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Szanowna Gimnazjalistko, 
Szanowny Gimnazjalisto.

Powoli dobiega końca rok szkolny 2016/17, przed Tobą pierwsza ważna decyzja, 
której skutki mogą zaważyć na Twoim życiu i przyszłej karierze zawodowej. Kiedyś 

każdy z nas, dorosłych też stanął przed takim wyborem, dlatego doskonale rozumiem 
z jakimi pytaniami i wątpliwościami przychodzi Ci się zmagać. Aby choć trochę ułatwić 
Ci podjęcie decyzji zapraszam na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych, do udziału 
w proponowanych imprezach promocyjnych, do szukania informacji na stronach in-
ternetowych szkół oraz na stronie http://katowice.eu/edukacja/edukacja/dla-ucznia-i-
-rodzica/, proszę też byś wnikliwie zapoznał się z informatorem, który dla Ciebie przy-
gotowałem, po raz pierwszy w nieco zmienionej formie. 

Zapraszam Cię w dniach 19–20 maja 2017 r. na katowicki Rynek, gdzie razem bę-
dziemy świętować I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”. 
Pamiętaj też, że zawsze możesz  skorzystać ze wsparcia pedagoga szkolnego lub 
z porady, której może Ci udzielić pracownik katowickiej poradni psychologiczno – pe-
dagogicznej w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia. 

Życzę powodzenia a przede wszystkim dokonania dobrego i świadomego wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej. Oferta katowickich szkół jest, jak na kolejnych stronach bę-
dziesz mógł się przekonać bogata i ciekawa, a każda szkoła to fantastyczne miejsce 
nie tylko zdobywania wiedzy ale również przeżywania przygód, rozwijania pasji i za-
interesowań.
 
 Marcin Krupa
 Prezydent Miasta Katowice
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I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Mikołaja Kopernika

40-039 Katowice, ul.Sienkiewicza 74
tel./fax 32 256 36 01; 32 255 18 63
sekretariat@kopernik.katowice.pl

http://www.kopernik.katowice.pl
https://www.facebook.com/Kopernik.Katowice.oficjalny.profil

Klasy Dwujęzyczna z językiem francuskim 60 miejsc
 Rozszerzenia międzyoddziałowe trzy do wyboru przez ucznia.
 Matematyczno-medyczno-politechniczna 32 miejsca
 Do wyboru bloki rozszerzeń:
 biologia+chemia+fizyka medyczna albo matematyka+chemia+fizyka politechniczna
 Medialno-prawna 32 miejsca
 Do wyboru bloki rozszerzeń:
 język polski+historia+WOS albo WOS+geografia+matematyka

UWAGA:
przedmioty rozszerzone realizowane są we wszystkich klasach w grupach międzyod-
działowych.
Istnieje możliwość zmiany przedmiotu z bloku rozszerzeń.
Nauczane języki:  francuski, angielski,
  niemiecki, rosyjski (wymagana odpowiednia liczba chętnych)
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II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej w Katowicach

SZKOŁA:
ul. Głowackiego 6
40-052 Katowice
tel: (32) 2517 334
kom: 500-815-876
e-mail: biuro@nasza-szkola.pl

ZNAJDŹ NAS:
www.nasza-szkola.pl
facebook.com/IILOkonopa/

OFERTA LICEUM W ROKU 2017/2018:

 − Klasa 1a – lingwistyczna/ekonomiczno-prawnicza
 − Klasa 1b1 i 1b2 – medyczna/biologiczno-chemiczna
 − Klasa 1c SIGMA (mat-fiz-inf)
 − Klasa 1h – dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

70 lat tradycji. Srebrna Szkoła w rankingu „Perspektyw” 2017. Laureatka konkursu 
„Matura na 100%”, 2016. Szkoła Roku z Językiem Hiszpańskim, 2012. Zdawalność 
matury na 100%. Patronat: ŚUM, PŚl, UE, UŚ, UNESCO, Ambasady Królestwa Hisz-
panii, Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Atuty szkoły:
lokalizacja w centrum Katowic, 3 sale gimnastyczne, basen, szafki dla uczniów. Atmos-
fera sprzyjająca nauce. Szkoła wspiera rozwój pasji i zainteresowań uczniów.
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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
www.mickiewicz.katowice.pl

