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   Wstęp

Drodzy Uczniowie,
Znajdujecie się w przededniu ważnego wyboru, dotyczącego Waszej dalszej drogi edukacyjnej. Wierzę, że informator, który oddaję
w  Wasze  ręce  będzie  swoistym  drogowskazem,  pozwalającym  na  dogłębne  zapoznanie  się  z  ofertą  szkół miasta  Katowice.
Co roku, staramy się by była ona wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze, dostosowana do Waszych oczekiwań i potrzeb,
ale  też  szybko  zmieniającego  się  rynku  pracy.  Nasze  technika  i  branżowe  szkoły  I  stopnia  kształcą  w  sposób  nowoczesny
i praktyczny, wzbogacając każdego roku swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody. W nadchodzącym roku szkolnym będą to takie
zawody jak m.in.: technik stylista, technik mechanik lotniczy czy technik hotelarstwa z językiem angielskim.

Przed Wami niełatwa ale bardzo  istotna decyzja,  dlatego nie bójcie się  korzystać  z rad  osób Wam bliskim.  I choć  będzie to
Wasza  decyzja,  to  zachęcam,  abyście  skonsultowali  ją  z  rodzicami  oraz  skorzystali  ze  wsparcia  nauczyciela,  wychowawcy,
psychologa bądź doradcy zawodowego, którzy z pewnością pomogą Wam w dokonaniu wyboru zgodnego z Waszymi aspiracjami
i zainteresowaniami.

Jestem przekonany, że spośród bogatej oferty techników, szkół branżowych i liceów ogólnokształcących, wybierzecie placówkę,
która sprosta Waszym wyobrażeniom, gwarantując Wam optymalny rozwój oraz dając możliwość rozwijania Waszych pasji.

Życzę Wam z całego serca abyście odnaleźli swoje miejsce w szkole nowoczesnej, przyjaznej, wspierającej, dającej możliwość
nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale i podejmowanie różnorodnych aktywności, rozwijających Wasz potencjał i kształtujących
osobowość.

      Marcin Krupa
 Prezydent Miasta Katowice
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OFERTA EDUKACYJNA
SZKÓŁ ŚREDNICH
W KATOWICACH
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Informator do szkół średnich

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej
im. Powstańców Śląskich w Katowicach

  ul. Techników 11, 40-326 Katowice
tel./fax: 32 256 63 72
e-mail: kcez.sekretariat@gmail.com
strona internetowa: www.kcez.pl

Katowickie-Centrum-Edukacji-Zawodowej

TECHNIKUM NR 1
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

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

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

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

TECHNIKUM NR 2

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 do szkół średnich

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 do szkół średnich

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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Informator do szkół średnich

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

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
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Technikum Nr 8

Informator do szkół średnich

im. Obrońców Poczty Polskiej
w   G dańsku 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 do szkół średnich

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.
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.

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.

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.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 4

Kierunki kształcenia:

Technik technologii żywności
Zdobędziesz kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
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Informator do szkół średnich 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 2
w Katowicach
ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice
tel.: 32 609 60 20
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 informatyk
- Technik ekonomista - Technik programista
- Technik elektryk - Technik rachunkowości
- Technik energetyk - 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 do szkół średnich

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 do szkół średnich

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

TECHNIKUM NR 13 (5-LETNIE)

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

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8 (3-LETNIA)

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 do szkół średnich

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

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
- 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 ogrodnik
- Technik pojazdów samochodowych - Technik usług fryzjerskich

TECHNIKUM NR 20 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH
Kierunki kształcenia:
Dla uczniów klas ogólnodostępnych: Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących:
- Technik usług fryzjerskich (klasa masowa) - Technik architektury krajobrazu

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

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 do szkół średnich

Zespół Szkół Nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Katowicach

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

TECHNIKUM NR 16
Kierunki kształcenia:
- Technik elektryk
- Technik organizacji turystyki
- Technik eksploatacji portów i terminali
- Technik ogrodnik
- Technik górnictwa podziemnego
-  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 automatyk
- Technik ogrodnik
-  Technik górnictwa podziemnego

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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Informator do szkół średnich

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

TECHNIKUM NR 14

Kierunki kształcenia:

- Technik elektronik
- Technik elektryk
- Technik ekonomista

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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Informator do szkół średnich

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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Informator do szkół średnich

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
im. Armii Krajowej w Katowicach
SZKOŁA:
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice
tel.: 32 202 84 63
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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Informator do szkół średnich

