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Zdjęcia: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli 

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach

Kontakt:

Wszelkie informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Pszczyński można uzyskać w Wydziale Oświaty 

Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, tel. 32 449 23 08, 32 449 23 09, 

e-mail: oswiata@powiat.pszczyna.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.pszczyna.pl   

Wydawca: 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna

powiat@powiat.pszczyna.pl

www.powiat.pszczyna.pl 

Projekt i realizacja: 

GAFDESIGN Piotr Utrata - www.gafdesign.pl

Terminarz
Termin postępowania 

rekrutacyjnego

Termin postępowania 

uzupełniającego
Czynności

od 13 maja 

do 25 czerwca 2019 r.

od 21 czerwca 

do 25 czerwca 2019 r.

do 15 lipca 2019 r.

16 lipca 2019 r.

od 16 lipca 

do 18 lipca 2019 r.

od 16 lipca 

do 24 lipca 2019 r.

25 lipca 2019 r.

od 26 lipca 

do 30 lipca 2019 r.

-----

do 20 sierpnia 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

od 21 sierpnia 

do 23 sierpnia 2019 r.

od 21 sierpnia 

do 29 sierpnia 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowań na badania lekarskie.

Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

(o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

– także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

http://www.powiat.pszczyna.pl


tel. 32 210 37 27

e-mail: liceum.pszczyna@post.pl

www.chrobry-pszczyna.pl

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pszczyński:

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
im. Generała Józefa Bema
ul. Poniatowskiego 2, Pszczyna

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
im. Karola Miarki
ul. Szymanowskiego 12, Pszczyna

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
ul. Poprzeczna 1a, Wola

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH   
im. Janusza Korczaka

 ul. Zamenhofa 5, Pszczyna

III LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
ul. Kazimierza Wielkiego 5, Pszczyna

Szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa prowadzona przez Gminę Pszczyna:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Bolesława Chrobrego
ul. 3 Maja 7, Pszczyna

tel. 32 210 36 24 

e-mail: pzs1.pszczyna@pszczyna.edu.pl   

www.samochodowka.pszczyna.edu.pl

tel. 32 210 34 63, 32 210 37 39

       32 210 47 33

e-mail: sekretariat@pzs2pszczyna.pl   

www.pzs2pszczyna.pl

tel. 32 211 80 33

fax 32 211 80 28

e-mail: zszwola@powiat.pszczyna.pl   

www.zsziowola.pl

tel. 32 210 03 40
e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl   
www.zs3s.pna.pl

tel. 32 210 36 20

e-mail: zs1pszczyna@zs1pszczyna.pl   

www.zs1pszczyna.pl

facebook.com/lo3pszczyna

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
im. Jana Pawła II 
ul. J. Pukowca 5, Pawłowice

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. prof. Zbigniewa Religi 
ul. Korfantego 38, Miedźna

Szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa prowadzona przez Gminę Pawłowice:

Szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa prowadzona przez Gminę Miedźna:

tel./fax: 32 472 21 49, 
e-mail: zso@pawlowice.edu.pl 
www.zso.pawlowice.edu.pl

tel. 32 211 73 21, 693 945 521, 

tel./fax: 32 211 74 80, 

e-mail: logilowice@poczta.onet.pl 

www.logilowice.hekko.pl 

http://www.logilowice.hekko.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bolesława Chrobrego

ul. 3 Maja 7
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 37 27
e-mail: liceum.pszczyna@post.pl
www.chrobry-pszczyna.pl

Dyrektor:  Renata Dyrda

Matematyka rozszerzona od klasy pierwszej. Drugi język obcy do wyboru: 

hiszpański lub niemiecki.

Matematyka rozszerzona od klasy pierwszej. Drugi język obcy do wyboru: 

francuski, hiszpański, niemiecki oraz rosyjski.

Biologia rozszerzana od klasy pierwszej. Drugi język obcy do wyboru: francuski, 

hiszpański, niemiecki oraz rosyjski. Dodatkowo zajęcia z łaciny medycznej.