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym z ilością 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 wybo-

ru) 32 (16/16) 
 − 1D – historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 28 
 − 1E – matematyka, j. angielski , geografia 28

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

W tym roku szkolnym w rankingu Perspektyw zostaliśmy najlepszym liceum w woje-
wództwie śląskim. Uczniowie naszej szkoły zostają laureatami i finalistami konkursów 
i olimpiad przedmiotowych. Dzięki bardzo wysokim wynikom egzaminów maturalnych 
nasi absolwenci dostają się na studia medyczne, ekonomiczne, prawnicze i politech-
niczne.
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IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach  

 

40-165 Katowice 
ul. Katowicka 54 

Dzielnica: Koszutka 

tel./fax:  32 258 26 96 
e-mail: 4liceum@maczek.edu.pl 
www.maczek.edu.pl 
  

 

 

 

  
 

  

 

 

 

Profile klas - rozszerzenia: 

1a -  j.angielski, j.hiszpański, geografia 
 języki: angielski i hiszpański 

1b - biologia, chemia 
       języki: angielski i niemiecki 

 przedmiot uzupełniający: j.łaciński  
w medycynie 

1c -  matematyka, informatyka, j.angielski 
 

języki: angielski i niemiecki 
 

1d - j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
języki: angielski i niemiecki 
przedmiot uzupełniający:  język łaciński 
w prawie 

1e - j.włoski, j. angielski, biologia 
języki: włoski i angielski  
przedmiot uzupełniający: elementy 
psychologii 

Kluby i Koła: 

Szkolny Klub Europejski 
Koło Teatralne 
Klub Italianisty 
Koło Matematyczne   
Szkolny Klub Wolontariatu 
Koło Regionalne 
Koło Miłośników Książki i Biblioteki 
Klub Miłośników Gier RBG 
Koło Hispanisty 
  

 

Organizujemy wyjazdy do: 

· Włoch, Wielkiej Brytanii, Pragi, 
Bratysławy, Wiednia 

  
· Warsztaty edukacyjne nad Bałtykiem  
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V Liceum Ogólnokształcące 
im. Władysława Broniewskiego 

w Katowicach

ul. Gen. Jankego 65, Katowice
tel. 32 202 84 89
sekretariat@vlokatowice.eu

Klasy pod patronatem:
• Uniwersytetu Śląskiego
• Uniwersytetu Ekonomicznego
• Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
• Wyższej Szkoły Technicznej
• Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej

Oferta edukacyjna:
 − 1a - humanistyczna z elementami dziennikarstwa i prawa
 − 1b - przyrodnicza z elementami kosmetologii, dietetyki, ratownictwa medycznego
 − 1c – matematyczno – informatyczna z elementami e-sportu, logistyki i spedycji.

Elastyczny wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym
Możliwość wyboru i realizacji przedmiotów na poziomie rozszerzonym między oddziałami. 

Proponujemy rozszerzenia:
• 2 przedmioty do wyboru: j.polski, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, ma-

tematyka, informatyka
• 1 przedmiot do wyboru: j.angielski, j.niemiecki, wiedza o społeczeństwie
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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
 − I a – prawniczo-lingwistyczna

• wos, j.angielski
• dwa do wyboru spośród następujących: j.włos./hist./j.pol./j.niem./geogr./mat.