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, 4. miejsce w woj. Śląskim i 26. miejsce
w kraju według Ogólnopolskiego Rankingu „Perspektywy 2022”.
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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Informator do szkół średnich

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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Informator do szkół średnich

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach
ul. Sienkiewicza 74, 40-039 Katowice
tel./fax: 32 256 36 01
e-mail: sekretariat@kopernik.katowice.pl
strona internetowa: www.kopernik.katowice.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Kopernik.Katowice.oficjalny.profil

Instagram: https://www.instagram.com/kopernik.katowice/

Oferta edukacyjna:

Klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim
Proponujemy  intensywną  naukę  języka  francuskiego  (18h/tyg.).  Klasa  ta  przygotowuje  do  podjęcia  nauki  w  klasie  pierwszej  dwujęzycznej
z językiem francuskim, w której cykl kształcenia trwa 4 lata i kończy się maturą dwujęzyczną.

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim
Proponujemy język francuski nauczany na poziomie dwujęzycznym oraz przedmioty rozszerzone w trzech grupach:
I grupa:  matematyka i geografia II grupa: biologia i chemia III grupa: historia i język polski

Klasa matematyczno-medyczna
Proponujemy przedmioty rozszerzone w dwóch grupach:
I grupa: biologia i chemia (grupa 16 osobowa) II grupa: matematyka i fizyka (grupa 16 osobowa)

Klasa medialno-prawna
Proponujemy przedmioty rozszerzone: historię, WOS i język polski

Klasa językowo-biznesowa
Proponujemy przedmioty rozszerzone w dwóch grupach:
I grupa: WOS, język angielski i geografia (grupa 16 osobowa) II grupa: matematyka, język angielski i geografia (grupa 16 osobowa)

DLACZEGO KOPERNIK?

- bo jesteśmy świetną szkołą odznaczaną Złotą Tarczą „Perspektyw”
- bo dla Was zamieniamy się w szkołę criticalthinking - prowadzimy zajęcia z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia
- bo u nas prowadzimy projekt „Mediacje rówieśnicze”
- bo uczymy języków obcych na najwyższym poziomie (język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski)
- bo podróżujemy po całej Europie (Paryż, Rzym, Londyn, Budapeszt i wiele więcej)
- bo u nas SIĘGNIESZ GWIAZD!
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Informator do szkół średnich

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej
w Katowicach

ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice
tel.:  32 251 73 34
e-mail: biuro@lo2katowice.edu.pl
strona internetowa: www.nasza-szkola.pl
www.facebook.com/IILOkonopa

PASJA NAUKA
SUKCES KREATYWNOŚĆ
PROFESJONALIZM NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Oferta edukacyjna:
- Klasa humanistyczna (rozszerzony: język angielski, język polski, historia)
-  Klasa  ekonomiczno-prawna (rozszerzony:  język  angielski,  geografia,
wiedza o społeczeństwie)
- Klasa  matematyczno-językowa  (rozszerzony:  język  angielski,  język
hiszpański, matematyka)
- Klasa  biologiczno-chemiczna (rozszerzony:  język  angielski,  biologia,
chemia)
-  Klasa matematyczna SIGMA (rozszerzony: język angielski, matematyka
i do wyboru informatyka, fizyka lub geografia)
- Klasa „wstępna” dwujęzyczna z językiem hiszpańskim 
(rozszerzony: język angielski i do wyboru: matematyka, geografia lub historia)

SUKCESY SZKOŁY:
- „Srebrna Szkoła” wg Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
„Perspektyw”
-  sukcesy  w  krajowych  i  międzynarodowych  olimpiadach  i  konkursach
przedmiotowych
-  nagrody w międzynarodowych przeglądach teatrów hiszpańskich  dla
Szkolnego Teatru Hiszpańskiego „Titiriteros”
- Baltic Sea Project w ramach szkół stowarzyszonych UNESCO
- laureatka konkursu Matura na 100% dla najlepszego maturzysty w Polsce
- Najlepsza Szkoła z Językiem Hiszpańskim w Polsce wg Ambasady Królestwa 
Hiszpanii
- liczne sukcesy sportowe

WSPÓŁPRACA NAUKOWA:
-  projekty  i  wymiany  międzynarodowe  ze  szkołami  stowarzyszonymi
UNESCO oraz szkołami objętymi projektami międzynarodowymi  (Wielka
Brytania, Hiszpania, Targi Technologiczne w Hanowerze)
- patronaty Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii
-  patronaty  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
- współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych, Wyższą Szkołą Techniczną
w Katowicach, Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w Katowicach

