INFORMATOR
o kierunkach kształcenia
w samorządowych średnich szkołach
zawodowych w Katowicach
w roku szkolnym 2022/2023

Oferta edukacyjna
średnich szkół zawodowych
w Katowicach

Informator średnich szkół zawodowych

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

INTERNAT:
ul. Techników 5
40-326 Katowice
tel./fax: 32 256 63 88
e-mail: kcez.internat@gmail.com

TECHNIKUM NR 1
Kierunki kształcenia:
- Technik architektury krajobrazu
- Technik budownictwa
- Technik geodeta
- Technik przemysłu mody
- Technik realizacji nagrań
- Technik realizacji nagłośnień
- Technik gazownictwa
- Technik budowy dróg
- Technik inżynierii sanitarnej
- Technik robót wykończeniowych w budownictwie
- Technik stylista - NOWOŚĆ
- Technik dekarstwa - NOWOŚĆ

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
Kierunki kształcenia:
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Murarz -Tynkarz

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 (2-LETNIA)
Kierunki kształcenia:
- Technik budownictwa
- Technik robót wykończeniowych w budownictwie
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Informator średnich szkół zawodowych

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

TECHNIKUM NR 2
Kierunki kształcenia:
- Technik ekonomista
- Technik rachunkowości
- Technik hotelarstwa
- Technik ekonomista - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
- Technik hotelarstwa - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim NOWOŚĆ!
PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- Technik ekonomista - matematyka, geografia lub biologia
- Technik rachunkowości - matematyka, geografia lub biologia
- Technik hotelarstwa - język angielski, geografia lub biologia
- Technik ekonomista - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim - matematyka, geografia lub biologia
- Technik hotelarstwa - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim - język angielski, geografia lub biologia
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, włoski
OFERUJEMY INNOWACJE:

- Agent nieruchomości - w klasie ekonomicznej i ekonomicznej dwujęzycznej
- Steward/stewardessa - w klasie hotelarskiej i hotelarskiej dwujęzycznej
- Doradca finansowy - w klasie technik rachunkowości

W Rankingu Techników 2021 „Perspektywy” zajmujemy III miejsce w Katowicach. Szczycimy się wysoką zdawalnością egzaminów
zawodowych i matury. Nasi uczniowie to finaliści 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.
Uczniowie mogą uczestniczyć w kursie barmańskim level A, kursie Barman Junior, w warsztatach baristycznych. Uczniowie klas
technik ekonomista i technik rachunkowości zdobędą wiedzę z zakresu zarabiania i inwestowania pieniędzy. Giełda nie będzie miała
przed nimi tajemnic.
W trakcie nauki organizujemy praktyki zawodowe na promach Unity Line Świnoujście-Ystad, we Włoszech w ramach programu
Erasmus+ oraz w renomowanych hotelach i przedsiębiorstwach w Katowicach.
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Informator średnich szkół zawodowych

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Gustawa Morcinka
w Katowicach
ul. Roździeńska 25
40-382 Katowice
tel.: 32 256 98 23
e-mail: sekretariat@zsgkatowice.edu.pl
strona internetowa: www.zsgkatowice.edu.pl

TECHNIKUM NR 3:
Kierunki kształcenia:
- Technik eksploatacji portów i terminali
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik usług kelnerskich

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2:
Kierunki kształcenia:
- Kucharz
- Magazynier - Logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2:
Kierunki kształcenia:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik logistyk
Zapewniamy:
 wyjazdy na praktyki zagraniczne
 naukę w nowoczesnych pracowniach
 ciekawe warsztaty zawodowe
 rozwój kreatywności
 atrakcyjną ofertę praktyk
 wspaniałą atmosferę
Nowoczesność i otwartość na świat, to nasze największe atuty.
U nas zdobędziesz zawód dający pewność zatrudnienia.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: www.zsgkatowice.edu.pl/rekrutacja/ oraz na Facebooku: @GastronomikKatowice
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Informator średnich szkół zawodowych

Zespół Szkół Handlowych
im. Bolesława Prusa
w Katowicach
ul. Gen. J. Hallera 60
40-358 Katowice
tel.: 32 256 99 34
strona internetowa: www.zshkatowice.pl
e-mail: sekretariat@zshkatowice.pl