 − Ib – biologiczno-geograficzna
• biol, j. angielski
• dwa do wyboru spośród następujących: geogr./j.włos./j.pol./chem./mat./j.niem./

WOS/hist.
Nauczane języki obce: angielski, j. włoski, j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki

Współpraca: ze Studium Wiedzy o Teatrze, UŚ, WSZOP, Uniwersytetem Ekono-
micznym, IPN, Biblioteką CINiBA, Radą Jednostki Pomocniczej nr 15, Domem Kultury 
„Szopienice-Giszowiec”, czasopismem „Roździeń”, klubem sportowym „Naprzód Ja-
nów”, Pałacem Młodzieży w Katowicach.

Długosz to szkoła z klimatem. u nas poczujesz się jak w domu.
Zapraszamy!
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VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Harcerzy Obrońców Katowic

w Katowicach

ul. Panewnicka 13
40-709 Katowice-Ligota
32 2526204
sekret7lo@poczta.fm
7lo.edu.pl

 − KLASA 1 a (politechniczno – medyczna)
przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych, ekonomicznych i inżynierskich
we współpracy ze śląskimi uczelniami
 − KLASA 1 b (medialna)

przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych i artystycznych,
z dodatkowymi warsztatami dziennikarskimi, teatralnymi, filmowymi itp.

– p o n a d   7 0   l a t   t r a d y c j i – p r z e s t r o n n y   b u d y n e k –
k o m p l e k s   b o i s k – p i ę k n y   o g r ó d – d o b r z e

w y p o s a ż o n e   p r a c o w n i e – s i ł o w n i a   i   s a l a   f i t n e s s –
b u f e t – c z y t e l n i a   i   b i b l i o t e k a – s a l a   f i l m o w a –

w o l o n t a r i a t – w y m i a n y   z a g r a n i c z n e – w e e k e n d o w e
i   w a k a c y j n e w y p r a w y t u r y s t y c z n e –

Partnerzy:
Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, WST w Katowicach, Teatr
Śląski, Muzeum Śląskie, IPN, TVS.
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VIII Liceum Ogólnokształcące
Z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Katowicach
ul. 3 Maja 42
40-097 Katowice
tel./fax: 32 25-39-432
strona internetowa: 8lo.pl
e-mail: sekretariat@8lo.pl

W roku szkolnym 2017/2018 
zapraszamy do pięciu klas:

 − „a” - klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem niemieckim

 − „b” - klasy z rozszerzeniem z języka angielskiego oraz z 2 przedmiotów do wyboru 
spośród następujących: biologia / chemia / fizyka / geografia / historia / matematyka

 − „c” - klas z rozszerzeniem z matematyki oraz 2 przedmiotów do wyboru spośród 
następujących: informatyka / fizyka / chemia / biologia / geografia (2 oddziały)

 − „d” (Kwadraty) - klasy z rozszerzeniem z matematyki oraz 2 przedmiotów do 
wyboru spośród następujących: informatyka/ fizyka / chemia / biologia / geografia
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IX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi

im. H. Sienkiewicza

Szkoła:
ul. Bolesława Chrobrego 4
40-881 Katowice
tel. 32 254 67 30
e-mail: sekretariat@zso3.katowice.pl 

W roku 2017/2018 otwieramy klasę integracyjną. 
j.obce: ang., niem., hiszp. 
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym - do wyboru od klasy II: j.polski, j.an-
gielski, historia, WOS, geografia, biologia 

W NASZEJ SZKOLE 
• Proces dydaktyczno-wychowawczy jest zindywidualizowany 
• Nasi absolwenci studiują lub kontynuują naukę w szkołach policealnych.
• Zdobywamy oprócz wiedzy umiejętności organizacyjne przy przygotowywaniu 

różnorodnych, w tym sportowych, imprez klasowych i szkolnych.
• Uczestniczymy z sukcesem w konkursach i zawodach, np. w debatach Oxfordz-

kich.
• Mamy okazję wyjechać w ramach wymiany Erasmus+ (Turcja, Hiszpania, Bułga-

ria, Rumunia, Słowacja).
• W ramach wolontariatu współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt.
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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
 − Ia hiszpańsko-angielską: j. polski, j. angielski, trzeci do wyboru: biologia, geo-

grafia, historia;
 − Ib biologiczno-chemiczna: biologia, chemia
 − Ic informatyczna: informatyka, matematyka, trzeci do wyboru: biologia, geo-

grafia, fizyka;
 − Id artystyczna: j. polski, historia, trzeci do wyboru: geografia, biologia;
 − Ie medialna: j. angielski, WOS, trzeci do wyboru: biologia, geografa, historia.

