Szkoły
warte polecenia

Nowoczesna baza, dobra oferta kształcenia

SŁAWOMIR ADAMCZYK, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego odpowiedzialny za oświatę w powiecie:

– Zachęcam absolwentów gimnazjów do kontynuowania nauki w powiatowych szkołach w Knurowie
i Pyskowicach. Można w nich zdobyć wykształcenie
ogólnokształcące na dobrym poziomie lub uzyskać
atrakcyjny zawód.
Powiat Gliwicki prowadzi trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespół Szkół nr 2 w Knurowie.
Każda z tych placówek ma niezaprzeczalne atuty

i jest warta polecenia absolwentom gimnazjów.
Wszystkie też mają bardzo dobrą bazę lokalową i zaplecze sportowe, które wciąż wzbogaca się o nowe
obiekty.
Knurowski „Paderek” jest wysoko notowany
w ogólnopolskich rankingach szkół. Wchodzące w jego skład Technikum nr 1 zostało niedawno sklasyfikowane na 152 miejscu wśród 250 najlepszych tego typu
szkół w Polsce, a wśród techników w woj. śląskim
plasuje się na 19 pozycji! Jest to duży awans w stosunku do poprzedniego roku, gdy zajmowało 55 miejsce
w województwie. Warto dodać, że w Gliwicach tylko
dwa technika zostały wyżej zakwalifikowane od naszego. Także LO w „Paderewskim” ma bardzo dobre
notowania, o czym decyduje m.in. wysoka zdawalność egzaminów maturalnych. Szkoła ta ma nową,
świetnie wyposażoną halę sportową z siłownią i salą
do fitnessu.
W Knurowie kształcimy też przyszłych górników,
którym pracę po ukończeniu szkoły zapewnia Kompania Węglowa S.A. W Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 działa zarówno technikum, jak i szkoła zawodo-
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– Oferta edukacyjna „Paderewskiego“ jest bogata i zróżnicowana. Kontynuując to, co w naszej szkole solidne, dobre i sprawdzone, proponujemy po cztery kierunki nauczania zarówno w liceum ogólnokształcącym,
jak i w technikum. Zajęcia sportowe odbywają się już w nowej, nowoczesnej hali sportowej, która została oddana uczniom 1 września 2012
roku oraz w nowoczesnej siłowni i lustrzanej sali fitness – mówi dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego, Dorota Gumienny.
– Szkoła słynie nie tylko ze świetnych wyników egzaminów zewnętrznych, ale i aktywnością swoich uczniów, którzy znajdują tu warunki do rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Organizują koncerty,
nagrali płytę, śpiewają w chórze Schola Cantorum, działają charytatywnie, pomagają słabszym i potrzebującym, uprawiają różne dyscypliny sportu od gier zespołowych do narciarstwa, wspinaczki i tańca
cheerleaders. Odnoszą indywidualne sukcesy naukowe i artystyczne.
Goszczą na lekcjach angielskiego obcojęzycznych lektorów z egzotycznych krajów. Działają w wolontariacie, uczestniczą w europejskich programach społecznych i ekonomicznych. Corocznie organizowane są eskapady zagraniczne oraz liczne wycieczki naukowe i turystyczne. Dobra atmosfera, bezpieczeństwo, świetnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale i konsekwentnie remontowane budynki
i doposażane sale dydaktyczne to niekwestionowane atuty popularnego „Paderka“.
Liceum Ogólnokształcące jakby mniej ogólnokształcące
Liceum, do którego trafią absolwenci gimnazjów, w niczym nie przypomina liceum ich rodziców. Knurowski ogólniak stawia na komfort
nauki języków obcych i swobodny wybór przedmiotów rozszerzonych.
W klasie pierwszej – wszyscy uczą się jednakowo
W klasie pierwszej wszystkie oddziały realizują ten sam tok nauki, będący kontynuacją nauki obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących z gimnazjum. Stąd wybór oddziału dokonywany przez kandy-
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wa, czekające na absolwentów gimnazjów planujących związać swą przyszłość zawodową z górnictwem. W tym Zespole ciekawą ofertę ma też LO – jest
to klasa mundurowa, dająca kwalifikacje pożądane
m.in. w policji, wojsku i straży pożarnej.
Zapraszam do Pyskowic, gdzie mający wspaniałą historię Zespół Szkół im. M. Konopnickiej
oferuje w nadchodzącym roku szkolnym nowe kierunki kształcenia. Po raz pierwszy prowadzony jest
tu w LO nabór do klasy mundurowej, co wynika
z du że go za in te re so wa nia ta ką pro po zy cją.
Od września ruszy także klasa medyczno-kosmetyczna, dająca podstawy do kontynuowania nauki
zapewniającej pracę w wielu atrakcyjnych zawodach. Ciekawą ofertą jest klasa humanistyczna,
w której zainteresowani będą mieli zajęcia artystycz ne pro wa dzo ne przez pro fe sjo na li stów.
W „Konopnickiej” działa też technikum i szkoła
zawodowa, w których można zdobyć wiele ciekawych zawodów.
Wiemy, jak ważne jest miejsce, w którym uczy się
młodzież, dlatego od wielu lat inwestujemy w moder-