TECHNIKUM NR 5
Kierunki kształcenia:
- Technik handlowiec
- Technik księgarstwa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
Kierunki kształcenia:

- Sprzedawca

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3
Kierunki kształcenia:
- Technik handlowiec
- Technik księgarstwa

Nasza szkoła ma ponad 60-letnie doświadczenie w kształceniu kolejnych pokoleń handlowców i sprzedawców, rozwijając
tradycje kupieckie w regionie.
W ostatnich latach rozpoczęliśmy również kształcenie w zawodzie Technik księgarstwa.
Absolwenci Zespołu są dobrze przygotowani do wejścia na dynamiczny rynek pracy i znajdują zatrudnienie w firmach,
sklepach i księgarniach, często zajmując w nich kierownicze stanowiska.
W trakcie nauki nasza szkoła zapewnia atrakcyjne miejsca praktyk, a najlepsi uczniowie mają możliwość wyjazdu na praktyki
zagraniczne.
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ZESPOŁY SZKÓŁ
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Informator średnich szkół zawodowych

Zespół Szkół Nr 7
im. Stanisława Mastalerza
w Katowicach
ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 254 06 26
e-mail: sekretariat@zs7.katowice.pl
strona internetowa: www.zs7.katowice.pl
https://pl-pl.facebook.com/zs7katowice/

TECHNIKUM NR 7
Kierunki kształcenia:
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik transportu drogowego
- Technik transportu kolejowego
- Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5:
Kierunki kształcenia:
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Elektromechanik
- Kierowca mechanik
- Ślusarz

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA:
Kierunki kształcenia:
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik transportu drogowego
ATUTY SZKOŁY:
- nasze zawody znajdują się w czołówce listy najbardziej poszukiwanych zawodów na ogólnopolskim i wojewódzkim rynku pracy
- szkoła zapewnia praktyki zawodowe w specjalistycznych serwisach samochodowych, firmach transportowych oraz zakładach PKP,
firmy zapewniają pracę dla najlepszych absolwentów
- zapewniamy stypendia naukowe i darmowe prawo jazdy dla wybranych kierunków
- współpracujemy z Politechniką Śląską
- zapewniamy możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach projektu Erasmus+
- nasi uczniowie uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych we współpracy z firmą Inter Cars, BWM
- możemy poszczycić się dużą zdawalnością egzaminów zawodowych
- realizujemy innowację pedagogiczną: kształcenie dualne - nauka w szkole połączona z praktyką w zakładach pracy od pierwszej klasy

10

Informator średnich szkół zawodowych

Technikum Nr 8
im. Obrońców Poczty Polskiej
w Gdańsku w Katowicach
ul. Mickiewicza 16
40-092 Katowice
tel. 32 258 83 14
e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl
strona internetowa: www.tech8katowice.pl

Kierunki kształcenia:
- Technik telekomunikacji
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Technik chłodnictwa i klimatyzacji
- Technik urządzeń dźwigowych
Języki obce: język angielski, język hiszpański/język niemiecki
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski/matematyka (do wyboru)

Nabór do wszystkich klas do grup cywilnych lub mundurowych (wojskowych/policyjnych)
Jesteśmy jedynym Technikum w Katowicach w którym funkcjonują grupy mundurowe!
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Informator średnich szkół zawodowych

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego
w Katowicach
ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 15, 40-384 Katowice
tel.: 32 351 82 20 fax: 32 256 94 69 w. 116
e-mail: sekretariat@zsps.szkola.pl
strona internetowa: www.zsps.org.pl

TECHNIKUM NR 10
Wg rankingu „Perspektywy” dotyczącym techników jesteśmy „Złotą Szkołą 2022”: 2. miejsce w Katowicach,
9. miejsce w województwie śląskim, 64. miejsce w Polsce.

Kierunki kształcenia:
Technik weterynarii
Praktyki zawodowe: w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, przychodniach weterynaryjnych i gospodarstwach hodowli zwierząt.
Pracę znajdziesz w: przychodniach weterynaryjnych, zakładach hodowli zwierząt, inspektoratach weterynaryjnych, weterynaryjnych laboratoriach
diagnostycznych.
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.
Języki obce: angielski, niemiecki oraz angielski w weterynarii.