Nauczane języki obce: Ia – angielski, hiszpański;
Pozostałe klasy – angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

W ramach Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego współpracujemy z UŚ, 
WSZOP, ŚUM, WST, WSTI, UE, Instytutem Cervantesa w Krakowie, Klubem Jagiel-
lońskim w Krakowie, Regionalnym Instytutem Kultury, Teatrem Śląskim.
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XIV Liceum Ogólnokształcące
im. mjr. H. Sucharskiego 

w Katowicach

SZKOŁA:
ul. Józefowska 32
40-144 Katowice
Telefon: 032-258-23-50
e-mail: xivlosucharski@wp.pl
www.zseio.home.pl

Oferujemy klasy o profilu:
 − POLICYJNYM
 − WOJSKOWYM
 − POŻARNICZYM
 − DZIENNIKARSKO-ARTYSTYCZNYM

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochrony Pra-
cy (WSZOP) absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w służbach mundurowych oraz 
studiować na kierunkach związanych z bezpieczeństwem a także kierunkach filologicznych
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XV Liceum Ogólnokształcące
im. rtm. W. Pileckiego

w Katowicach

ul. Obroki 87 Dzielnica: Załęże
tel. 32 20465 98, fax 32 204 65 97
email: sekretariat@15lo.katowice.pl
www.15lokatowice.edupage.org

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
 − klasy mundurowe (wojskowa, policyjna, strażacka): historia lub biolo-

gia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub chemia
 − klasy cywilne (o specjalności: weterynaryjna, promocji zdrowia): 

biologia, chemia
Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Naszych uczniów na obozach szkolą profesjonaliści: alpiniści, grotołazi, instrukto-
rzy sztuk walki, zawodowi żołnierze, którzy służyli na misjach pokojowych, policjanci, 
instruktorzy strzelania, ratownicy medyczni oraz specjaliści ds. mundurowych.
Dodatkowo nasza szkoła oferuje: własną strzelnicę, efektowne pracownie, aulę, do-
stęp do Internetu poprzez WiFi, salę gimnastyczną, siłownie oraz trzy boiska.
Jeśli wybierzesz służbę w Policji, to po naszej szkole masz możliwość odbywa-
nia szkolenia zawodowego podstawowego w krótszym czasie.

BO NAUKA MOŻE BYĆ PRZYGODĄ
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SZKOŁA:
ul. Techników 11
40-326 Katowice
tel. 32 256 63 72
www. kcez.pl,
kcez.sekretariat@gmail.com
INTERNAT:
ul. Techników 5
40-326 Katowice
tel. 32 256 63 88

KIERUNKI:

TECHIKUM nr 1 
 − technik architektury krajobrazu
 − technik budownictwa
 − technik budowy dróg
 − technik gazownictwa
 − technik geodeta
 − technik przemysłu mody
 − technik realizacji nagrań i nagłośnień

SZKOŁA BRANŻOWA I stopia
 − monter zabudowy i robót
 − wykończeniowych w budwnictwie
 − murarz-tynkarz
 − klasa wielozawodowa

Nasz absolwent bez problemu znaj-
duje zatrudnienie. Szkoła stanowi też 
dobrą podbudowę do wielu studiów 
kierunkowych i pokrewnych z wielu 
dziedzin technicznych i artystycz-
nych. Prócz wiedzy i umiejętności 
zawodowych kładziemy nacisk na 
kompetencje interpersonalne i kre-
atywność - bardzo poszukiwane na 
rynku pracy.
Pozwalamy również rozwijać swoje 
pasje. Oferujemy dodatkowe, certyfi-
kowane szkolenia.
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Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

ul. Raciborska 3
40-074 Katowice
tel. 32 2516 801
fax: 32 2516 801
e-mail: szkola@zse-korfanty.katowice.pl
www.zse-korfanty.katowice.pl