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

NASZ BUDYNEK:
- bardzo dobra lokalizacja, zabytkowa szkoła z 1911 roku z przestronnymi, jasnymi
korytarzami i dużymi klasami
-  pracownie  przedmiotowe  wyposażone  w  tablice  i  monitory  interaktywne  oraz
sprzęt audiowizualny - Internet w każdej klasie
- biblioteka wyposażona w pozycje akademickie, książki w językach hiszpańskim
i angielskim oraz bogaty,  systematycznie  aktualizowany księgozbiór  literatury
pięknej, dostęp do publikacji naukowych Biblioteki Narodowej (Academica)
- e-legitymacje dla uczniów
- basen, 3 sale gimnastyczne, nowoczesne boisko szkolne
-  bezprzewodowy Internet,  radiowęzeł,  kawiarenka,  osobiste  szafki  dla  uczniów,
stołówka, strefa relaksu dla uczniów
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Informator do szkół średnich

III Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Katowicach

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

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

Klasa („Pre-IB”): matematyka, język polski, język angielski i elementy nauczania dwujęzycznego.
Klasa przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej.

Klasy biologiczno-chemiczne: biologia i chemia

Klasa matematyczna: matematyka, język angielski oraz trzeci przedmiot do wyboru: fizyka, informatyka lub geografia

Klasa historyczna: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

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

Od kilku lat zajmujemy najlepsze miejsca w rankingu „Perspektyw” w województwie śląskim oraz w Polsce. Edukacja w naszej

szkole to nie tylko czas zdobywania wiedzy, która zaowocuje wynikami z matury i dostaniem się na wymarzone studia, ale także

bardzo bogata oferta zajęć, które przyczynią się do Twojego wszechstronnego rozwoju. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach

i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych śląskich uczelni, w projektach edukacyjno-kulturalno-społecznych,

dodatkowych zajęciach szkolnych oraz wycieczkach edukacyjnych.
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Informator do szkół średnich

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Stanisława Maczka
w Katowicach
ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice
tel./fax: 32 258 26 96
e-mail: 4liceum@maczek.edu.pl
strona internetowa: www.maczek.edu.pl

PROFILE KLAS W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:

1a „językowa”
rozszerzenia: język angielski, geografia języki: angielski i hiszpański
dodatkowy przedmiot obowiązujący: język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka

1b „biologiczno-chemiczna”
rozszerzenia: biologia, chemia języki: angielski i  niemiecki 
dodatkowy przedmiot obowiązujący: język łaciński w medycynie                    

1c „matematyczno-informatyczna”
rozszerzenia: matematyka, informatyka, język angielski języki: angielski i niemiecki       

 

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

1f „architektoniczna”
rozszerzenia: matematyka, język angielski języki: angielski i włoski
dodatkowy przedmiot obowiązujący: technika, rysunek, historia architektury, grafika komputerowa, teoria i podstawy projektowania,
wstęp do projektowania, socjologia przestrzeni 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W IV LO:  Klub Młodego Odkrywcy „Odkrywczy Maczek”,  Dbam o Zdrowie,  Warsztaty  naukowe w Stegnie,  język włoski
oraz język hiszpański z elementami literatury, językoznawstwa i praktycznej znajomości języka, Razem dla klimatu, Powstania śląskie w świadomości młodych Polaków,
Z krajami niemieckojęzycznymi za pan brat.

KLUBY I KOŁA W IV LO: Szkolny Klub Europejski, Klub  Italianisty, Klub  Hiszpanisty, Koło Miłośników Języka Angielskiego, Klub Młodych Klasyków, Kawiarenka 
Literacka, Koło Matematyczne „Matemaczek”, Szkolny Klub Wolontariatu, Koło Regionalne, Koło Aktywnych Czytelników, Klub Młodych Odkrywców „Odkrywczy Maczek”, 
Dyskusyjny Klub Książki, Koło Gier Planszowych.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Techniczną
w Katowicach, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Urzędem Statystycznym, Związkiem Górnośląskim.

REALIZUJEMY  PROGRAMY,  PROJEKTY,  OLIMPIADY:  Programy  Profilaktyczne,  Klikam  i  Wiem,  eTwinning,  „DKMS  -  Śląska  Komórkomania”,
Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim, Maraton pisania listów z Amnesty International, Młodzi w Akcji+, „Zwolnieni z Teorii”.

ORGANIZUJEMY: zagraniczne wyjazdy językowe, warsztaty edukacyjne, wymiany międzynarodowe, wycieczki zagraniczne.

