Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach
ponadpodstawowych
w regionie częstochowskim w roku szkolnym 2019/2020

Koncepcja i opracowanie merytoryczne:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Centrum Informacji Zawodowej –
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
42-207 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40, tel. (034) 361-93-92; 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
strona www: http://ciz.ids.czest.pl; http://zppp.ids.czest.pl
Prezentacja szkół:
Agata Korn

Korekta:
Ewa Mucha
Skład komputerowy:
Arkadiusz Wolniaczyk

Za treść informacji przedstawionych przez szkoły
wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności
Wszelkie prawa zastrzeżone
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LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
( cykl nauczania 4 lata, na podbudowie szkoły podstawowej)
1. Publiczne

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12, 42-260 Kamienica Polska, tel. 34/327-32-29 fax. 34/366-18-24
Dyrektor Iwona Choła
www.liceum.lokp.pl; sekretariat@lokp.pl;
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

j. angielski, biologia, chemia / jęz. polski

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji
j. polski, matematyka, j. angielski,
biologia
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Klasy
Nauczane języki obce
I
j. ang., j. niem.

X

II

III

IV

Liceum Ogólnokształcące w Koniecpolu
ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, tel./fax 34/355-18-39
Dyrektor Edyta Młyńska;
www.zszkol.pl, zszkol@o2.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

historia, WOS, j. obcy
klasa społeczno-prawna
matematyka, geografia, j. obcy
klasa menadżersko-turystyczna
biologia, chemia, j. obcy
klasa biomedyczna
matematyka, informatyka, j. obcy
klasa matematyczno-informatyczna
j. polski, j. angielski, j. niemiecki
klasa lingwistyczna

Klasy

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

j. polski, , matematyka, historia
jęz. obcy

j. ang., j. niem.

X

j. polski, matematyka, geografia,
jęz. obcy

j. ang., j. niem.

X

j. polski, matematyka, biologia,
jęz. obcy

j. ang., j. niem.

X

j. polski, matematyka,
informatyka, jęz. obcy

j. ang., j. niem.

X

j. polski, matematyka, j. angielski,
j. niemiecki

j. ang., j. niem.
w drugiej klasie uczeń wybiera trzeci język
j. franc./j. hiszp./j. włos.

X
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I

II

III

IV

I Liceum Ogólnokształcące w Kłobucku
ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck, tel./fax 34/317-22-31
Dyrektor Anna Nowicka
www.zsnr1-klobuck.edu.pl, zsnr1klobuck@op.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

język angielski, WOS, historia / geografia

j. polski, matematyka, j. obcy,
jeden wybrany przedmiot z
grupy: fizyka, biologia, chemia,
geografia, historia, WOS,
informatyka, W-F

język polski, język angielski, historia /geografia

j. polski, j. obcy, matematyka,
jeden wybrany przedmiot z grupy:
fizyka, biologia, chemia,
geografia, historia, WOS,
informatyka, muzyka, plastyka

biologia, chemia, geografia

j. polski, matematyka, j. obcy,
jeden wybrany przedmiot z grupy:
fizyka, biologia, chemia,
geografia, historia
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Nauczane języki obce

I

X

j. ang.,
j. niem.

X

X

Klasy
II

III

IV

III Liceum Ogólnokształcące im. K. Kosińskiego
ul. ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck, tel./fax 34/317-26-52
Dyrektor Katarzyna Ściebura
www.zskosinski.edu.pl, zskosinski@cyberia.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna
j. polski, historia lub biologia, język obcy
klasa prawniczo –dziennikarska
biologia, chemia, język obcy
klasa biologiczno – chemiczna
matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy
klasa politechniczna
geografia, matematyka, język obcy
klasa ekonomiczna
Geografia, historia/ WOS, jęz. obcy
Klasa mundurowa

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

I

j. polski, matematyka, j. obcy,
historia lub biologia,

X

j. polski, matematyka, biologia,
chemia

X

j. polski, matematyka, j. obcy,
informatyka lub fizyka,

j. ang. ,j. niem.

X

j. polski, matematyka, geografia,
j. obcy

X

j. polski, matematyka, geografia,
j. obcy

X
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Klasy
II

III

IV

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice, tel./fax 34/317-50-21
Dyrektor Grzegorz Mastalerz
www.lo.krzepice.edu.pl; sekretariat@lo.krzepice.pl; dyrektor@lo.krzepice.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna
matematyka, geografia, (trzeci przedmiot do wyboru:
fizyka, informatyka, jęz. angielski/ jęz. niemiecki
klasa patronacka SGH

biologia, chemia (trzeci przedmiot do wyboru:
fizyka/jez. angielski/ jęz. niemiecki
klasa patronacka : Śląskie Centrum Chorób Serca
jęz. polski, historia (trzeci przedmiot do wyboru:
WOS/ jęz. angielski/ jęz. niemiecki)
klasa patronacka : Uniwersytet Śląski, Uniwersytet
Opolski
geografia, historia, biologia, WOS/jęz. angielski/jęz.
niemiecki
innowacja: elementy ratownictwa i Wolontariatu

Przedmioty uwzględniane przy
rekrutacji
j. polski, matematyka, jęz. obcy,
jeden wybrany przedmiot z grupy:
geografia, informatyka, fizyka

j. polski, matematyka, jęz. obcy,
jeden wybrany przedmiot z grupy:
biologia, chemia

j. polski, matematyka, jęz. obcy,
jeden wybrany przedmiot z grupy:
historia, WOS

j. polski, matematyka, jęz. obcy,
jeden wybrany przedmiot z grupy:
geografia, historia, biologia lub
WOS
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Nauczane języki obce

I

j. ang.,
j. niem. / j. ros.