Język polski rozszerzany od klasy pierwszej. Drugi język obcy do wyboru: 

francuski, hiszpański, niemiecki oraz rosyjski. Dodatkowo dla absolwentów 

gimnazjum obowiązkowo jedna godzina tygodniowo z grafiki w klasie drugiej.

KLASA I A

matematyczna

KLASA I B 

matematyczna

KLASA I C 

biologiczna

KLASA I D

polonistyczno – medialna

Szkoła prowadzona przez Powiat Pszczyński

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
tryb stacjonarny – zajęcia trzy razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek

zaoczny – zajęcia dwa razy w miesiącu 

Na wszystkich kierunkach kształcenia 

język angielski rozszerzony od klasy pierwszej, 

w tym możliwość uzyskania certyfikatu FCE.



ź najlepsze wyniki egzaminu maturalnego w regionie, często 

znacznie powyżej średniej krajowej,

ź jedyne lokalne liceum notowane od lat  w rankingu 

Perspektyw (kolejno Brązowa, Srebrna, Brązowa, Srebrna, 

Srebrna Tarcza),

ź możliwość stworzenia własnej ścieżki rozwoju poprzez 

samodzielny wybór rozszerzeń,

ź nauka języków obcych w grupach międzyoddziałowych na 

poziomie dostosowanym do możliwości uczniów (język 

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, język 

angielski rozszerzony od klasy pierwszej),

ź możliwość zdobycia certyfikatów językowych 

(DELF, FCE, GOETHE),

ź ośrodki egzaminacyjne DELF, FCE,

ź wymiany międzynarodowe – USA, Niemcy, 

Francja, Holandia,

ź udział w międzynarodowych programach edukacyjnych 

(Erasmus+), warsztatach językowych 

- Hiszpania, Austria, Irlandia,

ź przygotowanie chętnych uczniów do udziału w olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych oraz sejmikach, 

ź wykłady wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury,

ź wyjazdy naukowe, turystyczne, obozy naukowe,

ź szeroko rozumiana edukacja kulturalna,

ź szansa na rozwój zainteresowań, w tym artystycznych 

dzięki współpracy z POPP, szkolne radio i gazeta,

ź możliwość zaangażowania się w różnego rodzaju akcje 

charytatywne,

ź doświadczona, życzliwa kadra pedagogiczna,

ź opieka doświadczonego pedagoga szkolnego,

ź doskonała lokalizacja,

ź nieustanna możliwość obcowania z ciekawymi ludźmi, 

kontakt z absolwentami studiującymi na prestiżowych 

polskich i zagranicznych uczelniach.

Atuty szkoły:

Nowoczesność wsparta kilkusetletnią tradycją 
         Wybierz „Chrobrego”, bo warto!

Drodzy Przyszli Uczniowie! 

Spotykamy się w niezwykłym czasie, gdy do klas 

pierwszych aplikują absolwenci szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. Dla jednych i drugich 

przygotowaliśmy ofertą edukacyjną dającą 

możliwości własnego rozwoju, dobrego 

przygotowania do egzaminu maturalnego, w końcu 

studiowania. Do tradycji liceum, będącego kuźnią 

lokalnej inteligencji, dodajemy dbałość o współczesne 

tendencje edukacyjne. Gwarantujemy wszechstronny 

rozwój poprzez samodzielny dobór rozszerzeń, 

nauczanie języków na poziomie dostosowanym 

do kompetencji językowej uczniów. Dzięki pracy 

tychże oraz zaangażowaniu doskonale wykształconej 

kadry pedagogicznej od lat notowani jesteśmy wśród 

najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce. Jako 

jedyni w powiecie pszczyńskim posiadamy 

zaszczytny tytuł  Srebrnego Liceum w Rankingu 

Liceów miesięcznika Perspektywy.

To w tych wiekowych murach możecie rozwijać 

wszelkie talenty naukowe i artystyczne, poznać 

niezwykłych ludzi, przeżyć przygodę, która 

ukształtuje Waszą przyszłość. Zapraszamy! 