BAZA SPORTOWA: nowoczesna hala sportowa, sala baletowa, siłownia, boisko wielofunkcyjne.
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Informator do szkół średnich

V Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego
w Katowicach
ul. Jankego 65
40-615 Katowice
tel./fax: 32 202 84 89
e-mail: sekretariat@zso2katowice.pl 
strona internetowa: www.vlokatowice.eu

       Oferta edukacyjna:

KLASA HUMANISTYCZNA - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

KLASA PRZYRODNICZA - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Prowadzimy klasy pod patronatem:
 Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

 Wyższej Szkoły Technicznej

 Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej

Wybierz PIĄTKĘ -  nasze atuty:
 Nowoczesne metody nauczania

 Nasi nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi

 Dostęp  do  dużej  hali  sportowej,  dwóch  sal  gimnastycznych,  siłowni  oraz  zmodernizowanych boisk  zewnętrznych  do  piłki  siatkowej,  piłki
koszykowej i piłki nożnej (baza Szkoły Podstawowej Nr 56)

 Wyposażone pracownie multimedialne i komputerowe

 Projekty i programy europejskie

 Bezpieczna oraz przyjazna atmosfera
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Informator do szkół średnich

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

Proponujemy następujące profile klas z rozszerzeniami:

1A Humanistyczno-dziennikarska - rozszerzone w tej klasie będą: WOS, język polski, język angielski

1B Turystyczno-artystyczna - rozszerzone w tej klasie będą: język polski, geografia, język angielski

1C Ogólna maturalna - rozszerzone w tej klasie będą: język polski, matematyka, język angielski

1D Sportowa siatkarska - rozszerzone w tej klasie będą: biologia, język angielski, język polski

„DŁUGOSZ” - SZKOŁA Z TRADYCJAMI
Zabytkowy budynek VI LO liczy już sobie ponad 120 lat. W jego murach mieścił się sztab III powstania śląskiego.  Swoją przygodę edukacyjną
przeżywało tutaj wielu wybitnych katowiczan, m.in.: Janusz Sidło - rekordzista świata i Europy w rzucie oszczepem, bp Piotr Libera -  metropolita
płocki, czy prof. dr hab. Aleksander Sieroń - profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

„DŁUGOSZ” - PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI
Stuletnia tradycja zobowiązuje. Uczniowie VI LO pogłębiają swą wiedzę w  pięknych wnętrzach i  niepowtarzalnej atmosferze,  wspierani przez
pedagogów z pasją.  Rozwojowi zainteresowań młodzieży sprzyja  praca w małych klasach,  umożliwiająca indywidualizację procesu nauczania,
a  także  dbałość  o  modernizację  wyposażenia  szkoły.  Niedawno  do  dyspozycji  młodych  ludzi  zostały  oddane  trzy  nowoczesne  pracownie
- informatyczna oraz językowa.

„DŁUGOSZ” - SZKOŁA ŚLĄSKA W EUROPIE XXI WIEKU
Nauczyciele  VI  LO dbają  o  to,  by  uczniowie  -  poznając  śląskie  dziedzictwo  -  potrafili  planować  swą  przyszłą  karierę  zawodową  w  epoce
globalizacji. Pogłębieniu wiedzy o „małej ojczyźnie” służy współpraca z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami. O rodzimych
tradycjach przypomina też Izba Regionalna. Tradycją szkoły są coroczne wyjazdy do Bibione we Włoszech.

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

VII Liceum Ogólnokształcące 
im. Harcerzy Obrońców Katowic
w Katowicach
ul. Panewnicka 13
40-709 Katowice
tel./fax: 32 252 62 04
e-mail: sekret7lo@poczta.fm
strona internetowa: www.7lo.edu.pl
 Facebook: https://www.facebook.com/VIILOKatowice

Hey!

If you are reading this text and you understand it, our school is for you. We offer English bilingual
classes.

But don't  worry,  if  you are reading this  text  and there  are  some things you don't  understand
- we are for you to help!