X

j. ang.
j. niem. / j. ros.

X

j. ang.
j. niem. / j. ros.

X

j. ang.
j. niem. / j. ros.

X

Klasy
II

III

IV

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koziegłowach
ul. 3 Maja 12, 42-350 Koziegłowy, tel./fax 34/314-12-14
Dyrektor: Karolina Turoń-Miklas
www.zskozieglowy.szkolnastrona.pl, sekretariat@zskozieglowy.szkolnastrona.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna
biologia, chemia, matematyka (1/2 oddziału)

język polski, historia, WOS (1/2 oddziału)

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji
j. polski, matematyka, biologia,
chemia
j. polski, matematyka, historia,
WOS
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Nauczane języki obce

jęz. ang., jęz. niem.

I

X

Klasy
II

III

IV

Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie
ul. 11 Listopada 19, 42-300 Myszków, tel./fax 34/313-22-38
Dyrektor Jacek Trynda
www.lomyszkow.com; lomysz1@wp.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

Przedmioty uwzględniane przy
rekrutacji

Klasy
Nauczane języki obce

I

biologia, chemia

X

biologia, chemia, j. angielski

X

matematyka, fizyka
matematyka, geografia

j. polski, matematyka, dwa
wybrane przedmioty z grupy:
biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, WOS, j. obcy

X
j. ang., j. niem.
X

geografia, biologia

X

j. polski, historia, WOS

X
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II

III

IV

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące w Żarkach
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki tel./fax 34/314-80-24
Dyrektor Mariola Piątek
www.zs-zarki.edu.pl; sekretariat@zs-zarki.edu.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna
biologia, chemia, matematyka, j. obcy
j. polski, historia, WOS, j. obcy

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji
j. polski, matematyka, j. obcy
biologia/chemia,
j. polski, matematyka, j. obcy
historia/WOS,
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Nauczane języki obce

I
X

j. ang., j. niem./ j. ros.
X

Klasy
II

III

IV

Liceum Ogólnokształcące w Psarach
ul. Główna 91, 42-287 Lubsza, tel./fax 34/357-94-37
Dyrektor Jarosław Kocorzyk
www.lopsary.superszkolna.pl ;lopsary@interia.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna
j. angielski, biologia, matematyka (1/2 oddziału)
j. angielski, geografia, j. polski (1/2 oddziału)

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

j. polski, matematyka, j. angielski,
biologia / geografia

j. ang., j. niem.
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I
X

Klasy
II

III

IV

III Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, tel/fax 34/351-14-36
Dyrektor Katarzyna Dworok
www. ckziulubliniec.pl ;sekretariat@ckziulubliniec.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

biologia, jęz. angielski/ jęz. niemiecki

Nauczane języki obce

I

j. ang. ,j. niem.

innowacja: podstawy kosmetologii dla obszaru
kosmetycznego oraz zajęcia laboratoryjne,
dotyczące badań cytologicznych i histologicznych
dla obszaru medycznego.

j. polski, matematyka, język obcy,
biologia

biologia, j. angielski / j. niemiecki,

j. polski, język obcy, matematyka,
biologia
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X

j. ang. , j. niem.
X

Klasy
II
III

IV

II Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu
ul. ks. płk. J. Szymały 3, 42-700 Lubliniec, tel./fax 34/351-14-31
Dyrektor Joanna Walczak
www.zsot.lubliniec.pl; sekretariat@zsot.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

geografia, j. polski, j. angielski

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji
j. polski, matematyka, dwa
wybrane przedmioty z grupy:
język obcy, WOS, geografia,
historia, fizyka, chemia, biologia,
informatyka
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Nauczane języki obce

j. ang., j. niem./ j. franc./j. ros.

I

X

Klasy
II
III

IV

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Liceum Ogólnokształcące w Żarkach
Adres: ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, tel/fax: 34 314-80-99, 34 314- 82-25
Dyrektor Kazimierz Lamch
www.szkoly.zarki.zdz.pl, s-zarki@zdz.katowice.pl
Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym/innowacja pedagogiczna

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

j. angielski, informatyka

j. polski, matematyka,
j. angielski, informatyka

j. ang., j. niem.
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I
X

Klasy
II
III

IV

TECHNIKA
( cykl nauczania 5 lat, na podbudowie szkoły podstawowej)

1.