Technikum Nr 2
Zawody

 − technik ekonomista
 − technik hotelarstwa

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
 − technik ekonomista – geografia/biologia, matematyka
 − technik hotelarstwa - geografia/biologia, język angielski

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, francuski

W Rankingu Techników 2017 Perspektywy zajmujemy 3 miejsce w Katowicach. 
Szczycimy się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Od ośmiu lat nasi 
uczniowie są finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 
Nasi absolwenci to studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fi-
zycznego, Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy obsługi hotelowej, pracownicy biurowi 
banków, urzędów, księgowi biur rachunkowych. 
Szkoła zlokalizowana jest w centrum Katowic, w pobliżu Pałacu Młodzieży. Posia-
damy 3 nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownię ob-
sługi konsumenta, hotelarską, salę gimnastyczną, siłownię, tartanowe boisko szkolne, 
sklepik szkolny. W trakcie nauki organizujemy praktyki zawodowe na promach Unity 
Line Świnoujście-Ystad, w renomowanych hotelach i w przedsiębiorstwach w Katowi-
cach oraz we Włoszech w ramach programu Erasmus+.
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Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Gustawa Morcinka 

w Katowicach

40-382 Katowice, ul. Roździeńska 25
tel./faks 32256 98 23
e-mail: zsgkatowice@wp.pl
www.zsgkatowice.edu.pl
https://www.facebook.com/GastronomikKatowice/

TECHNIKUM NR 3:
 − technik żywienia i usług gastronomicznych (dawny KUCHARZ)
 − kelner

Zapewniamy praktyki w najlepszych restauracjach regionu. Organizujemy praktyki 
zagraniczne w ramach projektów międzynarodowych.
− technik eksploatacji portów i terminali (NOWOŚĆ!)
EUROZAWÓD! - uczeń obowiązkowo poznaje 2 języki obce zawodowe 
(język angielski i niemiecki).
Zapewniamy praktyki na lotnisku w Pyrzowicach oraz czołowych firmach transporto-
wych, spedycyjnych i logistycznych regionu.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2:
 − kucharz

ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH:
 − sporządzanie potraw i napojów
 − organizacja żywienia i usług gastronomicznych
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Zespół Szkół Handlowych 
im. B. Prusa
Katowicach

Adres: ul. Gen. J. Hallera 60
40-358 Katowice
tel. 32 256 99 34,
fax 32 256 92 91
e-mail: zshkatowice@interia.pl
zshkatowice.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technikum Nr 5 nowość: Handel międzynarodowy
Zawody

 − technik handlowiec
 − technik księgarstwa

Nauczane języki obce: angielski, niemiecki

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 nowość: Barista
Zawody

 − sprzedawca 
Nauczane języki obce: angielski

W szkole działa Klub Młodzieżowy, organizujemy: rajd integracyjny, grę miejską, gości-
my na stałe wolontariuszy z krajów europejskich, zapewniamy dodatkowe, bezpłatne 
zajęcia przedmiotowe. Rozwijamy zainteresowania uczniów.
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Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach  
ul. Gliwicka 228  
tel./ fax 32 254 06 26,  
e-mail: sekretariat@zs7.katowice.pl  
www.zs7.katowice.pl 
 
Technikum Nr 7  
 technik pojazdów samochodowych 
 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym NOWOŚĆ 
 technik dróg i mostów kolejowych NOWOŚĆ 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5  
 elektromechanik  
 ślusarz 
 mechanik pojazdów samochodowych  
 mechanik motocyklowy 

