-
nego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka ob-
cego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej 
w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.

§ 11. 
1.  W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szko-
ły, z tym że w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący.

2.  Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy 
lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, o których 
mowa w ust. 1, jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawi-
cieli lub przedstawiciela organu prowadzącego.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
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3.  Jeżeli osoba prawna niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca inną formę 
wychowania przedszkolnego, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, nie prowadzi przed-
szkola lub szkoły podstawowej, w skład komisji rekrutacyjnej wchodzi nauczyciel prowadzący zajęcia w innej 
formie wychowania przedszkolnego oraz co najmniej 2 przedstawicieli organu prowadzącego.

4.  W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przedstawiciela lub przedstawicieli 
organu prowadzącego, o których mowa w ust. 2, wyznacza odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
starosta lub marszałek województwa.

5. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

6.  Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na 
przewodniczącego komisji.

§ 12. 
1.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do 

szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i załączonymi 
do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami 

posiedzeń komisji.
5.  Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wcho-

dzących w skład komisji.
6.  Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posie-

dzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, 
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.  Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imio-
na i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych 
czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

8.  Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1) listę kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 usta-
wy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, sprawdzianu predyspozycji 
językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i 1c oraz art. 20i ust. 1 ustawy, sprawdzianu kompetencji językowych, 
o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych 
w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, rozmowy kwalifikacyjnej, o której 
mowa w art. 20k ust. 5 ustawy, lub badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20o ust. 2 ustawy;

2) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawicz-
ne w formach pozaszkolnych oraz informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

3) informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycz-
nej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1, lub informację 
o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym;

4) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego;

5) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
6) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 13. Kurator oświaty:
1) przekazuje gminom i dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół poli-

cealnych i szkół dla dorosłych, na terenie województwa;
2) organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach, o których mowa w pkt 1.
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§ 14. 
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:

1) do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) do klas pierwszych szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) do klas pierwszych gimnazjów – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) na semestr pierwszy szkół policealnych – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) do szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2.  Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego i szkołę podstawową, biorąc pod uwagę 

terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 1 i 2 do 
rozporządzenia, ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w:
1) lp. 3–7 w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) lp. 5–13 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3.  W przypadku gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych kurator oświaty, biorąc pod uwagę 
terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 3–6 do 
rozporządzenia, ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w:
1) lp. 6–15 w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) lp. 7, 9, 10 i 12–20 w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3) lp. 3 i 6–10 w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
4) lp. 2, 4 i 6–9 w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4.  W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu 
lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania 
uzupełniającego w terminach określonych odpowiednio w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia lub harmono-
gramach czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala 
terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym, określonych 
odpowiednio w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia, lub harmonogram czynności, o którym mowa w ust. 2 i 3, 
oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na 
jej stronie internetowej.

5.  W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania organu prowadzącego, 
o których mowa w ust. 2 i 4, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek 
województwa.

§ 15. 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym:
1) na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, 

o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy,
2) na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego prowadzone przez placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a 

ustawy
–  terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, terminy podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, a także terminy postępowania uzupełniającego ustala odpowiednio dy-
rektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, w uzgod-
nieniu z organem prowadzącym.

2.  Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, podaje 
do publicznej wiadomości terminy postępowania, o których mowa w ust. 1, poprzez umieszczenie w widocznym 
miejscu w siedzibie szkoły lub placówki oraz na jej stronie internetowej.

3.  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania organu prowadzącego, o których mowa w ust. 
1, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.
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§ 16. 
1.  Postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innej 

szkole prowadzonej przez ten sam organ prowadzący.
2.  Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy szkołę, nie 

prowadzi innej szkoły, postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna 
działająca w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która wydała zezwolenie na zało-
żenie szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, wskazanej 
przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

3.  W postępowaniu rekrutacyjnym do nowo tworzonej szkoły czynności dyrektora tej szkoły wykonuje dyrektor 
szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna przeprowadzająca postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonej 
szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym tę szkołę.

4.  W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zadania organu prowadzącego, 
o których mowa w ust. 2 i 3, wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek 
województwa.

§ 17. 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem 

szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 
gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, przedsta-
wiony w procentach wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie 
stosuje się przepisu § 4 pkt 2.

§ 18. 
1.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy, w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357), za oceny wyrażone 
w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 5.

§ 19. 
1.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjąt-

kiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przy-
stąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie 
art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 12 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 do szkół, o których mowa w ust. 1, nie 
stosuje się przepisów § 10 ust. 3 i 4.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
3

Minister Edukacji Narodowej: wz. T. Sławecki

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
(Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (poz. 1942)

Załącznik nr 4

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, 

Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym
1 2 3 4

1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty 
harmonogramu czynności, o którym mowa w § 14 ust. 3 
rozporządzenia

do końca stycznia do końca stycznia

2 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 
20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy

do końca lutego do końca lutego

do końca września1 do końca września1

3 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej terminu przeprowadzenia sprawdzia-
nu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f 
ust. 5 ustawy, oraz terminu podania do publicznej wiado-
mości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
z tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania 
czynności, o których mowa w lp. 8 i 11

do końca lutego do końca lutego

4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej 
mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadgimnazjalnej 
ogólnodostępnej z oddziałem sportowym informacji 
o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole 
lub danym oddziale

do końca lutego do końca lutego

5 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub szkoły ponadgimna-
zjalnej ogólnodostępnej z oddziałem dwujęzycznym języ-
ka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej 
szkole lub danym oddziale