Publiczne
Technikum w Złotym Potoku
Zespół Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów tel./fax 34/327-80-08
Dyrektor Dariusz Ciuk
www.zlpotok.pl; sekretariat@zlpotok.pl
Zawód

technik żywienia i usług
gastronomicznych

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
HGT.02. przygotowanie i
wydawanie dań
HGT.12. organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych
PGF.07. wykonywanie
przekazu reklamowego

technik reklamy
PGF.08. zarządzanie
kampanią reklamową

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

j. polski,
matematyka,
biologia, technika

j. ang.,
j. niem.

warsztaty
szkolne,
pracodawca

j. angielski/
biologia

j. polski,
matematyka,
geografia,
informatyka

j. ang.,
j. niem.
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warsztaty
szkolne,
pracodawca

Klasy
I

X

j. angielski/
geografia

X

II

III

IV

V

Zawód

technik hotelarstwa

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
HGT.03. obsługa gości w
obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
HGT.06. realizacja usług w
recepcji
OGR.03. projektowanie,
urządzanie i pielęgnacja
roślinnych obiektów
architektury krajobrazu.

technik architektury
krajobrazu

OGR.04.organizacja prac
związanych z budową oraz
konserwacją obiektów
małej architektury
krajobrazu.

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski,
matematyka,
geografia, technika

j. ang.,

j. polski,
matematyka,
biologia, technika

j. ang.,

j. niem.

j. niem.
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Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

warsztaty
szkolne,
pracodawca

j. angielski/

warsztaty
szkolne,
pracodawca

j. angielski/

geografia

biologia

Klasy
I

X

X

II

III

IV

V

Zespół Szkół w Koniecpolu
Technikum
ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, tel./fax 34/355-18-39
Dyrektor Edyta Młyńska
www.zszkol.pl, zszkol@o2.pl
Zawód

technik logistyk

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

SPL.01. obsługa magazynów

innowacja: służby mundurowe

SPL.04. organizacja
transportu

technik handlowiec

HAN.01. prowadzenie
sprzedaży

innowacja: menedżersko –
biznesowa

technik żywienia i usług
gastronomicznych
innowacja: Dietetyka

HAN.02. prowadzenie
działań handlowych

HGT.02. przygotowanie i
wydawanie dań
HGT.12. organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski,
informatyka,
matematyka,
j. angielski /
j. niemiecki

j. ang.,
j. niem.

język polski,
informatyka,
matematyka,
j. angielski/
j. niemiecki

j. ang.,
j. niem.

język polski,
biologia,
matematyka,
j. angielski/
jęz. niemiecki

j. ang.,
j. niem.

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

pracodawcy,
pracownie
i laboratoria
w szkole

pracodawcy,
pracownie
i laboratoria
w szkole

matematyka/
geografia

matematyka/
geografia

X

X

pracodawcy,
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pracownie
i laboratoria
w szkole

matematyka/
biologia

X

II

III

IV

V

Technikum nr 1 w Kłobucku
ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck, tel./fax 34/317-22-31
Dyrektor Anna Nowicka
www.zsnr1-klobuck.edu.pl; zsnr1klobuck@op.pl
Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

BUD.08. montaż
konstrukcji budowlanych.
technik budownictwa

BUD.14. organizacja i
kontrola robót
budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów .
EKA.04. prowadzenie
dokumentacji w jednostce
organizacyjnej

technik ekonomista

EKA.05. prowadzenie
spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych

matematyka/
fizyka

j. polski,
matematyka,
j. obcy, jeden
wybrany przedmiot
z grupy: fizyka,
historia, geografia,
biologia, chemia,
informatyka, WOS

j. ang.,
j. niem.

warsztaty
szkolne,
pracownie
szkolne
matematyka/
geografia

18

X

X

II

III

IV

V

Zawód

technik grafiki i poligrafii
cyfrowej

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

PGF.04. przygotowywanie
oraz wykonywanie prac
graficznych i publikacji
cyfrowych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

matematyka/,
informatyka

Klasy
I

X

PGF.05. drukowanie
cyfrowe i obróbka druków

technik informatyk

INF.02. administracja i
eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych
INF.03. tworzenie i
administrowanie stronami i
aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych

technik logistyk

j. polski,
matematyka,
j. obcy jeden
wybrany przedmiot
z grupy: geografia,
biologia, chemia,
informatyka,
WOS)

j. ang.,
j. niem.

SPL.01. obsługa
magazynów
SPL.04. organizacja
transportu
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warsztaty
szkolne,
pracownie
szkolne

matematyka/
informatyka

X

matematyka/
geografia

X

II

III

IV

V

Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

MEC.05. użytkowanie
obrabiarek skrawających
technik mechanik

MEC.09. organizacja i
nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń

FRK.01. wykonywanie
usług fryzjerskich
technik usług fryzjerskich

technik żywienia i usług
gastronomicznych

mechanik pojazdów
samochodowych

FRK.03. projektowanie i
wykonywanie fryzur

j. polski,
matematyka,
j. obcy, jeden
wybrany
przedmiot z
grupy: biologia,
chemia,
informatyka,
WOS)

j. ang.,
j. niem.

matematyka/
fizyka

X

j. angielski /
chemia

X

warsztaty
szkolne,
pracownie
szkolne

HGT.02. przygotowanie i
wydawanie dań
j. ang.,
j. franc.

HGT.12. organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych
MOT.05. obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa
pojazdów samochodowych

j. ang.,
j. niem.