nizację budynków oświaty. Gruntowne remonty wykonane zostały już we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.
Wciąż wzbogacamy ich pracownie. Równie ważnym
elementem jest baza sportowa. Nowoczesne boiska
wielofunkcyjne są od dawna przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz przy „Konopnickiej” w Pyskowicach. Przy tej ostatniej szkole znajduje się Geopunkt, z wiernymi kopiami mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.
W ub. roku ukończona została budowa hali sportowej przy „Paderewskim” w Knurowie oraz nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Specjalnych
w Pyskowicach. W tym roku po gruntownej modernizacji oddane zostaną do użytku hale sportowe w Knurowie – pierwsza w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
a druga w kompleksie szkolnym przy ul. Szpitalnej 25, gdzie mieści się technikum „Paderka” i Zespół
Szkół Specjalnych. W 2014 r. zakończy się zaś budowa nowoczesnego boiska przy I LO, wchodzącego
w skład „Paderewskiego”.
Zapraszam do naszych szkół!

KLASA DWUJĘZYCZNA z wykładowym językiem angielskim: język angielski 6 godzin tygodniowo na poziomie C1– biologia
w kl. I i informatyka częściowo po angielsku, pozostałe przedmioty
po polsku – możliwość (nie obowiązek) przystąpienia do matury dwujęzycznej – kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw – przedmioty rozszerzone do wyboru (matematyka,
fizyka, chemia, biologia, geografia, WOS, historia) – dodatkowo: literatura i kultura USA i UK – wykładana po angielsku, warsztaty teatralne i drama – po angielsku.
Jeżeli chcesz posługiwać się angielskim w sposób autentyczny, płynny i swobodny, rozumieć trudne i długie teksty z różnych dziedzin,
poznać fachowe słownictwo z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, posiąść wiedzę o krajach anglojęzycznych, a przy tym zrealizować normalny program polskiej szkoły – wybierz klasą dwujęzyczną!
KLASA HUMANISTYCZNA klasyczna: z rozszerzonym językiem
polskim i WOS-em oraz przedmiotem wybranym z zestawu: historia,
geografia lub biologia – języki: angielski międzyoddziałowy 4 h/tyg,
kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski
od podstaw.
Jeżeli masz dobre pióro, uwielbiasz czytać i czujesz się prawdziwym humanistą, ale też swobodnie poruszasz się w świecie
fikcji literackiej, jak i literatury faktu – wybierz ten właśnie
profil! Rozszerzysz horyzonty, poznasz konteksty filozoficzne
i etyczne, dostrzeżesz nowe znaczenia starych jak świat spraw.
Poczytasz historię literatury i literaturę historyczną. Zrozumiesz mechanizmy socjologiczne i polityczne. Będziesz miał
możliwość udziału w warsztatach dziennikarskich i szansę
na prawdziwe publikacje!
KLASA ŚCISŁA: w zestawie politechnicznym: matematyka,
informatyka, przedmiot przyrodniczy lub prawniczy: matematyka, historia, WOS – języki: angielski międzyoddziałowy 4
h/tyg, kontynuacja drugiego języka obcego z gimnazjum lub
rosyjski od podstaw.
Jeżeli wiesz, że gwarancją każdego sukcesu są solidne podstawy matematyczne, a przyszłość stoi przed inżynierami i adeptami specjalności technicznych – to jest to klasa dla ciebie!
 Młodzież w „Paderku” ma dobre warunki do nauki w nowoczeZdobędziesz umiejętności z podstaw programowania oraz posnych pracowniach.
znasz tajniki multimediów. Akademickie kierunki zamawiane,
na których otrzymujesz stypendium od państwa, to niemal wyłącznie
W klasie trzeciej – zdajesz maturę
Matura w liceum ogólnokształcącym to obowiązkowe egzaminy z 3 kierunki techniczne!
przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na po- KLASA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA bardzo tradycyjna: bioziomie podstawowym oraz egzaminy z wybranych przedmiotów na po- logia, przedmiot przyrodniczy do wyboru (chemia lub fizyka lub geoziomie rozszerzonym, na podstawie których odbywa się rekrutacja grafia) – języki: angielski międzyoddziałowy 4 h/tyg, kontynuacja
drugiego języka obcego z gimnazjum lub rosyjski od podstaw – dona wyższe uczelnie.
W roku szkolnym 2013/2014 zapraszamy do wyboru spośród 4 klas datkowo: biochemia, zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii,
warsztaty i wycieczki terenowe.
pierwszych:
data do liceum nie musi być jeszcze ostateczny. Najpierw dokończymy naukę podstawowego zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii…. Po klasie I uczeń musi jednak dokonać ostatecznego wyboru
przedmiotów rozszerzonych, silnie profilując swoją dalszą edukację.
Knurowskie liceum ogólnokształcące zapewnia każdemu uczniowi
kontynuację nauki obu języków obcych z gimnazjum lub umożliwia
podjęcie nauki języka rosyjskiego od podstaw. Zaawansowaną naukę
języka angielskiego prowadzi klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim na wybranych przedmiotach (rekrutacja na podstawie testu kwalifikacyjnego organizowanego 6 czerwca br.). W pozostałych klasach język angielski jest nauczany w systemie międzyoddziałowym, na różnych poziomach zaawansowania.
W klasie drugiej – wybierasz przedmioty rozszerzone
Oferta „Paderewskiego”, dzięki systemowi zajęć międzyoddziałowych, proponuje aż 17 różnych zestawów dwóch lub trzech przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i uczeń wybierając je, dokonuje bardzo wyraźnej specjalizacji swojej nauki, zgodnie z własnymi planami akademickimi. Drugoklasista staje się więc zdeklarowanym humanistą, ścisłowcem lub przyrodnikiem.
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Jeżeli swoją przyszłość wiążesz z naukami przyrodniczymi, unikasz
nadmiernej abstrakcji, ciekawi cię przyroda i jej tajemnice, lubisz atmosferę laboratorium i pracę eksperymentalną – rozpocznij gruntowną naukę biologii i przedmiotów przyrodniczych. Zdobędziesz niezbędne umiejętności do pracy w laboratorium, które przydadzą ci się

 Na uczniów czeka m.in. świetnie wyposażona siłownia.

na studiach. Będziesz przygotowany do podjęcia edukacji na AWF lub
Akademii Medycznej, a także na wszelkich kierunkach przyrodniczych.
Technikum: 4 zawody, wiele kwalifikacji
Knurowskie Technikum nr 1 zajmuje wysoką 19. pozycję w województwie śląskim i 152. na liście ogólnopolskiej Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii technika. Cztery lata spędzone w Technikum pozwalają przygotować się do matury otwierającej drogę
na studia, ale także zdobyć kilka (2-3) kwalifikacji, potwierdzanych
państwowym egzaminem zawodowym. To zupełnie nowy system
kształcenia w zawodzie, ułatwiający podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych zawodów w systemie szkolnym i pozaszkolnym.
Technik SPEDYTOR
Kwalifikacja 1: Organizacja i nadzorowanie transportu
Kwalifikacja 2: Obsługa klientów i kontrahentów
Zawód dla tych, którzy przyszłość wiążą z rozwojem komunikacyjnym naszego regionu i jego unikalną lokalizacją na skrzyżowaniu
szlaków komunikacyjnych: autostrad A4 i A1. Absolwenci będą starać
się o dobrą pracę w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem
zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.
Technik OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Kwalifikacja 1: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Kwalifikacja 2: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych
Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat powinien mieć wysoką
kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności
od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycznych, w hotelach,
restauracjach.
Technik INFORMATYK
Kwalifikacja 1: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja 2: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja 3: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami
Zawód dla tych, którzy lubią pracę z komputerem i przy komputerze!
Dobrego informatyka zatrudni chętnie każda firma! Stawiając
na kształcenie informatyczne, kandydat decyduje się na ustawiczne
podnoszenie kwalifikacji i konieczność nadążania za postępem
w dziedzinie urządzeń, oprogramowania, systemów operacyjnych, zarządzania informacją i informatyzacji zarządzania.
Technik EKONOMISTA
Kwalifikacja 1: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja 2: Prowadzenie rachunkowości
Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych
finansowych programów komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności
gospodarczej!