Technik technologii żywności
Praktyki zawodowe: w zakładach spożywczych.
Zdobędziesz kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, produkcja wyrobów piekarskich lub produkcja wyrobów
cukierniczych lub produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.
Przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski.
Języki obce: angielski, niemiecki oraz angielski w przemyśle spożywczym.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7
Kierunki kształcenia:

Cukiernik
Praca cukiernika polega na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych.
Praktyki zawodowe (płatne): odbędziesz w małych, rodzinnych i większych cukierniach.
Pracę znajdziesz w: zakładach przetwórstwa spożywczego, cukierniach, zakładach gastronomicznych lub samodzielnie poprowadzisz działalność
gospodarczą.

Piekarz
Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń.
Praktyki zawodowe (płatne): odbędziesz w małych, rodzinnych i większych piekarniach.
Pracę znajdziesz w: rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich, zakładach gastronomicznych lub samodzielnie poprowadzisz
działalność gospodarczą.

Przetwórca mięsa
Przetwórca mięsa przygotowuje i przerabia mięso oraz podroby na wyroby wędliniarskie według określonych normami receptur, przy zastosowaniu maszyn
i urządzeń masarskich.
Praktyki zawodowe (płatne): w zakładach przetwórstwa mięsa.
Pracę znajdziesz w: zakładach przetwórstwa mięsnego lub samodzielnie poprowadzisz działalność gospodarczą.
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Informator średnich szkół zawodowych

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

https://instagram.com/zstio2

TECHNIKUM NR 4 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
Kierunki kształcenia:
- Technik automatyk
- Technik ekonomista
- Technik elektryk
- Technik energetyk

- Technik informatyk
- Technik programista
- Technik rachunkowości
- Technik robotyk

Języki: angielski, hiszpański, niemiecki

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

DLACZEGO MY:
- wysokie wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych
- realizacja światowego programu P-TECH
- realizacja programu ERASMUS+ „Doskonalmy swoje umiejętności
zawodowe!”
- komplet podręczników za 200 zł.
- nowatorstwo w edukacji (Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, Medal im.
prof. Stanisława Fryzego, Innowator Branżowej Przedsiębiorczości, Roboty
Lego Mindstorms, branżowe symulacje biznesowe)
- nowoczesna hala sportowa
- realizacja projektu Śląskie. Zawodowcy
- uprawnienia i certyfikaty zawodowe (KSAPL, CISCO, SIMP)
- nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe (drukarka 3D, CADe Simu,
Workbench Electronics, EV3 Programmer, Robot Commander, platforma
e-learning, Wi-Fi w całej szkole, laptopy)

NIE TYLKO SIĘ UCZYMY:
- akcje Samorządu Uczniowskiego (turnieje gier komputerowych,
konkurs „Wzorowa klasa”, Forum Samorządów Uczniowskich, szkolne
bluzy i koszulki MIKO, Dzień Maturzysty)
- turnieje sportowe (korfball, siatkówka, tenis stołowy), lekcje WF
w JumpWorld, paintball
- wyjścia i wycieczki
- wolontariat (Góra Grosza, Szlachetna Paczka, współpraca z Hospicjum
Cordis, Fundacją „Bure Misie”, akcje charytatywne)
- udział w akcjach organizowanych przez miasto Katowice (Dni Energii,
Ekoodpowiedzialnie, Katowice Miastem Fachowców, Gry Miejskie,
Miejska Dżungla)
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Informator średnich szkół zawodowych

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 3
im. Edwarda Abramowskiego
w Katowicach
ul. Harcerzy Września 1939 Nr 2
40-659 Katowice
tel.: 32 202 82 55, 32 202 86 77
e-mail: technikum12@abramowski.edu.pl
strona internetowa: www.abramowski.edu.pl