MOT.06. organizacja i
prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych
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j. angielski /
biologia

matematyka /
fizyka

X

X

II

III

IV

V

Zespół Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza
Technikum nr 2
ul. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck, tel./fax 34/317-22-68
Dyrektor Małgorzata Galle - Michałowska
www.zs2klobuck.edu.pl; zskckdlugosz@poczta.onet.pl
Zawód

Kwalifikacje-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

HAN.01. prowadzenie
sprzedaży
technik handlowiec
HAN.02. prowadzenie
działań handlowych
HGT.02. przygotowanie i
wydawanie dań
technik żywienia i usług
gastronomicznych

HGT.12. organizacja
żywienia i usług
gastronomicznych

j. polski,
matematyka, dwa
wybrane
przedmioty z grupy:
WOS, informatyka,
j. angielski,
geografia

SPC.07. organizacja i
nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych
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Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

placówki
handlowe,
hurtowe
i detaliczne

geografia/
matematyka,

X

placówki
gastronomiczne,
restauracje, bary,
stołówki

WOS/ język
angielski

X

zakłady
produkujące
żywność np.
zakłady mięsne,
przetwórstwa
owocowo –
warzywnego,
mleczarnie

SPC.03. produkcja wyrobów
piekarskich
technik technologii żywności

j. ang.,
j. niem..

Organizacja
zajęć
praktycznych

chemia /
matematyka

X

II

III

IV

V

Zawód

technik spedytor

technik geodeta

Kwalifikacje-innowacja
pedagogiczna

BUD.18. wykonywanie
pomiarów sytuacyjnych,
wysokościowych
i realizacyjnych oraz
opracowywanie wyników tych
pomiarów

ROL.04. prowadzenie
produkcji rolniczej

Organizacja zajęć
praktycznych
zakłady transportu
samochodowego,
lotniczego,
wodnego, firmy
kurierskie

j. polski,
matematyka, dwa
wybrane
przedmioty z
grupy: WOS,
informatyka,
j. angielski,
geografia

ROL.05. organizacja i
prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

technik reklamy

Nauczane
języki obce

SPL.05. organizacja
transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów

BUD.19. wykonywanie prac
geodezyjnych związanych z
katastrem i gospodarką
nieruchomościami

technik agrobiznesu

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

PGF.07. wykonywanie
przekazu reklamowego
PGF.08. zarządzanie
kampanią reklamową

22

zakłady usług
geodezyjnych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

geografia/
matematyka

X

fizyka /
matematyka

X

j. ang.,
j. niem.
X

przedsiębiorstwa
produkcyjne,
handlowe i
usługowe w sferze
agrobiznesu

matematyka/
biologia

zakłady i studia
reklamowe, działy
marketingu i
reklamy

geografia/
język obcy

X

II

III

IV

V

Zawód

technik księgarstwa

Kwalifikacje-innowacja
pedagogiczna
HAN.01. prowadzenie
sprzedaży
HAN.03. prowadzenie
działalności informacyjnobibliograficznej

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

j. polski,
matematyka, dwa
wybrane
przedmioty z
grupy: WOS,
informatyka,
j. angielski,
geografia
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Nauczane
języki obce

j. ang.,
j. niem..

Organizacja zajęć
praktycznych

księgarnie,
biblioteki

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

język polski/
matematyka

Klasy
I

X

II

III

IV

V

Technikum w Krzepicach
ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice, tel./fax (34) 317-50-21
Dyrektor Grzegorz Mastelarz
www lo.krzepice.edu.pl; sekretariat@lo.krzepice.pl, dyrektor@lo.krzepice.pl
Zawód

Kwalifikacje-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

EKA.04. prowadzenie
dokumentacji w jednostce
organizacyjnej
technik ekonomista

EKA.05. prowadzenie
spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych
HAN.01. prowadzenie
sprzedaży

j. polski,
matematyka,
j. obcy, jeden
wybrany przedmiot
z grupy: geografia,
historia, fizyka,
informatyka

j. ang.,
j. niem./
j. ros.

technik handlowiec

matematyka/
geografia/
praktyka
u pracodawcy

X

j. niemiecki
/j. rosyjski

X
HAN.02. prowadzenie
działań handlowych

24

II

III

IV

V

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki, tel./fax 34/314-80-24
Dyrektor Mariola Piątek
www.zs-zarki.edu.pl; sekretariat@zs-zarki.edu.pl;
Zawód

technik informatyk

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
INF.02. administracja i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych.
INF.03. tworzenie i administrowanie
stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych.

technik żywienia i usług
gastronomicznych

technik hotelarstwa

HGT.02. przygotowanie i wydawanie
dań.
HGT.12. organizacja żywienia
i usług gastronomicznych.
HGT.03.obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
PGF.07. wykonywanie przekazu
reklamowego.

technik reklamy

PGF.08. zarządzanie kampanią
reklamową.