Zapraszamy do następujących klas:

KLASY DWUJĘZYCZNE
z  trzema  przedmiotami  wykładanymi  dodatkowo  w  języku  angielskim:  historią,  matematyką,  informatyką  oraz  dwoma
grupami rozszerzeń:
- geografia i WOS
- język polski i historia

KLASY OGÓLNE
z trzema grupami rozszerzeń:
- do wyboru dwa rozszerzenia z trzech: biologii, chemii lub matematyki
- język angielski, geografia
- język angielski, WOS

Zapraszamy do SIÓDEMY!
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   Informator do szkół średnich

VIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Katowicach
ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice
tel./fax: 32 253 94 32
e-mail: sekretariat@8lo.pl strona internetowa: www.8lo.pl

Zapraszamy do następujących klas:
„a” - dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim; rozszerzona historia matematyka i język angielski - z obowiązkową klasą wstępną
„b” - z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim oraz do wyboru: geografią (16 osób) lub historią (16 osób)
„c1” - z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką
„c2” - z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim
„c3” - z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim oraz do wyboru fizyką (16 osób) lub informatyką (16 osób)
„d” (Kwadraty) - z rozszerzoną matematyką i fizyką oraz do wyboru: informatyką (16 osób) lub językiem angielskim (16 osób)

SUKCESY SZKOŁY
- Złota Szkoła według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich „Perspektyw”
- sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach i konkursach
- 100% zdawalność egzaminu maturalnego
- najwyższy wskaźnik EWD wśród katowickich liceów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z matematyki
- wysoki średni wynik egzaminu z matematyki - 89% (na podstawie zestawienia OKE w Jaworznie, uwzględniającego wyniki egzaminu maturalnego w 540
szkołach województwa śląskiego)
- bardzo wysoka zdawalność egzaminu z języka niemieckiego DSD II (w klasach dwujęzycznych)

NASI ABSOLWENCI
- studiują na najlepszych polskich uczelniach
- uczą się lub pracują na renomowanych uczelniach Europy, USA, Australii (Oxford, Imperial College, Uniwersytet Harvarda, Australijski Uniwersytet
Narodowy  w  Canberze,  Princeton  University,  Uniwersytet  Pensylwanii,  Uniwersytet  Amsterdamski)  oraz  są  pracownikami  wielkich  koncernów
i instytucji (Instytut Maxa Plancka, Google, Facebook, CWI - Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie, CERN - Europejski Ośrodek Badań
Jądrowych pod Genewą)

MOŻLIWOŚCI ROZWIJANIA PASJI
-  masz  szansę  być  uczestnikiem  lub  współtwórcą:  Spotkań  z  Matematyką,  Dni  Fizyki,  Dni  Języków  Obcych,  Międzynarodowego  Dnia  Słońca,
Dnia Patronki, Dnia Przedsiębiorczości i wielu innych
- zapraszamy w magiczną przestrzeń kultury wysokiej: Studium Wiedzy o Teatrze, szkolne koncerty Muzyków Filharmonii Śląskiej, bogata oferta wyjść
do teatru
- pasjonatom sportu i miłośnikom aktywności ruchowej proponujemy: treningi w Uczniowskim Klubie Sportowym, udział w międzyszkolnej rywalizacji
sportowej w różnych dyscyplinach.

W dobie nowych technologii stawiamy na nauczanie przedmiotów ścisłych oraz języków obcych. Dzięki stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką
Śląską,  Uniwersytetem  Ekonomicznym,  Polskim  Towarzystwem  Matematycznym  i  Uniwersytetem  Jagiellońskim  nasza  szkoła  skutecznie  pretenduje  do  miana
głównego w regionie ośrodka edukacji matematycznej, fizycznej i informatycznej.

  53                                                                                                                                                     LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

http://www.8lo.pl/
mailto:sekretariat@8lo.pl




Informator do szkół średnich

IX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Bolesława Chrobrego 4
40-881 Katowice
tel.: 32 254 18 67, 503 021 923
e-mail: zs3katowice@onet.pl
strona internetowa: www.zs3.katowice.pl

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 PLANUJEMY OTWORZYĆ:

KLASĘ INTEGRACYJNĄ:
Klasa przyrodniczo-językowa - z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii

DWIE KLASY DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA: 

Klasa przyrodniczo-językowa - z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii
Klasa humanistyczno-społeczna - z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii 

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

Od 7  lat  w IX Liceum Ogólnokształcącym prowadzone są  klasy  integracyjne.  Uczniowie  z  niepełnosprawnościami  są  wspierani
podczas  zajęć  dydaktycznych  przez  nauczyciela  wspomagającego.  Dużą  wagę  podczas  lekcji  nauczyciele  przywiązują  do
indywidualizacji procesu kształcenia. Szkoła w miarę swoich możliwości zapewnia realizację zajęć specjalistycznych prowadzonych
przez specjalistów -  terapeutów zgodnie  z  zaleceniami  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej.  Niewątpliwie  mała  ilość  uczniów
w klasie sprzyja szybszemu procesowi adaptacji w nowym środowisku. Uczniowie nie zostają anonimowi. Nauczyciele mają większą
możliwość wsparcia swoich wychowanków w trudnych dla Nich sytuacjach.