Renata Dyrda 

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie



POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 
im. Generała Józefa Bema

ul. Poniatowskiego 2 
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 36 24 
e-mail: pzs1.pszczyna@pszczyna.edu.pl   
www.samochodowka.pszczyna.edu.pl

Dyrektor:  Teresa Wojtanowicz 

TECHNIKUM NR 1 (4-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

Szkoła prowadzona przez Powiat Pszczyński

ź technik pojazdów samochodowych - z uprawnieniami SEP oraz elementami autodetailingu

ź technik usług fryzjerskich - z elementami kosmetyki w wizualizacji; patronat „PUCHAŁKA HAIR ACADEMY”

ź technik mechanik - z programowaniem obrabiarek CNC i elementami kontroli jakości

ź technik chłodnictwa i klimatyzacji - z uprawnieniami SEP oraz elementami fotowoltaiki; patronat P.H.U. 

„PUCHAŁKA” oraz „DTS SERWIS”

ź technik grafiki i poligrafii cyfrowej - z projektowaniem 3D

ź technik inżynierii sanitarnej - z elementami fotowoltaiki

ź technik robót wykończeniowych w budownictwie - z elementami aranżacji wnętrz

ź technik programista

ź magazynier-logistyk – NOWY ZAWÓD – z uprawnieniami operatora wózka widłowego

ź kierowca mechanik

ź mechanik motocyklowy – patronaty firm: „YAMAHA” oraz „OLEK MOTOCYKLE”

ź mechanik pojazdów samochodowych - z uprawnieniami SEP

ź ślusarz –  z uprawnieniami spawacza; patronat firmy „STRUMET”

ź lakiernik samochodowy - patronat firmy „SZLIF-POL”

ź fryzjer - ze stylizacją paznokci i profesjonalnym makijażem - patronat  „PUCHAŁKA HAIR ACADEMY”

ź monter sieci i instalacji  sanitarnych - patronat firmy P.H.U. „PUCHAŁKA”

ź elektromechanik pojazdów samochodowych

ź elektryk – z uprawnieniami SEP

ź murarz – tynkarz

ź elektromechanik

ź blacharz samochodowy                                          

ź stolarz

ź monter elektronik

ź tapicer

ź operator urządzeń przemysłu szklarskiego

ź operator obrabiarek skrawających - z elementami CNC

ź monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ź sprzedawca – z elementami projektowania wystaw i aranżacji wystroju sklepu

ź elektronik

ź klasa wielozawodowa (wszystkie zawody - oprócz zawodów gastronomicznych oraz rolniczych)

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1  (3-letnia dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej)



Atuty szkoły:

ź szeroki wachlarz zawodów,

ź przygotowywanie przyszłych pracowników otwartych 

na potrzeby nowoczesnego rynku pracy,

ź nowoczesne warsztaty szkolne,

ź świetna lokalizacja szkoły,

ź dostosowywanie wymagań edukacyjnych 

do potrzeb uczniów,

ź kultywowanie gwary i zwyczajów śląskich,

ź wprowadzenie innowacji i umiejętności 

w poszczególnych zawodach,

ź współpraca z pracodawcami, zwiedzanie 

nowoczesnych zakładów pracy,

ź wyjazdy naukowe, turystyczne – krajowe i zagraniczne,

ź udział w projektach zagranicznych ERASMUS+ i innych 

m.in. Anglia, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Rumunia, 

Grecja

ź możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział 

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, pracach 

kół zainteresowań,

ź spotkania z ciekawymi ludźmi,

ź pomoc pedagogiczna.

PLACÓWKA DLA DOROSŁYCH 
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

ź zróżnicowane formy kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych dla osób chcących zdobyć 

podstawowe czy też dodatkowe kwalifikacje 

zawodowe (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy 

umiejętności zawodowych, kursy kompetencji 

ogólnych),

ź najnowocześniejsze wyposażenie w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne pracowni: technicznej, elektrycznej, 

diagnozy i naprawy silników samochodowych, 

podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych, 

obrabiarek skrawających, obrabiarek sterowanych 

numerycznie, obróbki ręcznej i  spawania, 

ź  bardzo dobra lokalizacja (blisko dworca PKP),

ź  bardzo korzystne ceny kursów. 