Dodatek specjalny

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W PYSKOWICACH
e-mail: zsmkpyskowice@op.pl
zsmkpyskowice@powiatgliwicki.pl
Internet: www.zsmk.internetdsl.pl
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37,
44-120 Pyskowice
tel./faks 32 233 25 96

stępujących przedmiotów: język polski, historia, język obcy. Dla chętnych zapewniamy zajęcia z profesjonalnymi instruktorami tańca, śpiewu i dramy.
Program klasy humanistycznej pozwala na rozwijanie umiejętności
interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej, ale
też autoprezentacji. Daje uczniowi szansę pogłębiania wiedzy z zakresu literatury, historii, sztuki i kultury. Ponadto możliwość wzięcia
udziału w zajęciach artystycznych-wokalnych, tanecznych i teatralnych dopełnia edukację pomyślaną jako integracja różnych dziedzin.
Nabyta wiedza może być wykorzystana w przyszłości w takich zawodach jak: dziennikarz, animator kultury, pedagog, aktor, instruktor terapii zajęciowej, PR-owiec (osoba kierująca wizerunkiem firmy), psycholog, prawnik, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych czy
specjalista branży eventowej (organizacja wydarzeń oraz przedstawień typu koncerty, festiwale) i wiele innych.
Klasa medyczno-kosmetyczna: chcesz zostać farmaceutą, kosmetyczką zapraszamy do Nas!