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznyc
h

j. polski/
matematyka/
informatyka/

j. polski,
matematyka,
informatyka/fizyka,
język obcy

j. polski,
matematyka,
biologia/chemia,
język obcy
j. polski,
matematyka,
geografia,
język obcy
j. polski,
matematyka,
geografia,
język obcy
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Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

X

fizyka /
j. obcy

j. ang.,
j. niem./
j. niem.

organizuje
szkoła

j. polski/
matematyka/
biologia/
chemia/
j. obcy

X

j. polski/
matematyka/
geografia/
język obcy

X

j. polski/
matematyka/
geografia/
język obcy

X

II

III

IV

V

Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Nr 1w Myszkowie
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków tel./fax 34/313-28-40 tel. kom. 733-979-860
Dyrektor Eugeniusz Bugaj
www.zs1kwiatkowski.com; zs1.kwiatkowski@gmail.com;
Zawód

technik elektryk

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
ELE.02. montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń
elektrycznych.
ELE.03. eksploatacja maszyn,
urządzeń i instalacji
elektrycznych.

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

technik mechatronik

ELM.06. eksploatacja
i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych.

technik pojazdów
samochodowych

MOT.05. obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa
pojazdów samochodowych.
MOT.06. organizacja i
prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych.

Przedmioty
realizowane w
rozszerzeniu

j. polski,
matematyka,
fizyka, informatyka

j. niem.

organizuje
szkoła
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I

geografia/
biologia/
chemia/fizyka/
j. angielski/
j. niemiecki/
matematyka

j. polski,
matematyka,
fizyka, informatyka

j. polski,
matematyka,
fizyka, informatyka

Klasy

X

j. ang.,
ELM.03. montaż,
uruchamianie i konserwacja
urządzeń i systemów
mechatronicznych.

Organizacja
zajęć
praktycznych

X

j. ang.,
j. niem.

organizuje
szkoła

geografia/
biologia/ chemia/
fizyka/
j. angielski/
j. niemiecki/
matematyka

X

II

III

IV

V

Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane w
rozszerzeniu

organizuje
szkoła

geografia/
biologia/ chemia/
fizyka/
j. angielski/

BUD.08. montaż konstrukcji
budowlanych.
technik budownictwa

BUD.14. organizacja i
kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie
kosztorysów .

FRK.01. wykonywanie usług
fryzjerskich.
technik usług fryzjerskich
FRK.03. projektowanie i
wykonywanie fryzur.

SPL.01. obsługa magazynów.
technik logistyk
SPL.04. organizacja
transportu.

j. polski,
matematyka,
fizyka, informatyka

j. ang.,
j. niem.

Klasy
I

X

j. niemiecki/
matematyka

j. polski,
matematyka
,biologia/chemia,
informatyka

j. ang.,
j. niem.

organizuje
szkoła

geografia/
biologia/ chemia/
fizyka/
j. angielski/

X

j. niemiecki/
matematyka

j. polski,
matematyka,
geografia,
informatyka

j. ang.,
j. niem.

organizuje
szkoła

geografia/
biologia/ chemia/
fizyka/
j. angielski/
j. niemiecki/
matematyka

27

X

II

III

IV

V

Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
EKA.04. prowadzenie
dokumentacji w jednostce
organizacyjnej

technik ekonomista

technik automatyk

EKA.05. prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych i
gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych.
ELM.01. montaż,
uruchamianie i obsługiwanie
układów automatyki
przemysłowej.
ELM.04. eksploatacja
układów automatyki
przemysłowej.

technik papiernictwa

DRM.06. produkcja mas
włóknistych i wytworów
papierniczych
DRM.07. przetwórstwo
wytworów papierniczych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane w
rozszerzeniu

j. polski,
matematyka,
geografia,
informatyka

Klasy
I

X

j. polski,
matematyka
fizyka, informatyka

j. polski,
matematyka
fizyka, informatyka
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j. ang.,
j. niem.

organizuje
szkoła

geografia/
biologia/ chemia/
fizyka/
j. angielski/
X
j. niemiecki/
matematyka

X

II

III

IV

V

Zespół Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja
Technikum nr 2
ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków, tel./fax 34/313-81-81
Dyrektor Jerzy Bryś
www.zs2bedusz.pl;zs2myszkow_bedusz@op.pl

Zawód

technik spedytor

technik architektury
krajobrazu

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
SPL.05. organizacja
transportu oraz obsługa
klientów i kontrahentów

OGR .03.projektowanie,
urządzanie i pielęgnacja
roślinnych obiektów
architektury krajobrazu
OGR.04.organizacja prac
związanych z budową oraz
konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu
SPC.02. produkcja wyrobów
spożywczych z
wykorzystaniem maszyn i
urządzeń

technik technologii żywności

SPC.07. organizacja i
nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski,
matematyka,
informatyka,
geografia

j. ang.