TECHNIKUM NR 12 (5-letnie)
Kierunki kształcenia:
- Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (Numer zawodu: 311412)
Kwalifikacje:
INF.05. Montaż̇ i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
INF.06. Montaż̇ i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych
- Technik elektronik (Numer zawodu: 311408)
Kwalifikacje:
ELM.02. Montaż̇ oraz instalowanie układów i urządzeń́ elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń́ elektronicznych
- Technik fotografii i multimediów
Kwalifikacje:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.28. Realizacja projektów multimedialnych
Nasza szkoła jest placówką̨ z tradycjami sięgającym roku 1945. Od tego czasu szkoła nieustannie się̨ rozwija
i zmienia, stara się sprostać́ oczekiwaniom kolejnych pokoleń́ . W szkole panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej,
dialogu i współdziałaniu. Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, dlatego uczniowie są̨
wspomagani w doskonaleniu swoich pasji i motywowani do pracy. Treści programowe są realizowane przez wysoko
wykwalifikowaną kadrę̨ pedagogiczną, wśród której licznie występują̨ egzaminatorzy OKE. Ciekawe i nowoczesne formy
kształcenia oraz współpraca z różnorodnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, a także udział w projektach unijnych są z całą
pewnością̨ atutem szkoły. Dysponujemy również̇ bogato wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi oraz zmodernizowanym
kompleksem rekreacyjno-sportowym.
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Informator średnich szkół zawodowych

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

TECHNIKUM NR 13 (5-LETNIE)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8 (3-LETNIA)

Kierunki kształcenia:
- Technik organizacji reklamy
- Technik handlowiec
- Technik logistyk

Kierunki kształcenia:
- Magazynier - Logistyk
- Sprzedawca

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia atrakcyjnych zawodów przez naukę w specjalistycznych pracowniach szkolnych:
- pracowni fotografii reklamowej wraz z ciemnią,
- pracowni rysunkowo-malarskiej,
- pracowni grafiki komputerowej,
- pracowni ekonomiczno-marketingowej, w której poznają mechanizmy rządzące rynkiem, uczą się jak wpłynąć na odbiorcę, aby ten był bardziej
podatny na zakup danego dobra i usługi,
- laboratorium logistycznym, w którym poznają współczesne oprogramowanie i technologie IT stosowane w firmach logistycznych.

Nasi uczniowie uczestniczą w płatnych wakacyjnych stażach zawodowych oraz zdobywają doświadczenie na praktykach
zawodowych w kraju i za granicą:
2015 - 2016 realizacja projektu „Promocja regionu przez sztukę” w ramach programu Erasmus plus. Uczniowie uczestniczyli
w praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech.
2016 - 2017 realizacja projektu „HOLA! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” w ramach programu Erasmus +. Uczniowie
uczestniczyli w praktykach zawodowych w Maladze w Hiszpanii.
2017 - 2018 realizacja projektu „Logistyka & Reklama zawody przyszłości” w ramach programu Power. Uczniowie uczestniczyli
w praktykach zawodowych w Mediolanie.
2019 - 2021 realizacja projektu „Fachowcy w służbie ochrony planety” w ramach programu Erasmus +. Uczniowie uczestniczyli
w praktykach zawodowych w Barcelonie.
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, centrach logistycznych, działach marketingu i handlu,
mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
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Informator średnich szkół zawodowych

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

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9
Kierunki kształcenia:
- Fryzjer
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Lakiernik samochodowy
- Blacharz samochodowy
- Mechanik - Monter maszyn i urządzeń

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH
Kierunki kształcenia:
- Fryzjer
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Lakiernik samochodowy
- Blacharz samochodowy
- Ogrodnik
Nabór poza systemem elektronicznym (na podstawie orzeczenia)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI
Kierunki kształcenia:
Dla uczniów klas ogólnodostępnych:

Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących :

- Technik mechanik
- Technik pojazdów samochodowych

- Technik ogrodnik
- Technik usług fryzjerskich

TECHNIKUM NR 20 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH
Kierunki kształcenia:
Dla uczniów klas ogólnodostępnych:

- Technik usług fryzjerskich (klasa masowa)

Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących :

- Technik architektury krajobrazu
- Technik ogrodnik
Nabór poza systemem elektronicznym (na podstawie orzeczenia)

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka powstał w 1957 roku, zatem od 65 lat kształcimy młodzież pragnącą zdobyć atrakcyjne
zawody z branży samochodowej, fryzjerskiej i ogrodniczej. Od 1986 roku młodzież niedosłysząca ma możliwość w systemie szkoły
masowej zdobyć wykształcenie.
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Informator średnich szkół zawodowych