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach prowadzi nabór
do klas pierwszych w następujących typach szkół:
Liceum Ogólnokształcące
Klasa mundurowa – Nowość!
Marzysz o karierze wojskowej? Chciałbyś wstąpić do policji? Myślisz
o studiowaniu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne? A może
po prostu chcesz spróbować wyjątkowego kierunku kształcenia. Właśnie u nas możesz spróbować sił w klasie o nachyleniu mundurowym.
Oprócz dobrego przygotowania do matury zyskasz dodatkowe umiejętności i wiedzę z zakresu szeroko rozumianej
obronności.
Oferta adresowana jest do młodzieży rozważającej pracę
w policji, wojsku lub straży pożarnej. Przygotowuje uczniów
do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy
w poszczególnych służbach mundurowych i do kontynuacji
nauki na uczelniach resortowych (np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie) oraz na uczelniach wojskowych i cywilnych, na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomika obronności, inżynieria systemów bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, logistyka, lotnictwo, obronność, stosunki międzynarodowe.
Klasa mundurowa oferuje kształcenie w zakresie rozszerzo Młodzież ma do dyspozycji nowoczesne boisko sportowe.
nym następujących przedmiotów: język polski, geografia, język obcy. Ponadto prowadzone będą dodatkowe przedmioty nauczania z zakresu: edukacji policyjnej, edukacji pożarniczej, edukacji woj- Klasa adresowana jest do młodzieży o zainteresowaniach naukami
przyrodniczymi, kosmetologią, farmacją, która rozważa możliwość
skowej.
Zajęcia lekcyjne obejmować będą m.in. naukę musztry, samoobrony, kontynuacji nauki na takich kierunkach jak: farmacja, kosmetologia,
sztuk walki, ratownictwa medycznego, strzelania. Dla chętnych za- medycyna, biologia, chemia, nauki przyrodnicze.
Klasa medyczno-kosmetyczna oferuje kształcenie w zakresie rozszepewniamy obozy szkoleniowo-kondycyjne.
Program klasy mundurowej pozwala na kształtowanie i rozwijanie rzonym następujących przedmiotów: język obcy, biologia, chemia.
cech osobowości tj. odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, W ramach zajęć rozwijających zainteresowania i poszerzających wieumiejętność podejmowania decyzji, dbałość o powierzone mienie, dzę uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach
bardzo wysoką sprawność fizyczną, obowiązkowość, odpowiedzial- w firmie kosmetycznej, aptece i gliwickiej szkole medycznej. Szkoła
ność, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, zdolność podpisała porozumienie o współpracy z Medyczną Szkołą Policealną
do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych, Województwa Śląskiego w Gliwicach, które m.in. gwarantuje absolwentom dalszą naukę w szkole policealnej.
umiejętność prowadzenia negocjacji.
Nabyta wiedza może być wykorzystana w przyszłości w takich zawo- Szkoła na zajęciach dodatkowych przygotowuje do matury z wybradach jak: żołnierz, policjant, strażak, strażnik miejski, specjalista ds. nych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Technikum – kształcenie w następujących zawodach:
bezpieczeństwa wewnętrznego i wiele innych.
technik informatyk (administrowanie sieci
i systemów serwerowych, operowanie bazami
danych, grafika komputerowa, serwis systemów komputerowych).
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka. Uczniowie przygotowani są do uzyskania następujących kwalifikacji w zawodzie:
– E. 12. Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
– E. 14. Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami,
– E. 13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
technik ekonomista (finanse i rachunkowość, badanie rynku, planowanie i sprawozdawczość oraz stanowiska biurowe).
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia. Uczniowie
 Podczas jednej z imprez, organizowanych w auli szkoły.
przygotowani są do uzyskania następujących
kwalifikacji w zawodzie:
Klasa humanistyczna (dla chętnych zajęcia artystyczne z profe- – A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
sjonalistami!)
– A. 36. Prowadzenie rachunkowości.
Klasa adresowana jest do młodzieży o ogólnohumanistycznych zain- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kształcenie w wielu zawodach: kuteresowaniach, która rozważa możliwość kontynuacji nauki na takich charz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w bukierunkach jak: dziennikarstwo, prawo, socjologia, psychologia, kul- downictwie, sprzedawca, blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer,