KURSY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KURSY KWALIFIKACYJNE

Oferta CKU na stronie 

www.samochodowka.pszczyna.edu.pl 

Atuty placówki:



POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2  
im. Karola Miarki

ul. Szymanowskiego 12
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 34 63
       32 210 37 39
       32 210 47 33
e-mail: sekretariat@pzs2pszczyna.pl
www.pzs2pszczyna.pl

Dyrektor:  Piotr Cygan 

Szkoła prowadzona przez Powiat Pszczyński

TECHNIKUM NR 3 (4-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

ź technik informatyk

ź technik logistyk

ź technik mechatronik

ź technik ekonomista

ź technik geodeta

ź technik elektryk

ź technik handlowiec

ź technik automatyk – nowość!

ź technik organizacji turystyki

ź technik hotelarstwa

ź technik reklamy

ź technik rolnik

ź technik budownictwa (patronat firmy BPBP S.A.)

ź technik architektury krajobrazu

ź technik żywienia i usług gastronomicznych

ź technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

ź klasa pedagogiczno-socjalna

ź klasa mundurowa:

ˇ profil policyjny

ˇ profil pożarniczy

ˇ profil penitencjarny

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
(3-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 4-letnie 

dla absolwentów szkoły podstawowej)

ź klasa wielozawodowa:

ˇ kucharz, piekarz, cukiernik (patronat firmy Auchan),

ˇ rolnik, ogrodnik,

ˇ mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

elektryk i inne,

ˇ magazynier – logistyk (patronat firmy Maspex) 

NOWOŚĆ!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 
(3-letnia dla absolwentów gimnazjum oraz 

szkoły podstawowej)



Solidna edukacja i praktyka, to dla młodych ludzi 

najlepsze narzędzie w staraniach o dobrą pracę. 

Kształcimy na takim poziomie, żeby w przyszłości 

absolwenci szkoły nie musieli borykać się 

z bezrobociem lub brakiem odpowiednich 

kompetencji. Naszym celem jest, aby po 

zakończeniu kształcenia uczniowie podjęli studia, 

bądź płynnie przeszli na rynek pracy pewni siebie 

i swoich umiejętności. 

ź szeroka oferta kształcenia – 16 kierunków w Technikum, 

Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I stopnia,

ź wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,

ź międzyoddziałowe nauczanie języków obcych 

(j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki),

ź nowocześnie i kompletnie wyposażone pracownie 

zawodowe,

ź baza sportowa: basen pływacki, nowa sauna fińska, 

wyremontowana sala gimnastyczna, siłownia, strzelnica, 

boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej 

i siatkówki plażowej,

ź internat – od września dostępnych będzie 

10 nowoczesnych dwuosobowych pokoi 

z łazienką i wspólną kuchnią,

ź możliwość dojazdu komunikacją miejską 

– przystanek przed szkołą,

ź wymiany międzynarodowe: Hiszpania, Czechy, Słowacja, 

Austria, Norwegia,

ź zagraniczne praktyki zawodowe organizowane 

w krajach Europy: Portugalia, Hiszpania, Włochy, 

Niemcy, Irlandia, Czechy i Słowacja - finansowane 

z unijnych programów: Erasmus+, Fundusze Europejskie 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),

ź warsztaty kulinarne pod okiem wykwalifikowanych 

kucharzy,

ź współpraca z organami samorządowymi, służbami 

mundurowymi oraz instytucjami oświatowymi 

i kulturalnymi,

ź dodatkowe umiejętności zawodowe można uzyskać, 

uczęszczając na organizowane przez szkołę 

kwalifikacyjne kursy zawodowe,

ź zagraniczne szkoły partnerskie,

ź praktyki u lokalnych i regionalnych pracodawców,

ź wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,

ź przyjazna atmosfera w szkole, 

ź imprezy integracyjne, wyjazdy, koła zainteresowań, 

działalność charytatywna.

Atuty szkoły:

Multiszkoła -  multimożliwości!