Zespół Szkół Nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza w
Katowicach
ul. Goetla 2, 40-749 Katowice
tel./fax: 32 255 61 31, 255 80 55
e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl
strona internetowa:
www.zs2.katowice.pl

TECHNIKUM NR 16
Kierunki kształcenia:
- Technik elektryk
- Technik organizacji turystyki
- Technik eksploatacji portów i terminali
- Technik ogrodnik
- Technik górnictwa podziemnego
- Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
- Technik mechanik lotniczy - Nowość!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12
Kierunki kształcenia:
- Elektryk
- Górnik eksploatacji podziemnej
- Ogrodnik
- Elektromechanik

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 6
(2-LETNIA)
Kierunki kształcenia:
- Technik elektryk
- Technik ogrodnik

- Technik automatyk

KIERUNKI W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY:
- dają możliwość zdobycia zawodu atrakcyjnego na europejskim rynku pracy
- przygotowują do kontynuacji nauki na studiach wyższych lub w Branżowej Szkole II Stopnia
- absolwenci mogą podjąć ciekawą pracę lub założyć własną działalność gospodarczą
- technik mechanik lotniczy - nowy kierunek realizowany we współpracy z Politechniką Śląską!

ATUTY SZKOŁY:
- udział w międzynarodowym projekcie PO WER na zasadach Erasmus+
- jedyna klasa patronacka w Katowicach firmy Tauron (praktyki zawodowe, gwarancja pracy)
- współpraca z cenionymi w regionie pracodawcami: Airport Pyrzowice, Taxus, Carboautomatyka, e-Sky, Rainbow Tours, Eko Tour, Index,
Zieleń Miejska Katowice, Koleje Śląskie, Puchacz Spa Niechorze
- w czasie nauki można zdobyć dodatkowe uprawnienia np. SEP, hakowy, wychowawca kolonijny, animator czasu wolnego, rezydent, florysta,
steward/stewardesa, itp., organizowane przez specjalistyczne firmy m.in. Akademia Rainbow
- jesteśmy członkami Śląskiej Izby Turystyki, Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich
- organizujemy wszystkie formy praktycznej nauki zawodu, w tym praktyki zagraniczne
- jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym
- na terenie szkoły działa Centrum Edukacji Ekologicznej z ogrodem sensoryczno-botanicznym
- bezpieczna i atrakcyjna lokalizacja szkoły w zielonej dzielnicy Katowic, dogodny dojazd
- ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy programowe
- współpracujemy z uczelniami wyższymi
- nowoczesna baza dydaktyczna
- nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach regionalnych oraz ogólnopolskich
Klasy turystyczne objęte patronatem Kadr Turystyki
Z NAMI ZOSTANIESZ FACHOWCEM!
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
im. Adama Kocura
w Katowicach
ul. Szopienicka 66
40-395 Katowice
tel./fax: 32 255 72 25
e-mail: sekretariat@zsz3.pl
strona internetowa: www.zsz3.pl

TECHNIKUM NR 14
Kierunki kształcenia:
- Technik elektronik
- Technik elektryk
- Technik ekonomista
Bogato wyposażone pracownie specjalistyczne i zawodowe, własne warsztaty szkolne, miesięczne praktyki zagraniczne
w ramach programu Erasmus, dobra lokalizacja i dojazd.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4
Kierunek kształcenia:
- Elektryk
Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych, możliwość kontynuacji nauki w celu uzyskania wykształcenia średniego
w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 7 w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3. Bogato wyposażone pracownie
specjalistyczne i zawodowe, własne warsztaty szkolne, dobra lokalizacja i dojazd.
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Technikum Nr 15
im. Tomasza Klenczara
w Katowicach
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 96
40-750 Katowice
tel. 32 202 00 11
e-mail: klenczar@klenczar.pl
strona internetowa: www.klenczar.pl

Kierunki kształcenia:
Oddziały ogólnodostępne:
- Technik spedytor
- Technik ekonomista
- Technik lotniskowych służb operacyjnych
- Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Oddziały integracyjne:
- Technik spedytor
- Technik ekonomista
Oddziały specjalne:
- Technik spedytor
- Technik ekonomista