Liceum prowadzi również klasy dla uczniów z autyzmem i Zespołem Asperegera. Są to czteroosobowe oddziały, w których uczniowie
pracują w komfortowych warunkach. Mniejsza ilość bodźców wpływa na lepsze przyswajanie wiedzy podczas procesu dydaktycznego.
Ponadto zajęcia w tych oddziałach prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - każdy z nauczycieli jest przygotowany
do pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

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

W naszej szkole zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale również umiejętność współpracy w grupie,
nauczysz się empatii i szacunku dla innych
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Informator do szkół średnich

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

KLASA JĘZYKOWA
Grupa hiszpańska: Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia
Języki obce: język hiszpański, język hiszpański z elementami kultury i literatury hiszpańskiej - Program autorski
Grupa chińska: Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia      Języki obce: język chiński, język niemiecki
Program autorski z języka chińskiego.

KLASA ŚCISŁA
Grupa medyczna: Przedmioty rozszerzone: biologia; chemia                 Języki obce: język angielski; język rosyjski
Program autorski: fizyka.
Grupa informatyczna: Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka 
Języki obce: język angielski, język niemiecki

KLASA FILMOWO-TEATRALNA
Grupa filmowa: Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia          Języki obce: język angielski, język rosyjski oraz wiedza o sztuce
Program autorski: montaż filmu.
Grupa teatralna: Przedmioty rozszerzone: język polski, historia           Języki obce: język angielski, język francuski oraz wiedza o teatrze
Program autorski: wiedza o teatrze.

KLASA MEDIALNA
Grupa dziennikarska: Przedmioty rozszerzone: język polski, WOS
Języki obce: język angielski, język francuski.                                      Programy autorskie: język polski w mediach oraz elementy grafiki komputerowej.

        Grupa reporterska: Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
Języki obce: język angielski, język niemiecki                                      Programy autorskie: język angielski w mediach oraz elementy fotografii.

Dlaczego warto?
Z wielkim zaangażowaniem pielęgnujemy piękną tradycję liceum humanistycznego, o czym świadczą bardzo wysokie wyniki maturalne oraz efektywność
nauczania powyżej przeciętnej w kraju. Wyniki te sytuują nas wśród wiodących szkół w regionie. Oprócz tego zgodnie z naszą dewizą: „Szkoła z pasją”
dajemy naszym podopiecznym możliwość rozwijania swoich humanistycznych zainteresowań. Nasi uczniowie piszą scenariusze spektakli, które wystawiają
na deskach  katowickich  teatrów.  Ogromną popularnością  cieszą się  wśród młodzieży warsztaty  fotograficzne,  podczas  których  poznają  dobre praktyki
tworzenia zdjęć.  Natomiast młodzi artyści mają możliwość publikowania swoich utworów literackich oraz plastycznych w szkolnym czasopiśmie ARS.
W X LO bardzo prężnie działa Szkolne Koło Psychologii  Społecznej dla uczniów, którzy chcą przetestować najsłynniejsze eksperymenty psychologów
społecznych. Jak przystało na Akademickie Liceum aktywnie współpracujemy z uczelniami wyższymi (zwłaszcza z Uniwersytetem Śląskim), uczestnicząc
w projektach, warsztatach i wykładach. 
Na szczególną uwagę zasługuje również efektywne nauczanie języków obcych, w tym języka chińskiego. Praktyczną znajomość języków nasi uczniowie mają
możliwość sprawdzić podczas międzynarodowych wymian, które są specjalnością naszej szkoły. Ponadto w szkole panuje świetna atmosfera, a ze względu
na kameralny, ale jednocześnie funkcjonalny budynek, nikt nie czuje się anonimowy.
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Informator do szkół średnich

XIV Liceum Ogólnokształcące 
im. mjr. Henryka Sucharskiego
w Katowicach

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

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otwarcie pięciu klas o profilach:

POLICYJNO-KRYMINALISTYCZNA - rozszerzenia: historia i język angielski

Kadetom  tego  oddziału  zapewniamy  wykłady  prowadzone  przez  specjalistów  kierunków:  psychokryminalistyka  i  kryminalistyka  Wyższej  Szkoły
Zarządzania Ochroną Pracy oraz cykliczne zajęcia w laboratorium kryminalistycznym tej Uczelni. Zajęcia organizowane na Uczeniach  (WSZOP i UŚ)
dotyczyć będą zagadnień z zakresu: kryminologii,  podstaw pracy detektywa, historii  przestępczości,  prawa kryminalnego,  psychopatologii  kryminalnej
i  bezpieczeństwa publicznego.  Młodzieży tej  klasy oferujemy możliwość:  uczestnictwa w zajęciach z  samoobrony,  ukończenia  kursu obsługi  dronów
oraz udziału w testach sprawnościowych i psychologicznych dla przyszłych policjantów/pracowników wydziału kryminalistyki. Uczniowie biorą udział
w poligonach oraz zajęciach na strzelnicy.

WOJSKOWA I STRAŻY GRANICZNEJ (SŁUŻB OCHRONY GRANIC) - rozszerzenia: język angielski i geografia
Uczniowie tego oddziału uczestniczyć będą w corocznym wyjeździe na poligon (a tu w zajęciach półsurvivalowych i survivalowych), cyklicznych wyjściach
na strzelnicę oraz do zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych. W czasie lekcji poza murami szkoły nauczą się obsługiwać różne typy broni palnej oraz
urządzeń ułatwiających orientację w terenie. Przyszłym kadetom tej klasy oferujemy możliwość: uczestnictwa w zajęciach z samoobrony oraz ukończenia
kursu obsługi dronów.

STRAŻACKA Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM - rozszerzenia: chemia i geografia

Kadetom tego  oddziału  oferujemy  możliwość  udziału  w  obozach  szkoleniowych  z  profesjonalną  kadrą  ratowniczą  oraz  w  warsztatach  i  wykładach
dotyczących zarządzania kryzysowego i  pierwszej  pomocy przedmedycznej prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Zarządzania  Ochroną
Pracy, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice. Raz w miesiącu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach
praktycznych, prowadzonych przez pracowników Jednostki Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

ARTYSTYCZNO-DZIENNIKARSKA - rozszerzenia: język angielski i język polski

Klasa adresowana jest do tych spośród Was, którzy dobrze czują się na scenie i przed kamerą, lubią rozmawiać o filmach czy brać udział w spektaklach,
piszą recenzje, własne scenariusze i artykuły, są zainteresowani mediami społecznościowymi lub produkcją filmową, mają różne talenty (np. taniec, śpiew,
gra na instrumentach, recytacja, rysowanie, itp.). Szeroka współpraca z ludźmi teatru (aktorami, reżyserami, scenografami oraz scenarzystami) umożliwi
Ci rozwijanie swoich talentów i pasji.
Grupa  dziennikarska  uczestniczyć  będzie  w warsztatach  prowadzonych przez  profesjonalnych  dziennikarzy  (20h/sem.)  oraz  w zajęciach  praktycznych
w ośrodkach telewizyjnych i radiowych. Przedmiot uzupełniający to zajęcia artystyczne. UWAGA! W tym oddziale nowością będzie Język japoński (1h/tyg.).

PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA - rozszerzenia: język angielski i język polski

Klasa o tym profilu dedykowana jest wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej pracy z ludźmi.
Uczniowie będą poznawać tajniki ludzkiej psychiki,  kształtując swoje umiejętności interpersonalne i  biorąc udział w licznych działaniach o charakterze
prospołecznym, kulturalnym czy w ramach wolontariatu.
UWAGA! Nowością będą przedmioty: Podstawy psychologii (1h/tyg.) oraz Język migowy (1h/tyg.).

W naszej szkole nauczane są języki: angielski, niemiecki, hiszpański oraz japoński.
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Informator do szkół średnich

XV Liceum Ogólnokształcące
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Katowicach
ul. Obroki 87
40-833 Katowice
tel.: 32 204 65 97, 32 204 65 98
e-mail: sekretariat@15lo.katowice.pl
strona internetowa: www.15lokatowice.edupage.org

Proponujemy naukę w klasach:

MUNDUROWYCH (wojskowa, policyjna, strażacka)

CYWILNYCH (o specjalności: promocji zdrowia, sztuki walki)

NASZA SZKOŁA OFERUJE:
- własną strzelnicę
- efektowne pracownie
- wszystkie sale wyposażone w interaktywne monitory
- dostęp do Internetu poprzez WiFi
- nowoczesną pracownię komputerowa i językową

Certyfikowane klasy wojskowe, skrócony czas szkolenia podstawowego w Policji, zajęcia z ASG, nauka strzelana, musztra, wyjazdy
na poligony - to oferta dla zainteresowanych klasami mundurowymi.
Oferujemy także zajęcia z samoobrony dla miłośników sztuk walki, które prowadzić będzie medalista Mistrzostw Europy.
Zaangażowani w dziedzinę promocji zdrowia odnajdą swoje miejsce w projektach związanych z ochronną środowiska realizowanych
we współpracy z instytucjami europejskimi i zajęciami z pierwszej pomocy.
Dla utalentowanych wokalnie proponujemy zajęcia artystyczne pod kierunkiem profesjonalnego muzyka.