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

ul. Poprzeczna 1a
43-225 Wola
tel. 32 211 80 33
fax 32 211 80 28
e-mail: zszwola@powiat.pszczyna.pl   
www.zsziowola.pl

Dyrektor:  Wojciech Strączek

Szkoła prowadzona przez Powiat Pszczyński

TECHNIKUM NR 2 (4-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

ź technik spedytor    

ź technik handlowiec

ź technik elektryk

ź technik organizacji reklamy  

ź technik mechatronik

ź technik elektronik

ź technik informatyk 

ź technik logistyk 

ź technik energetyk – nowy kierunek

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

ź monter mechatronik

ź monter elektronik

ź sprzedawca

ź elektromechanik    

ź elektryk

ź ślusarz

ź operator obrabiarek skrawających

ź krawiec

ź klasa wielozawodowa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  (3-letnia dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej)

ź Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ź Szkoła Policealna 

ź Kursy kwalifikacyjne

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ DLA TWOJEJ KARIERY!



Atuty szkoły:

ź ciekawe zawody, zgodne z potrzebami 

rynku pracy;

ź nowoczesne pracownie zawodowe: mechatroniczne, 

informatyczne, spedycyjna, logistyczna, handlowa, 

maszyn CNC oraz Szkolne Centrum Informacyjne;

ź ośrodek egzaminacyjny w zawodach: monter 

mechatronik, monter elektronik, technik informatyk, 

technik mechatronik;

ź zrealizowane staże zagraniczne: 

Niemcy, Hiszpania, Portugalia;

ź współpraca z lokalnymi firmami, dającymi 

możliwość zatrudnienia;

ź prowadzenie bezpłatnego kształcenia dorosłych w 

zakresie ogólnym i zawodowym;

ź wspomaganie indywidualnego rozwoju, 

dostosowanego do potrzeb i  możliwości.

www.zsziowola.pl



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH   
im. Janusza Korczaka 

ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 03 40
e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl   
www.zs3s.pna.pl

Dyrektor:  Grzegorz Kuczera

Szkoła prowadzona przez Powiat Pszczyński

Szkoła kształci uczniów w zawodach: kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

ź 3 lata nauki zawodu realizowane zgodnie z podstawą programową szkół ogólnodostępnych,

ź zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne terapie, 

ź dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia programy oraz metody pracy dydaktyczno–wychowawczej,

ź praktyczna nauka zawodu – kucharz - realizowana w warsztatach szkolnych,

ź kwalifikacje zawodowe kucharza uzyskiwane po zdaniu egzaminu OKE,

ź praktyczna nauka zawodu montera realizowana w zakładach rzemieślniczych branży remontowo - budowlanej, 

po podpisaniu indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

ź kwalifikacje zawodowe montera uzyskiwane po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją Izby 

Rzemieślniczej.

Uczniami opiekuje się nauczyciel-opiekun praktycznej nauki zawodu. Sprawuje on kontrolę nad prawidłowym 

przebiegiem współpracy pomiędzy szkołą i zakładem pracy w procesie kształcenia zawodowego ucznia. Okres pracy 

młodocianego pracownika wliczany jest do stażu pracy.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 SPECJALNA 
(3-letnia dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej)

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

Przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym 

oraz dla uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przysposobienie do pracy realizowane jest w następujących dziedzinach:

ź sporządzanie i wydawanie posiłków,

ź wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich przy użyciu różnych technik i materiałów 

plastycznych (scrapbooking, embossing, quilling, perganamo, ceramika, decoupage, filcowanie, malowanie na 

szkle, biżuteria), komponowanie i łączenie elementów na stroiki i ozdoby okolicznościowe, pakowanie różnych 

przedmiotów,

ź prace ogrodnicze,

ź prace biurowe,

ź elementy szycia ręcznego i maszynowego,

ź organizacja przysposobienia do pracy w formie praktyk wewnętrznych w  pracowniach gospodarstwa domowego 

i rękodzieła, ogrodzie szkolnym,

ź programy własne dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY



Atuty szkoły:

ź małe oddziały klasowe,

ź indywidualne podejście do ucznia,

ź bogata oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, 

w tym m. in.: 