Wybierz wykształcenie techniczne 

 
 możliwość stypendiów dla 

najlepszych uczniów 
 gwarancja pracy po 

ukończeniu szkoły 
 praktyki zawodowe  

w autoryzowanych 
salonach 
samochodowych: Ford, 
Audi, BMW, Renault,  

 uczniowie mają dostęp do 
nowoczesnych 
technologii w ASO oraz 
do doskonale 
wyposażonych pracowni 
dydaktycznych, co jest 
gwarancją wysokiej 
zdawalności egzaminów 
zawodowych V miejsce  
w kraju w rankingu 
„Perspektyw 2015” 
w kategorii „Mistrz 
zawodu” 

REALIZUJEMY PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ 
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Technikum nr 8 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

w Katowicach

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

KLASY CYWILNE I MUNDUROWE!

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
Technik Telekomunikacji
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji
Technik Urządzeń Dźwigowych

Telefonia komórkowa i stacjonarna*panele solarne*energetyka ze źródeł odnawialnych* 
windy i schody ruchome*klimatyzacja i chłodnictwo*poligony wojskowe*strzelnica

*musztra wojskowa
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 
ul. ks. b-pa H. Bednorza 15  
40-384 Katowice 
tel. 256-94-69, 351-82-20 
www.zsps.org.pl 
e-mail: zsps@alpha.pl 

 

 

 

 
TECHNIKUM nr 10 
 
Technik weterynarii 
  
Praktyki: ZOO, stadniny koni, gospodarstwa rolne, lecznice weterynaryjne. 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. 
Języki obce: angielski, niemiecki. 
 
Technik technologii żywności (produkcja wyrobów piekarskich lub cukierniczych, 
produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, produkcja wyrobów spożywczych  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń) 
 
Innowacja: „Dietetyka w przemyśle spożywczym” 
Praktyki: zakłady spożywcze. 
Przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski.  
Języki obce: angielski, niemiecki. 
 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 7 
 
Cukiernik   Piekarz Wędliniarz 
  
Możliwości zatrudnienia: zakłady przetwórstwa spożywczego, cukiernie, piekarnie, 
zakłady gastronomiczne, zakłady przetwórstwa mięsnego. 
Praktyki: cukiernie, piekarnie i zakłady mięsne.  
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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
www.zstio2.katowice.pl

Technikum Nr 4 
im. Powstańców Śląskich

 − Technik automatyk
 − Technik ekonomista
 − Technik elektryk
 − Technik energetyk
 − Technik informatyk

Języki obce: angielski, niemiecki lub 
francuski
XVI Liceum Ogólnokształcące

 − Profil sportowy
Języki obce: angielski, niemiecki

Dlaczego my:
Tytuł „Brązowej Szkoły 2016”, „Srebrnej Szkoły 
2017” w rankingu Perspektywy w związku z wy-
soką zdawalnością uczniów na egzaminach ma-
turalnych i zawodowych
• Sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych
• Uprawnienia i certyfikaty zawodowe
• Nowoczesne wyposażenie (zawodowe pracow-

nie, tablice interaktywne, laptopy, platforma e-le-
arning), Wi-Fi w całej szkole

• Komplet podręczników za 120 zł
• 100 zł zniżki na kurs prawa jazdy
• Dogodna lokalizacja
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Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach

Technikum 12 oraz
XVIII Liceum Ogólnokształcące:
ul. Harcerzy Września 1939 r. Nr 2
40-659 Katowice
tel. (0×32) 202 82 55
fax. (0×32) 203 83 90
http://www.abramowski.edu.pl
technikum12@abramowski.edu.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W LICEUM:
 − Grfika komputerowa
 − E-Dzienikarstwo i Social Media

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM:
 − Technik fotografii i multimediów
 − Technik elektronik