BO NAUKA MOŻE BYĆ PRZYGODĄ
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Informator do szkół średnich

Zespół Szkolno-Przedszkolny
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach
XX Liceum Ogólnokształcące
w Katowicach
ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice
tel./fax: 32 258 43 59
e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice@gmail.com
strona internetowa: www.zsp-nieslyszacy.katowice.pl

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

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

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

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Lp. NAZWA SZKOŁY ADRES TELEFON E-MAIL

1.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Emila Szramka

ul. Stanisława Kobylińskiego 4 32 255 26 81 sekretariat@klo.katowice.pl

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

ul. Wincentego Witosa 18 32 254 91 94 sekretariat@nasze-szkoly.edu.pl

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

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

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

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

5.
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Katowicach

ul. Techników 7
32 256 69 16
504 609 568

sekretariat@sms.katowice.pl

6. Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja ul. Uniwersytecka 4 32 357 07 77 katowice@teb.pl

7.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku
Hokeja na Lodzie

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

sekretariat@smspzhl.pl

8. Liceum Ogólnokształcące In Altum ul. Deszczowa 14 798 550 481 kuznica.sekretariat@wegielek.edu.pl

9.
Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 
Katowicach

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

10.
Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach

ul. Zygmunta Krasińskiego 2 32 353 01 23 s-lot@zdz.katowice.pl

11. Technikum TEB Edukacja ul. Kazimierza Pułaskiego 25 32 352 07 77 katowice@teb.pl

12.
Technikum Fotograficzne Fotoedukacja
w Katowicach

ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 5
32 206 46 81
506 146 407

centrum@fotoedukacja.edu.pl
julaczyk@onet.poczta.pl

13.
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
w Katowicach

Al. Wojciecha Korfantego 141 32 259 98 97
sekretariat@rsz.katowice.pl

rsz.katowice@mail.com

14.
Branżowa Szkoła I Stopnia Cosinus
w Katowicach

ul. Adama Mickiewicza 3 32 702 00 97
katowice@cosinus.pl

branzowa.katowice@cosinus.pl

15.
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca
do Pracy Arka Noego (od 01.09.2022 r.)

ul. Gromadzka 59 32 724 27 42 sekretariat@fundacjaarkanoego.pl
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2022/2023

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

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

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

kierunku kształcenia.

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

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poszczególne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
udzielają pomocy uczniom uczęszczającym do szkół mających siedzibę na terenie działania danej poradni.
W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka.
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Informator szkół średnich

NAZWA PORADNI ADRES PORADNI      TELEFON SZKOŁY W REJONIE
DZIAŁANIA

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Rataja 14 32 254 23 12
Szkoła Podstawowa Nr:

10, 19, 33, ZS N 3, szkoły niepubliczne,
ZS Muzycznych, ZS Plastycznych

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Łętowskiego 6a 32 252 79 59

Szkoła Podstawowa Nr:
8 (ZS-P Nr 8), 28, 35,

38 (ZS-P Nr 11), 56 (ZSO Nr 2), 64,
SP61S, ZSTiO Nr 2, szkoły niepubliczne

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Szopienicka 58 32 255 70 51
Szkoła Podstawowa Nr:

44, 45, 51 (ZS-P Nr 13), 53, 54, SP55S

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

ul. Okrzei 4 32 203 54 46

Szkoła Podstawowa Nr:
4 (ZS-P Nr 9), 40, 58, II LO, ZSiP Nr 1,

ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZSO Nr 1, SP 7S,
SP39S, SP6S, szkoły niepubliczne

Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Sokolska 26 32 259 95 83
32 259 95 86

ZS-PdDNiSS, dzieci z terenu Katowic
z wcześniej wymienionymi

niepełnosprawnościami

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Okrzei 4 32 258 35 12
Poradnia o charakterze

terapeutyczno-diagnostycznym
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