ˇ trening EEG biofeedback, 

ˇ trening słuchowy metodą Tomatisa, 

ˇ socjoterapia, 

ˇ psychoedukacja, 

ˇ terapia metodą Warnkego, 

ˇ terapia integracji sensorycznej SI, 

ˇ muzykoterapia, 

ˇ gimnastyka korekcyjna, 

ˇ logopedia, 

ˇ arteterapia, 

ˇ hortiterapia, 

ˇ plastykoterapia,

ź możliwość korzystania z obiadów,

ź wydawanie gazetki szkolnej „Uśmiech szkoły” redagowaną przez uczniów,

ź wsparcie stowarzyszenia „Razem” działającego na rzecz pomocy uczniom,

ź doskonale wyposażone sale lekcyjne, pracownie, sale komputerowe, centrum 

multimedialne, biblioteka szkolna, siłownia, 

ź stała opieka higienistki szkolnej.

www.zs3s.pna.pl



III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. Kazimierza Wielkiego 5
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 36 20
e-mail: zs1pszczyna@zs1pszczyna.pl
www.zs1pszczyna.pl
facebook.com/lo3pszczyna

Dyrektor:  Joanna Pszonak

Szkoła prowadzona przez Gminę Pszczyna

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

Wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, 

wykłady filozoficzne, udział w spotkaniach z  prawnikami, sesjach Rady Miejskiej 

oraz w  rozprawach sądowych w  Sądzie Rejonowym, wyjazdy do  parlamentu, 

udział w  warsztatach językowych i projektach europejskich, redagowanie szkolnej 

gazety „Miejsce na Tytuł”.

Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów w  zakresie dziennikarstwa, 

filologii polskiej, socjologii, politologii, kulturoznawstwa i pedagogiki, studiów 

w zakresie prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, socjologii, 

ekonomii, politologii, europeistyki, kierunków lingwistycznych.

Warsztaty chemiczne i biologiczne w  Pałacu Młodzieży w Katowicach i  Ośrodkach 

Edukacji Ekologicznej, udział w  wykładach i  ćwiczeniach organizowanych przez 

Uniwersytet Śląski i Jagielloński oraz wyjazdy do Instytutu Atomistyki 

w Warszawie.

Przygotowanie do  podjęcia studiów medycznych, farmacji, ratownictwa 

medycznego, ochrony środowiska, biotechnologii, kosmetologii, a także 

rehabilitacji, fizjoterapii, turystyki i  rekreacji.

Udział w spotkaniach z  podróżnikami, wycieczkach przedmiotowych

i krajoznawczych i warsztatach „Świadomej Turystyki”, udział w  warsztatach 

historyczno-językowych oraz  projektach międzynarodowych i  ogólnopolskich.

Absolwenci tej klasy wybierają głównie kierunki politechniczne i studia związane 

z informatyką, geografią, geologią, geofizyką, geodezją, kartografią, turystyką 

i rekreacją, zarządzaniem, marketingiem, finansami, bankowością, logistyką, 

a także studia lingwistyczne oraz ekonomiczne.

KLASA I A

A1 – wiedza o społeczeństwie, 

          język polski, historia lub geografia

A2 – wiedza o społeczeństwie, 

          język angielski, historia lub geografia

KLASA I B 

B1 – biologia, chemia, matematyka 

          lub język angielski

B2 – biologia, geografia, matematyka

          lub język angielski

KLASA I C 

C1 – matematyka, informatyka, 

         fizyka lub geografia

C2 – matematyka, język angielski, 

          fizyka lub geografia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
(3-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła planuje po trzy oddziały dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej 

z  takimi samymi rozszerzeniami. Każda klasa będzie składać się z dwóch piętnastoosobowych grup, 

wymienionych poniżej.

Przedmioty rozszerzone w klasach:

W przypadku dużego zainteresowania klasą z danym rozszerzeniem (przy jednoczesnym małym zainteresowaniu klasą z  innym 

rozszerzeniem), dyrektor może podjąć decyzję o  utworzeniu dwóch klas/grup z  takim samym rozszerzeniem.