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

pracownie
szkolne

geografia/
matematyka

pracownie
szkolne

biologia/
geografia

X

szkoła zapewnia
u pracodawcy

biologia/
chemia

X

X

j. niem.

j. polski,
matematyka,
informatyka,
biologia

j. ang.
j. niem.

j. ang.
j. niem.

j. polski,
matematyka,
informatyka,
chemia
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II

III

IV

V

Zawód

technik geodeta

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
BUD.18. wykonywanie
pomiarów sytuacyjnych,
wysokościowych
i realizacyjnych oraz
opracowywanie wyników tych
pomiarów
BUD.19. wykonywanie prac
geodezyjnych związanych z
katastrem i gospodarką
nieruchomościami
BUD.13. eksploatacja maszyn
i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych

technik budowy dróg

BUD.15. organizacja robót
związanych z budową
i utrzymaniem dróg i obiektów
inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów
ROL.11. prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt

technik weterynarii

ROL.12. wykonywanie
weterynaryjnych czynności
pomocniczych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

j. ang., j. niem.

j. polski,
matematyka,
informatyka,
geografia

pracownie
szkolne

j. polski,
matematyka,
informatyka,
geografia

j. ang., j. niem.

j. polski,
matematyka,
informatyka,
biologia

j. ang., j. niem.

szkoła zapewnia
u pracodawcy

pracownie
szkolne
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geografia/
matematyka

X

geografia/
matematyka

X

biologia/
geografia

X

II

III

IV

V

Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

ROL.04. prowadzenie
produkcji rolniczej
technik agrobiznesu

ROL.05. organizacja i
prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

EKA.05. prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych i
gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych
technik rachunkowości
EKA.07. prowadzenie
rachunkowości

j. polski,
matematyka,
informatyka,
biologia

j. ang., j. niem.

j. polski,
matematyka,
informatyka,
geografia

j. ang., j. niem.
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szkoła zapewnia
u pracodawcy

pracownie
szkolne

biologia/
geografia

X

geografia/
matematyka

X

II

III

IV

V

Technikum nr 3
Zespól Szkół Zawodowych w Lublińcu
ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec, tel./fax 34/351-14-32
Dyrektor Jolanta Kardas
zsz@zszlubliniec.pl
Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna
ELE.02. montaż,
uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń
elektrycznych

technik elektryk

technik pojazdów
samochodowych

ELE.05. eksploatacja maszyn,
urządzeń i instalacji
elektrycznych

MOT.02. obsługa,
diagnozowanie oraz naprawa
mechatronicznych systemów
pojazdów samochodowych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane w
rozszerzeniu

j. polski, j. obcy,
matematyka,
fizyka

j. ang., j. niem.

pracownie
szkolne
pracodawcy

matematyka/
fizyka

j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka

j. ang., j. niem.

MOT.06. organizacja i
prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych

technik żywienia i usług
gastronomicznych

HGT.02. przygotowanie i
wydawanie dań
HGT.12. organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

j. polski, j. obcy,
matematyka,
biologia

j. ang., j. niem..
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pracownie
szkolne
pracodawcy

matematyka/
j. obcy

pracownie
szkolne
pracodawcy

biologia/
j. obcy

Klasy
I

X

X

X

II

III

IV

V

Technikum nr 5 w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec, tel./fax 34/351-14-36
Dyrektor Katarzyna Dworok
www.ckziulubliniec.pl; sekretariat@ckziulubliniec.pl
Zawód

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane w
rozszerzeniu

Klasy
I

- agencje
reklamowe,
PGF.07. wykonywanie
przekazu reklamowego
technik reklamy

-agencje public
relations,

j. polski,
matematyka,
język obcy,
WOS

j. ang., j. niem.

PGF.08. zarządzanie
kampanią reklamową

- działy
marketingu
firm,

j. angielski /
j. niemiecki/
WOS

X

- studia
graficzne

firmy zajmujące
się
- marketingiem
produktu,

HAN.01. prowadzenie
sprzedaży

technik handlowiec
HAN.02. prowadzenie działań
handlowych

j. polski,
matematyka,
język obcy, WOS

j. ang., j. niem.

- kontaktem z
klientem,
- budowaniem
marki firmy i
pozycjonowanie
m produktu na
rynku
sprzedażowym.
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j. angielski /
j. niemiecki/
WOS

X

II

III

IV

V

Technikum nr 2 w Lublińcu
ul. ks. płk. J. Szymały 3, 42-700 Lubliniec, tel./fax 34/351-14-31
Dyrektor Joanna Walczak
www.zsot.lubliniec.pl; zso-t@o2.pl, sekretariat@zsot.pl
Zawód

Kwalifikacjainnowacja
pedagogiczna
MEC.03. montaż i
obsługa maszyn
i urządzeń

technik mechanik

MEC.09. organizacja i
nadzorowanie procesów
produkcji maszyn
i urządzeń
BUD.08. montaż
konstrukcji
budowlanych

technik budownictwa

BUD.14. organizacja i
kontrola robót
budowlanych oraz
sporządzanie
kosztorysów

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski, matematyka,
dwa wybrane przedmioty
z grupy: język obcy,
WOS, geografia, historia,
fizyka, chemia, biologia,
informatyka

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy

pracodawcy

matematyka/
fizyka

X

pracodawcy

matematyka/
fizyka

X

I

j. ang.,
j. niem./
j. franc./
j. ros.
j. polski, matematyka,
dwa wybrane przedmioty
z grupy: język obcy,
WOS, geografia, historia,
fizyka, chemia, biologia,
informatyka