Oferujemy ciekawe formy kształcenia przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, z wyko-
rzystaniem najnowszych technologii jak druk 3D czy składanie i pilotaż dronów.
Posiadamy nowoczesne pracownie i sale multimedialne oraz nieograniczony dostęp 
do internetu.
Realizujemy projekty unijne pt. „Fototechnik z przyszłością (...)”, „FotEle na staż!”  
- praktyki dla uczniów we Włoszech oraz „Alelier na czasie (...)”.
Nasi uczniowie i absolwenci osiągają bardzo dobrre wyniki egzaminów maturalnych 
i zawodowych.
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Zespół Szkół Zawodowych 
im. Romualda Mielczarskiego

w Katowicach 

Technikum nr 13
al. Bolesława Krzywoustego 13 
40-870 Katowice
tel/fax 32 254 30 48, 
tel/fax 32 254 36 50 
mielczarski.katowice.pl 
sekretariat@mielczarski.katowice

Kierunki kształcenia:
 − technik handlowiec
 − technik logistyk 
 − technik organizacji reklamy

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia atrakcyjnych zawodów poprzez 
naukę w specjalistycznych pracowniach szkolnych, na praktykach zawodowych w fir-
mach wybranej branży, tak w kraju jak i za granicą (Włochy, Hiszpania) oraz podczas 
wakacyjnych staży zawodowych.
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, centrach logistycz-
nych, działach marketingu i handlu, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą 
oraz kontynuować naukę w wyższych uczelniach.
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Zespół Szkół nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Katowicach

SZKOŁA:
ul. Goetla 2
40-749 Katowice
tel/fax: 32 255-61-31
e-mail:
zsz2murcki@poczta.onet.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technikum nr 16:

 − Technik Elektryk
 − Technik Górnictwa Podziemnego
 − Technik Obsługi Turystycznej

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12:
 − Elektryk
 − Elektromechanik
 − Górnik Eksploatacji Podziemnej
 − Ogrodnik

Absolwenci Naszej Szkoły mają możliwość pracy w wyuczonym zawodzie w zakładach 
górniczych, placówkach turystycznych oraz w firmach związanych z branżą elektrotech-
niczną. Absolwenci otrzymują rekomendacje lub gwarancję zatrudnienia przez firmy współ-
pracujące z naszą Szkołą. Szkoła oferuje dodatkowe kursy i uprawnienia wykraczające 
poza standardowy program kształcenia. Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia 
elektryczne SEP, operatora wózków widłowych, kierownika kolonijnego, pilota wycieczek...

więcej in
form

acji n
a:

http
://z

s2.katowice.pl/
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 3  
w Katowicach 

ul. Szopienicka 66 
40-395 Katowice 
tel. 32 255 72 25 
e-mail: sekretariat@zsz3.pl 
www.zsz3.pl 

Jeżeli jesteś zainteresowany kształceniem w:

Technikum Nr 14 
 
w zawodach:
    TECHNIK ELEKTRONIK
   TECHNIK EKONOMISTA
  TECHNIK ELEKTRYK
 TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO  

oraz w

Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4
 
 w zawodzie: ELEKTRYK  

TO ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Szkoła jest realizatorem projektów unijnych co gwarantuje kształcenie na najnowo-
cześniejszym sprzęcie, a uczniom daje możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifi-
kacji i umiejętności oraz udział w praktykach zagranicznych

ZZZZZZ SSSZZ ZZZZZZZZZZ    3 
KZKZZKZZ   . SSZZKZ KZSZ 66
ZZZ.SZS3.Z  KZ . 32 255 72 25 
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Technikum Nr 15
im. Tomasza Klenczara

w Katowicach

ul.Tadeusza Boya Żeleńskiego 96
40-750 KATOWICE
32-20-20-011

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
 − TECHNIK SPEDYTOR
 − TECHNIK EKONOMISTA
 − TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN  
STAŁYCH

 − TECHNIK LOTNISKOWYCH  
SŁUŻB OPERACYJNYCH

Realizujemy międzynarodowe projekty:
• Praktyki w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe dla uczniów 

w branży TSL” - PO WER VET
• „Miasto przyjazną przestrzenią dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” - 