turoznawstwo, edukacja artystyczna, administracja, politologia, histo- monter-elektronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik
ria, europeistyka, archeologia, stosunki międzynarodowe, pedagogi- pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarka, teologia, filozofia.
nych, murarz-tynkarz, piekarz, wędliniarz, stolarz, ślusarz.
Klasa humanistyczna oferuje kształcenie w zakresie rozszerzonym na- Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest przygotowany
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do kontynuacji nauki w drugiej klasie Liceum dla Dorosłych.
KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!
Każdy absolwent gimnazjum może znaleźć w naszym Zespole coś dla
siebie. Szkoła w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb rynku, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
oferuje zawody, które cieszą się powodzeniem, a dla młodych ludzi W KNUROWIE
stanowią szansę na dobrą przyszłość. W „Konopnickiej” uczniowie www.zsz2knurow.edupage.org
otrzymują gruntowne przygotowanie do matury i egzaminów kwalifi- e-mail: zsz2knurow@poczta.onet.pl
kacyjnych w zawodzie oraz dodatkowe możliwości: uczenia się języ- zsz2knurow@powiatgliwicki.pl
ków obcych (angielskiego, niemieckiego) na różnych poziomach zaawansowania, rozwijania umiejętności i zainteresowań w kołach (hi- ul. Szpitalna 29,
44-194 Knurów
storycznym, informatycznym, fizyczno-astronomicznym), w Szkoltel./faks 32 336 26 17
nym Klubie Sportowym i Kole Elektronika.
Szansę dla siebie znalazła w Pyskowicach również młodzież szcze- W roku szkolnym 2013/2014 szkoła planuje nabór do:
gólnie uzdolniona artystycznie i wrażliwa społecznie, która realizuje Technikum w zawodzie:
swoje pasje m.in. w kołach: filmowym i teatralno-wokalnym. Ucznio-  technik górnictwa podziemnego,
wie gimnazjów pyskowickich są stałymi gośćmi imprez szkolnych,  technik elektryk,
 technik mechanik,
konkursów, zawodów sportowych.
Młodzież „Konopnickiej” przygotowała w tym roku szkolnym wiele absolwenci otrzymują gwarancję zatrudnienia w jednej z kopalń
imprez kulturalnych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem Kompanii Węglowej S. A.;
społeczności Pyskowic. Najważniejsze z nich to: projekt „Na granicy. II Liceum Ogólnokształcącego:
Rzecz o czasach, ludziach, miejscach” realizowany wspólnie z Do-  klasa mundurowa – kierunek poszerzony o edukację wojskową,
mem Współpracy Polsko-Niemieckiej, sesja naukowa „Wszystko pożarniczą i policyjną. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach
o Korczaku” oraz premiera przedstawienia „W świecie ballad roman- praktycznych oraz obozach integracyjnych.
tycznych” wystawiona w niecodziennej scenerii parku szkolnego.
Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
W Zespole aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, a uczniowie-  klasy wielozawodowe o trzyletnim cyklu kształcenia, m.in. w zawolontariusze uzyskali wielokrotnie nominacje Polskiej Fundacji wodach: fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomi, piekarz i inDzieci i Młodzieży do realizacji autorskich projektów programu „Ma- ne z wykazu zawodów;
ke a Connection – Przyłącz się”. Młodzież doskonali swoje umiejęt- klasa zawodowa kształcąca w zawodzie górnik eksploatacji podności prospołeczne poprzez pracę z dziećmi w świetlicy socjoterapeu- ziemnej – absolwenci otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednej
tycznej w Pyskowicach. Uczniowie oraz nauczyciele stale organizują z kopalń Kompanii Węglowej S. A.;
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kato- klasa zawodowa kształcąca w zawodzie elektryka.
wicach akcję honorowego krwiodawstwa.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie to szkoła, której tradyUczniowie „Konopnickiej” znajdują się w gronie najlepszych w kra- cje sięgają 1945 r., kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako Szkoła
ju, o czym świadczą przyznawane im rokrocznie Stypendia Prezesa Dokształcająca Zawodowa przy KWK „Knurów”. Obecnie jest to plaRady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym za znakomite wyniki cówka edukacyjna posiadająca nowoczesne pracownie komputerowe,