Szkoła realizuje projekty unijne w tym staże zagraniczne dla uczniów we wszystkich zawodach.
Posiadamy doświadczenie w pracą z młodzieżą pochodzenia ukraińskiego.
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Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
im. Armii Krajowej w Katowicach
SZKOŁA:
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
tel.: 32 202 84 63
e-mail: sekretariat@zspm.pl
strona internetowa: www.zspm.pl

TECHNIKUM NR 18
- Technik procesów drukowania
- Technik procesów introligatorskich
- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- Technik informatyk (umowa z firmą Microsoft)
- Technik mechatronik
- Technik reklamy - NOWOŚĆ!

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

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 15
- Drukarz offsetowy

- Operator procesów introligatorskich

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 9
- Technik procesów drukowania
- Technik procesów introligatorskich

W naszej szkole zdobędziesz umiejętności praktyczne, dzięki:
- licznym pracowniom komputerowym wyposażonym w nowy sprzęt i oprogramowanie
- pracowniom mechatronicznym wyposażonym w elementy do montażu układów pneumatycznych
- pracowniom graficznym z najnowszym pakietem Adobe CC (tablety graficzne, drukarki 3D)
- bogato wyposażonemu parkowi maszynowemu drukarni i introligatorni
- interaktywnym tablicom we wszystkich salach lekcyjnych
- bogatemu, legalnemu oprogramowaniu w pracowniach komputerowych, dostępowi młodzieży do pakietu Microsoft
(Windows, Office)
- wykwalifikowanej kadrze, egzaminatorom OKE.
Współpraca z zagranicą:
- Erasmus+, wymiana młodzieży (Czechy, Hiszpania)
- możliwość uczestniczenia w zagranicznych praktykach zawodowych.
Przygotowujemy również do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Jeśli to dla Ciebie jeszcze za mało, to może przekona Cię, że my nauczyciele, po prostu lubimy swoich uczniów i siebie
nawzajem. Wolny czas będziesz mógł spędzić na nowym boisku szkolnym (mamy aż dwa!) lub na nowoczesnej sali
gimnastycznej wyposażonej w siłownię.
Szkoła ma bardzo dobrą lokalizację, w pobliżu aż cztery przystanki autobusowe oraz dworzec PKP.
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Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
w Katowicach
ul. Sokolska 26
40-086 Katowice
tel.: 32 351 19 00
e-mail: sltzn@sltzn.edu.pl
strona internetowa: www.sltzn.katowice.pl

TECHNIKUM NR 17
Kierunki kształcenia:
- Technik analityk
- Technik elektronik
- Technik elektryk
- Technik energetyk
- Technik informatyk
- Technik mechanik
- Technik mechatronik
- Technik ochrony środowiska
- Technik teleinformatyk

Rozpocznij naukę w szkole, która jest najlepszym technikum w Katowicach w 2022 roku, zajmujemy 4. miejsce
w województwie śląskim i 26. miejsce w kraju według Ogólnopolskiego Rankingu „Perspektyw”.
Rozwijaj swoje zainteresowania w klubach i kołach, zdobywaj międzynarodowe certyfikaty zawodowe i uczestnicz
w międzynarodowych programach edukacyjnych.
Zdobywaj wiedzę praktyczną korzystając z nowoczesnych pracowni i najlepszego parku maszynowego.
Obudź w sobie myśl techniczną!!!
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Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6
w Katowicach
ul. Rolna 22
40-555 Katowice
tel.: 32 254 24 19
e-mail: korczakzsz@wp.pl
www.zszs6edupage.org
www.facebook.com/ZSZSnr6

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA SPECJALNA
dla uczniów z:
• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• afazją
• niepełnosprawnościami sprzężonymi
Kierunki kształcenia :
- Ślusarz
- Kucharz
- Sprzedawca
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI CHORYCH IM. KRYSTYNY BOCHENEK
W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ul. Medyków 16
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GÓRNOŚLĄSKIM
CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ul. Medyków 16
Dlaczego MY?
Jesteśmy jedyną w Katowicach szkołą, która od ponad pół wieku, przygotowuje młodzież z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami do późniejszego zatrudnienia w zależności od indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia.
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