ERASMUS+
Współpracujemy z:
• uczelniami wyższymi np. Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Ślą-

ską, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie;
• pracodawcami zatrudniającymi pracowników w kształconych zawodach
Zapewniamy:
• zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe u pracodawców;
• realizację zajęć wf na sali gimnastycznej, basenie, boisku MOSiR ze sztuczną 

nawierzchnią;
• naukę języków obcych: języka hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego
• zajęcia pozalekcyjne: kółko teatralne, zajęcia językowe z native speakerem, SKS
• zdobywanie certyfikatów w ramach projektów: Wirtualne Laboratoria, Navigator
Posiadamy: nowocześnie wyposażone pracownie językowe oraz zawodowe, sale 
multimedialne, w całym budynku dostępne jest bezpłatne WiFi.

WWW.KLENCZAR.PL
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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, fax 32 201 48 81
www.zspm.pl, 
e-mail: dyrekcja@zspm.pl

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

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technikum nr 18
 − Technik Procesów Drukowania
 − Technik Procesów Introligatorskich
 − Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
 − Technik Mechatronik
 − Technik Informatyk

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 15
 − Drukarz
 − Introligator

Wielu absolwentów naszej szkoły podejmuje studia na różnych kierunkach kształcenia. 
Znajdują również pracę w firmach stawiających na innowacyjność, będących liderami 
we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w przodujących zakładach poligraficznych, 
firmach informatyczych itp. Wielu prowadzi własną działalność lub zajmuje kierownicze 
stanowiska w wyuczonej branży.

więcej informacji na:

WWW.ZSPM.PL
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Śląskie Techniczne 
Zakłady Naukowe 

w Katowicach

Technikum Nr 17
ul. Sokolska 26
40-086 Katowice
tel. 32 351 19 00, fax 32 351 19 23
e-mail: sltzn@sltzn.edu.pl
htp://www.sltzn.katowice.pl/

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

Śląskie...” oferują:
• naukę w szkole, która zajmuje 31 miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu szkół 

zawodowych, 4 w woj. śląskim i 1 w Katowicach, natomiast w rankingu matural-
nym zajmują 10 miejsce w kraju,

• bardzo dobrą lokalizację w centrum miasta,
• wysoki poziom kształcenia w przyjaznej i bezpiecznej szkole,
• uzyskanie różnego rodzaju certyfikatów zawodowych,
• możliwość rozwijania zainteresowań w kołach i klubach,
• udział w międzynarodowych programach,
• opiekę medyczną i psychologa szkolnego,
• przymiarkę do powszechnego w Europie stroju menedżera.
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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

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 16 im. Janusza Korczaka
 − pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 − kucharz
 − ślusarz
 − sprzedawca

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Jedyna szkoła w Katowicach, która od ponad pół wieku przygotowuje młodzież z nie-
pełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi do wykonywa-
nia różnego rodzaju pracy w zależności od indywidualnych możliwości i predyspozy-
cji. Współpracujemy z wieloma zakładami pracy i instytucjami, by zapewnić naszym 
uczniom doskonałą praktykę zawodową, możliwość późniejszego zatrudnienia, 
wszechstronny rozwój oraz ułatwiać im start w dorosłe życie.
Absolwent szkoły jest samodzielny i przygotowany do pełnienia różnorodnych ról spo-
łecznych i zawodowych.
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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 roz-
szerzonym: język polski, historia, ma-
tematyka 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 nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny dla 
Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących. Od pierwszego września 2002 roku rozpo-
częło działalność V Liceum Profilowane, w miejsce którego w związku ze zmianami 
prawnymi od pierwszego września 2012 roku uruchomione zostało XX Liceum Ogól-
nokształcące.
Szkoła posiada
• estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w pomoce naukowe dostoso-

wane dla niesłyszących,
• możliwość uczestniczenia w treningu EEG Biofeedback,
• pracownię komputerową z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, salę audio-

wizualną, bibliotekę i stołówkę szkolną,
• zapewniamy uczniom zajęcia rewalidacyjne w tym logopedyczne.