w nauce premier Donald Tusk przyznał stypendia Martynie Haberli dobrze wyposażone pracownie języka polskiego, języków obcych,
z II klasy LO i Monice Kwaśniok z II klasy Technikum.
biologiczno-geograficzną, elektryczną i fizyczną. Szkoła dysponuje
„Konopnicka” to szkoła kształcąca kreatywność. Od września 2012 r. siłownią, halą sportową i boiskiem o wysokim standardzie, które jest
przystąpiliśmy do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Kapitał inwestycją zrealizowaną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Ludzki – „Mam zawód, mam pracę w regionie”, którego celem jest Tradycja szkoły związana jest z kształceniem w zawodzie górnika.
podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek, odbywają praktyki zawodoUczniowie uczestniczą w kursach (w tym certyfikowanych): ECDL, we w doskonale wyposażonych warsztatach przy KWK „KnurówAutoCAD, podstawy księgowości i rachunkowości, artystyczne ukła- -Szczygłowice”, co pozwala im na połączenie teorii z praktyką. W dodanie kwiatów, obsługa wózków widłowych, obsługa kas fiskalnych, datku mają świadomość, że po zakończeniu nauki w szkole czeka
obsługa pilarki. Gotowość przyjęcia
na nich praca w jeduczniów na praktyki oraz staże zawodonej z kopalń należąwe wyraziły m.in. firmy informatyczne,
cych do Kompanii
ogrodnicze i rachunkowo-księgowe.
Węglowej S.A. –
W obecnej sytuacji na rynku pracy jest
gwarantuje im to
to okazja nie do przecenienia!
certyfikat,
który
Ci, którym marzą się podróże, mogą
otrzymują w chwili
skorzystać ze współpracy ZSMK z porozpoczęcia nauki.
wiatem partnerskim Powiatu GliwickieW tym roku szkolgo – Mittelsachsen i miastem partnernym, w celu jeszcze
skim Pyskowic – Flörsheim w Niemlepszego kształcenia
czech, w ramach której organizowane
zawodowego, szkosą: coroczna wymiana młodzieży, połąła wyposażona zoczona z wyjazdem do Niemiec i wyjazstała w nowoczesne
dy na międzynarodowe zawody sportomaszyny – tokarkę
we.
oraz frezarkę, z któBaza sportowa ZSMK to: wielofunkcyj Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, przygoto- rych młodzież kone boisko sportowe i wyremontowana wujący się do zawodu górnik eksploatacji podziemnej, mają gwa- rzysta podczas zajęć
sala gimnastyczna. Lokalną atrakcją jest rancje zatrudnienia w jednej z kopalń Kompanii Węglowej SA.
warsztatowych.
tzw. „Geopunkt”, czyli ścieżka dydakSzkoła dysponuje
tyczna z jej główną atrakcją – makietami ssaków plejstoceńskich: ma- pracownią przedmiotów technicznych. Została ona wyposażona w jemuta wielkiego i nosorożca włochatego.
denaście stanowisk komputerowych, tablety graficzne, projektor mulBaza dydaktyczna ZSMK jest nowoczesna, szkoła dysponuje m.in. timedialny oraz tablicę interaktywną. Bogate oprogramowanie (Corel
bardzo bogatym księgozbiorem, czterema nowoczesnymi pracownia- Draw X5, Corel Photo-Paint X5, Corel PaintShop Photo Pro X3, Vimi komputerowymi z dostępem do Internetu, tablicami interaktywny- sio 2007, AutoCad 2010) pozwala na szerokie wykorzystanie pracowmi, Centrum Informacji Multimedialnej i kawiarenką internetową, ni w procesie dydaktycznym przedmiotów zawodowych. Uczniowie
a także magicznym miejscem spotkań artystycznych – aulą. Nie wol- klas technikum na tego typu programach mają możliwość zdobycia
no zapominać także o profesjonalnym doradztwie zawodowym, stałej umiejętności sporządzania rysunków technicznych, dokumentacji
opiece psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości korzystania technicznej oraz obróbki graficznej, co w sposób bardzo istotny ma
wpływ również na rozwój ich zainteresowań.
z bufetu szkolnego i świetlicy.
Zapewne te walory (i jeszcze wiele innych!) sprawiły, że w zabytko- Od roku szkolnego 2010/2011 tworzone są klasy liceum ogólnokształwym budynku ZSMK już od kilkudziesięciu lat funkcjonuje szkoła cącego o profilu mundurowym. Uczniowie tych klas mają zajęcia pośrednia. 15 października 2010 r. obchodzono tu 65-lecie liceum szerzone o naukę samoobrony oraz zajęcia z zakresu funkcjonowania
służb mundurowych. Młodzież rozwija swoje umiejętności i zaintereoraz 50-lecie nadania mu imienia.
sowania poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, szkolenia oraz wyjazdy
Zapraszamy absolwentów gimnazjów do naszej bezpiecznej szkoły!
i obozy integracyjne.
Szukaj nas na Facebooku i dołącz do Nas!