do końca lutego do końca lutego

do końca września1 do końca września1

6 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem między-
narodowym języka obcego, który jest językiem nauczania 
w danym oddziale

do końca lutego do końca lutego

do końca września1 do końca września1

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

w terminie nie krótszym niż 14 
dni i nie później niż do pierw-
szego wtorku po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych

w terminie nie krótszym niż 
2 dni i nie wcześniej niż od 
dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nie-
przyjętych w postępowaniu re-
krutacyjnym2 

w terminie nie krótszym niż 14 
dni i nie później niż do dnia 1 
grudnia1

w terminie nie krótszym niż 
14 dni i nie później niż na 2 
dni przed przeprowadzeniem 
sprawdzianu uzdolnień kierun-
kowych, o którym mowa w art. 
20f ust. 5 ustawy3, prób spraw-
ności fizycznej, o których mowa 
w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 
ustawy3, lub sprawdzianu kom-
petencji językowych, o którym 
mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j 
ust. 1 ustawy3

1  Dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powsze-
dnim dniu lutego.

2  Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czyn-
ności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze. 

3 Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.
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8 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

do końca maja 
do końca listopada1

nie później niż w terminie 5 dni 
od ostatniego dnia na złożenie 
wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej w postępo-
waniu uzupełniającym3

9 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których 
mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

10 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, 
o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem między-
narodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

11 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa 
w art. 20f ust. 5 ustawy

nie później niż na 3 dni przed 
ostatnim dniem na złożenie 
wniosku o przyjęcie do szko-
ły ponadgimnazjalnej3, innej 
niż szkoła ponadgimnazjalna, 
w której jest przeprowadzany 
sprawdzian uzdolnień kierun-
kowych, o którym mowa w art. 
20f ust. 5 ustawy, szkoła ponad-
gimnazjalna sportowa, szkoła 
ponadgimnazjalna mistrzostwa 
sportowego, szkoła ponadgim-
nazjalna ogólnodostępna z od-
działem sportowym, szkoła po-
nadgimnazjalna dwujęzyczna 
oraz szkoła ponadgimnazjalna

nie później niż w terminie 5 dni 
od ostatniego dnia na złożenie 
w postępowaniu uzupełnia-
jącym wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadgimnazjalnej3, innej 
niż szkoła ponadgimnazjalna, 
w której jest przeprowadzany 
sprawdzian uzdolnień kierun-
kowych, o którym mowa w art. 
20f ust. 5 ustawy, szkoła ponad-
gimnazjalna sportowa, szkoła 
ponadgimnazjalna mistrzostwa 
sportowego, szkoła ponad-
gimnazjalna ogólnodostępna 
z oddziałem sportowym, szkoła 
ponadgimnazjalna dwujęzyczna 
oraz szkoła ponadgimnazjalna 
ogólnodostępnaz oddziałem

12 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 
1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa 
w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimna-
zjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym 
zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

ogólnodostępna z oddziałem 
dwujęzycznym lub oddziałem 
międzynarodowym

dwujęzycznym lub oddziałem 
międzynarodowym

14 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgim-
nazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o za-
świadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od ostatniego dnia zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych do 
pierwszego wtorku po zakoń-
czeniu zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych
nie później niż do dnia 1 grud-
nia1

15 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przy-
jęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów po-
twierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
20t ust. 7 ustawy

nie później niż w terminie 3 
dni od pierwszego wtorku po 
zakończeniu zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

nie później niż w terminie 3 dni 
od ostatniego dnia na złożenie 
wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej w postępo-
waniu uzupełniającym3nie później niż w terminie 3 dni 

od ostatniego dnia na złożenie 
wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej1, 3

16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

nie później niż w terminie 22 
dni od ostatniego dnia na wery-
fikację wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadgimnazjalnej i do-
kumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym3

w terminie jednego dnia od 
ostatniego dnia na rozpatrzenie 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, zgodnie 
z art. 20zc ust. 9 ustawy3

nie później niż w terminie 17 
dni od ostatniego dnia na we-
ryfikację wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej 
i dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie przez kandy-
data warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym1, 3 

1)  Dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powsze-
dnim dniu lutego.

2)  Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czyn-
ności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze. 

3) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.
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17 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodo-
we skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 
kształcenia
w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia 
przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

w terminie 2 dni od dnia poda-
nia do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych w postępowa-
niu rekrutacyjnym

nie później niż w terminie 
podania do publicznej wia-
domości listy kandydatów za-
kwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postę-
powaniu uzupełniającym

18 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia ory-
ginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile 
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przy-
jęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwska-
zań

w terminie nie krótszym niż 6 
dni od dnia podania do publicz-
nej wiadomości listy kandyda-
tów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym3

w terminie nie krótszym niż 2 
dni od dnia podania do publicz-
nej wiadomości listy kandyda-
tów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu uzupełniającym2 

19 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzy-
jętych

nie później niż w terminie 3 dni 
od ostatniego dnia na potwier-
dzenie przez rodzica kandydata 
albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postępowaniu 
rekrutacyjnym3

do końca sierpnia

do końca stycznia1

20 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjal-
nej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

niezwłocznie po podaniu do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych w postę-
powaniu rekrutacyjnym

niezwłocznie po podaniu do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kan-
dydatów nieprzyjętych w postę-
powaniu uzupełniającym

 

1)  Dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powsze-
dnim dniu lutego.

2)  Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czyn-
ności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze. 

3) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.