34

II

III

IV

V

Zawód

Kwalifikacjainnowacja
pedagogiczna
OGR.03. projektowanie,
urządzanie i pielęgnacja
roślinnych obiektów
architektury krajobrazu

technik architektury
krajobrazu

technik informatyk

OGR.04. organizacja
prac związanych z
budową oraz
konserwacją obiektów
małej architektury
krajobrazu
INF.02. administracja i
eksploatacja systemów
komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. tworzenie i
administrowanie
stronami i aplikacjami
internetowymi oraz
bazami danych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski, matematyka,
dwa wybrane przedmioty
z grupy: język obcy,
WOS, geografia, historia,
fizyka, chemia, biologia,
informatyka

j. ang.,
j. niem./
j. franc./
j. ros.

j. polski, matematyka, dwa wybrane przedmioty
z grupy: język obcy,
WOS, geografia, historia,
fizyka, chemia, biologia,
informatyka

j. ang.,
j. niem./
j. franc./
j. ros.
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Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

pracodawcy

biologia/
j. angielski /
j. niemiecki

pracodawcy

Klasy
I

X

matematyka/
X
informatyka

II

III

IV

V

Zawód

technik logistyk

Kwalifikacjainnowacja
pedagogiczna

SPL.01. obsługa
magazynów

HGT.03. obsługa gości
w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
technik hotelarstwa
HGT.06. realizacja
usług w recepcji

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski, matematyka,
dwa wybrane przedmioty
z grupy: język obcy,
WOS, geografia, historia,
fizyka, chemia, biologia,
informatyka

j. ang.,
j. niem./
j. franc./
j. ros.

Organizacja
zajęć
praktycznych

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

Klasy
I

geografia/
pracodawcy

j. angielski /

X

j. niemiecki

j. polski, matematyka,
dwa wybrane przedmioty
z grupy: język obcy,
WOS, geografia, historia,
fizyka, chemia, biologia,
informatyka

geografia/
j. angielski/
j. ang.,
j. niem./
j. franc./
j. ros.
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pracodawcy

j. niemiecki

X

II

III

IV

V

Technikum nr 3
Adres 42-100 Kłobuck, ul. ks. I. Skorupki 46 tel/fax 34 317 26 52
Dyrektor Katarzyna Ściebura
www.zskosinski.edu.pl; e-mail zskosinski@cyberia.pl
im. K. Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku
Zawód

technik hotelarstwa

Kwalifikacje-innowacja
pedagogiczna
HGT.03. obsługa gości w
obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
HGT.06. realizacja usług w
recepcji

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane
języki obce

j. polski,
matematyka.
geografia, język
obcy

j. ang.,
j. niem.

37

Organizacja
zajęć
praktycznych

praktyki
organizowane
przez szkołę

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeniu

j. angielski/
j. niemiecki/
geografia

Klasy
I

X

II

III

IV

V

SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA

Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Szafera
w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 7 42-253 Janów tel/fax 34/327-80-08
Dyrektor Dariusz Ciuk
www.zlpotok.pl; e-mail sekretariat@zlpotok.pl
Zawód
stolarz
kucharz
Cukiernik

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

j. polski, matematyka,
język obcy, technika

j. ang.

pracodawcy

j. ang.

warsztaty szkolne,
pracodawcy

j. polski, matematyka,
język obcy,
technika
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I
X
X
X

Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół w Koniecpolu
Adres ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol tel/fax 34 355 18 39
Dyrektor Edyta Młyńska
www.zszkol.pl; e-mail zszkol@o2.pl
Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

mechanik pojazdów
samochodowych

j. polski, matematyka,
technika, informatyka

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

mechanik-monter maszyn
i urządzeń

j. polski, matematyka,
technika, informatyka

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

j. polski, matematyka,
technika, informatyka

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

cukiernik

j. polski, matematyka,
biologia, jęz. obcy

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

kucharz

j. polski, matematyka,
biologia, jęz. obcy

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

język polski, matematyka,
technika, informatyka

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

język polski, matematyka,
technika, informatyka

j. ang. /
j. niem.

szkolna pracownia zajęć praktycznych

X

Zawód

ślusarz

kierowca mechanik
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II

Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Kłobucku
Adres: 42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 tel/fax 34 317 22 31
Dyrektor Anna Nowicka
www.zsnr1-klobuck.edu.pl; zsnr1klobuck@op.pl
Zawód
kucharz
monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie
operator obrabiarek
skrawających

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji
j. polski, j. obcy,
matematyka, jeden wybrany
przedmiot z grupy: fizyka,
biologia, chemia, geografia,
historia, WOS, informatyka

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

I
X

j. ang.
warsztaty szkolne
j. niem.
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X
X

Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza
ul. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck, tel./fax. 34 317 22 68
Dyrektor Małgorzata Galle - Michałowska
www.zs2klobuck.edu.pl; e-mail: zskckdlugosz@poczta.onet.pl
Zawód
klasa wielozawodowa
- zawody zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa
branżowego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 lutego 2019r. w sprawie
ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego Dz. U.
z 2019 r. poz. 316)

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

I

Zakłady pracy, z którymi uczniowie i ich
rodzice podpisali umowę w celu przygotowania
zawodowego – uczeń posiada
status
młodocianego pracownika.
j. polski, matematyka,
dwa wybrane przedmioty
z grupy: informatyka, WOS,
historia

j. ang.