Atuty szkoły:

ź wysoki poziom nauczania,

ź wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym,

ź możliwość uzyskania certyfikatów językowych,

ź szkoła nowych technologii - udział w programie 

e-twinning,

ź innowacje pedagogiczne,

ź szkoła partnerska ambasady Francji i Instytutu 

Francuskiego,

ź wykłady prowadzone przez pracowników uczelni,

ź zajęcia artystyczne dla zainteresowanych,

ź „spotkania z człowiekiem”,

ź udział w projektach międzynarodowych,

ź zagraniczne warsztaty historyczno – językowe,

ź zajęcia z filozofii z elementami coachingu,

ź warsztaty narciarskie,

ź kreatywne spędzanie czasu wolnego - warsztaty filmowe, 

wycieczki górskie i  rowerowe, wyjazdy do teatru 

i filharmonii, szkolny radiowęzeł, redagowanie gazety 

szkolnej,

ź rozwijanie zainteresowania, 

ź twórczy samorząd uczniowski,

ź wolontariat,

ź bardzo dobra baza dydaktyczna i sportowa,

ź wsparcie pedagoga, psychologa oraz doradcy 

zawodowego.

Jeżeli zależy Ci 

na rzetelnym przygotowaniu 

do egzaminu maturalnego 

ODPOWIEDZIALNIE MYŚLISZ 

O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI 

- PRZYJDŹ DO NAS

Języki obce nauczane w szkole to 

ź język angielski, 

ź język niemiecki, 

ź język francuski,

ź język rosyjski.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach

ul. Korfantego 38
43-227 Miedźna
tel. 32 211 73 21, 693 945 521, 32 211 74 80 
e-mail: logilowice@poczta.onet.pl 
www.logilowice.hekko.pl 

Dyrektor:  Barbara Foltyn

Szkoła prowadzona przez Gminę Miedźna

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

ź klasa matematyczno-przyrodnicza

ź klasa medialna

ź klasa ogólna z dowolnymi rozszerzeniami 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
(3-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

NIE WYBIERAJ SZKOŁY, DO KTÓREJ MUSISZ SIĘ DOPASOWAĆ! 

WYBIERZ SZKOŁĘ, KTÓRA DOPASUE SIĘ DO CIEBIE! 

WYBIERZ GILOWICE!



Atuty szkoły:

ź wysoki poziom nauczania,

ź najwyższa w powiecie pszczyńskim średnia egzaminu maturalnego 

z matematyki na poziomie rozszerzonym,

ź możliwość wyboru dowolnych połączeń przedmiotów 

na poziomie rozszerzonym np. matematyka i historia,

ź międzyoddziałowe nauczanie przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym w małych grupach,

ź nauka języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski,

ź udział w projektach i wymianach międzynarodowych dający 

możliwość wyjazdu uczniów do następujących krajów: Włochy, 

Słowenia, Austria, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Niemcy, Czechy,

ź obiektywny i sprawiedliwy punktowy system oceniania ze 

wszystkich przedmiotów,

ź zajęcia praktyczne na wyższych uczelniach, w Pałacu Młodzieży 

w Katowicach, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Mikołowie,

ź wyjazdowe lekcje muzealne,

ź współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym – Uniwersytet 

Licealisty (jako jedyne liceum w powiecie pszczyńskim) oraz 

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 

w Zabrzu,

ź cykliczne zajęcia w IPN w Katowicach,

ź współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego 

w Woli – wyjazdy na zagraniczne wolontariaty, spotkania i wymiany 

międzynarodowe, zajęcia warsztatowe dla uczniów w językach 

obcych,

ź wykłady pracowników naukowych wyższych uczelni,

ź interdyscyplinarne lekcje biologii i chemii 

– zajęcia laboratoryjno – warsztatowe,

ź wybrane lekcje biologii i matematyki w języku angielskim,

ź warsztaty profilaktyczno – edukacyjno - zdrowotne 

np. Dzień Zdrowia,

ź uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych: 

teatr, opera, filharmonia, NOSPR,

ź spotkania z ciekawymi ludźmi,

ź mało liczne klasy,

ź nowoczesna baza dydaktyczna: laboratorium chemiczne, 

audiowizualne pracownie,

ź sklepik szkolny w ramach Spółdzielni Uczniowskiej (ciepłe posiłki, 

kanapki, zdrowe przekąski),

ź pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia, zajęcia na basenie,

ź atrakcje i imprezy szkolne: Gilusomania, Ostatni Dzwonek, Dzień 

Sportu, Dzień Języków Obcych, dyskoteki, filmowe noce w szkole, 

Walentynki, Mikołaj, Halloween, kolędowanie, Koncert Noworoczny,

ź przyjazna i miła atmosfera - w naszej szkole 

nikt nie jest anonimowy.



Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. Jana Pawła II w Pawłowicach

ul. J. Pukowca 5
43-251 Pawłowice
tel. 32 472 21 49
e-mail: zso@pawlowice.edu.pl 
www.zso.pawlowice.edu.pl 

Dyrektor:  Andrzej Wowra

Szkoła prowadzona przez Gminę Pawłowice

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(3-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

ź klasa medyczna – patronat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju;

ź klasa mundurowa – posiadamy nowoczesny ośrodek sprawności fizycznej i szkolną strzelnicę;

ź klasa ogólna – gwarantujemy stworzenie własnej ścieżki rozwoju poprzez wybór dowolnych przedmiotów 

rozszerzonych.

KIERUNKI I PROFILE KSZTAŁCENIA:

TECHNIKUM (4-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej)

ź technik górnictwa podziemnego i technik elektryk – klasy patronackie JSW S.A. – stypendium 250zł/miesiąc 

dla każdego ucznia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w KWK Pniówek, gwarancja zatrudnienia 

w JSW S.A. dla najlepszych absolwentów;

ź technik logistyk – klasa patronacka JAS-FBG S.A. – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w nowoczesnym 

centrum logistycznym w Warszowicach, gwarancja zatrudnienia w JAS-FBG S.A. dla najlepszych absolwentów;

ź technik chłodnictwa i klimatyzacji – klasa patronacka  JBG-2 Sp. z o.o. – stypendium 150zł/miesiąc dla 

najlepszych uczniów, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe  w Warszowicach, gwarancja zatrudnienia 

w JBG-2 Sp. z o.o. dla najlepszych absolwentów.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  (3-letnia dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej) 

ź oddział wielozawodowy, możesz wybrać zawód spośród ponad 20 specjalności



Atuty szkoły:

ź wysokie miejsca  w rankingu  „Perspektyw” 

na najlepsze technika - 6. miejsce w województwie 

śląskim w roku  2018 i 11. miejsce w roku 2019,

ź klasy patronackie JSW S.A., JAS-FBG S.A. i JBG-2 

Sp. z o.o. z gwarancjami zatrudnienia dla najlepszych 

absolwentów,

ź stypendia dla uczniów w wysokości 

150 zł i 250 zł miesięcznie,

ź nowoczesne pracownie do przedmiotów zawodowych 

i ścisłych,

ź szeroki wybór przedmiotów realizowanych w zakresie 

rozszerzonym – uczeń samodzielnie dokonuje wyboru 

w zależności od zainteresowań czy planów na 

przyszłość,

ź nowoczesna baza sportowa (sala do fitness, siłownia, 

sala gimnastyczna,  ośrodek sprawności fizycznej, 

strzelnica, boisko wielofunkcyjne),

ź nowoczesny Chill…out i studio szkolnego radiowęzła,

ź jedyna w regionie klasa medyczna pod patronatem 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 

w Jastrzębiu-Zdroju,

ź projekty, dające możliwość rozwoju zainteresowań 

oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów 

zawodowych m.in. operatora drukarek 3D. 

www.zso.pawlowice.edu.pl 



Kontakt:

Wszelkie informacje dotyczące szkół 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat Pszczyński 

można uzyskać w Wydziale Oświaty 

Starostwa Powiatowego w Pszczynie 

przy ul. 3 Maja 10, tel. 32 449 23 08, 32 449 23 09, 

e-mail: oswiata@powiat.pszczyna.pl 

oraz na stronie internetowej 

www.powiat.pszczyna.pl   

http://www.powiat.pszczyna.pl