W zawodach kucharz, cukiernik zajęcia
praktyczne mogą być prowadzone w
nowocześnie
wyposażonej
pracowni
gastronomicznej
przez
wysoko
wykwalifikowanych nauczycieli - specjalistów
z długoletnią praktyką w gastronomii.
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X

Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I stopnia
ul. Ryły 26, Krzepice, tel./fax 34/317- 50- 21
Dyrektor Grzegorz Mastalerz
www.lo.krzepice.pl; sekretariat@lo.krzepice.pl, dyrektor@lo.krzepice.pl
Zawód

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

Klasa wielozawodowa
- zawody zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa
branżowego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 lutego 2019r. w sprawie
ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego Dz. U.
z 2019 r. poz. 316)

j. polski, matematyka,
j. obcy, jeden wybrany
przedmiot z grupy:
geografia, historia, fizyka,
informatyka

j. ang.

praktyka u pracodawcy

I

X
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Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I Stopnia w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, tel./fax 34/314-80-99; 34/314-82-25
Dyrektor Kazimierz Lamach
www.szkoly.zarki.zdz.pl; s-zarki@zdz.katowice.pl
Zawód

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

I

kucharz

X

kelner

X

fryzjer

X

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie

brak

j. ang.

we własnej bazie lokalowej jako
pracownicy młodociani

X

murarz-tynkarz

X

operator obrabiarek
skrawających

X

Klasa wielozawodowa
- zawody zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa
branżowego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 lutego 2019r. w sprawie
ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego Dz. U.
z 2019 r. poz. 316)

brak

j. ang.
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u pracodawców jako pracownicy
młodociani

X

Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I Stopnia Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków tel./fax 34/313-28-40
Dyrektor Eugeniusz Bugaj
www.zs1kwiatkowski.com; zs1.kwiatkowski@gmail.com
Zawód

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

mechanik pojazdów
samochodowych

j. polski, matematyka, WOS,
informatyka

X

fryzjer

j. polski, matematyka, WOS,
informatyka

X

Nauczane języki obce

klasa wielozawodowa

j. ang./

- zawody zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa
branżowego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 lutego 2019r. w sprawie
ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego Dz. U.
z 2019 r. poz. 316)

j. niem.

Organizacja zajęć praktycznych

I

u pracodawcy

j. polski, matematyka, WOS,
informatyka

X
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Klasy
II

III

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec, tel./fax 34/351-14-32
Dyrektor Jolanta Kardas
www.zszlubliniec.pl; zsz@zszlubliniec.pl
Zawód

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

Nauczane języki obce

j. polski, j. obcy,
matematyka, geografia

j. niem. /j. ang.

Organizacja zajęć praktycznych
I

Klasa wielozawodowa
- zawody zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa
branżowego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 lutego 2019r. w sprawie
ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego Dz. U.
z 2019 r. poz. 316)

X
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u pracodawcy

Klasy
II

III

SZKOŁY SPECJALNE
Technikum Specjalne Nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Konrada Mańki
Adres: ul. P. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec tel/fax: 34/ 356 32 41 , 34 356 33 66
Dyrektor Danuta Jakubiszyn
www:soswlubliniec.pl , e-mai: poczta@soswlubliniec.pl

Zawód

technik informatyk

Kwalifikacja-innowacja
pedagogiczna

INF.02. Administracja i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie
stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych

technik żywienia i usług
gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i
wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i
usług gastronomicznych

Przedmioty
uwzględniane
przy rekrutacji

j. polski,
matematyka,
j. angielski,
informatyka

j. polski,
matematyka,
chemia, biologia
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Nauczane
języki obce

Organizacja
zajęć
praktycznych

j. ang./
j. niem.

w szkole

j. ang./,
j. niem.

w szkole

Przedmioty
realizowane
w
rozszerzeni
u

j. angielski/
matematyka

matematyka/
biologia

Klasy
I

X

X

II

III

IV

V

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 1
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki
Adres : ul. P. Stalmacha 90, 42- 700 Lubliniec tel/fax : 34 356 32 41/ 34 356 33 66
Dyrektor Danuta Jakubiszyn
www.soswlubliniec.pl e-mail : poczta@soswlubliniec.pl
Zawód
kucharz

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji
j. polski, matematyka,
chemia, biologia

Nauczane języki obce
j. ang.

Organizacja zajęć praktycznych

I

w szkole

X

u pracodawcy

X

klasa wielozawodowa
- zawody zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa
branżowego (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 lutego 2019r. w sprawie
ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego Dz. U.
z 2019 r. poz. 316)

j. polski, matematyka,
fizyka, technika

j. ang.

- z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym
- z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym
oraz sprzężeniami

_

_

_

( niepełnosprawność ruchowa,
wada słuchu, autyzm ,
niedowidzenie)
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X

Klasy
II

III

Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia w Myszkowie
Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków tel./fax 34/313-28-40
Dyrektor Eugeniusz Bugaj
www.zs1kwiatkowski.com; zs1.kwiatkowski@gmail.com
Zawód

Przedmioty uwzględniane
przy rekrutacji

pracownik pomocniczy fryzjera

_

pracownik pomocniczy
mechanika

_

X

pracownik pomocniczy ślusarza

_

X

Nauczane języki obce

Organizacja zajęć praktycznych

I
X

j. ang. / j. niem.
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w szkole

Klasy
II

III