Dodatek specjalny
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Przy terenie naszej szkoły działa klub sportowy SPARTAN, którego
zawodnikami są w większości nasi uczniowie. Uczestniczą oni regularnie w zawodach sportowych oraz turniejach bokserskich, podczas
których zdobywają tytuły mistrzów Polski oraz Śląska. SPARTAN
dysponuje profesjonalną i nowoczesną salą, będącą centrum sportów
walki oraz sportów siłowych. Korzystają z niej także uczniowie klas
mundurowych w ramach zajęć szkolnych. Szkoła osiąga wiele sukcesów również w innych dziedzinach sportowych. Uczniowie są wielokrotnymi uczestnikami rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej,

 Na wycieczce w Srebrnej Górze młodzież mogła wykazać
się swoją sprawnością fizyczną.
ręcznej oraz koszykowej. Młodzież w szkole ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również na zajęciach fakultatywnych i w kołach zainteresowań, takich
jak: SKS, kółko komputerowe, humanistyczne, turystyczne i językowe. Uczniowie mogą również korzystać z pomocy doradcy zawodowego i oferty zajęć Szkolnego Ośrodka Karier.
Od października 2012 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie realizowany jest projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego. Działania w projekcie skierowane bezpośrednio
do uczniów to: grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe; kursy, w tym kursy certyfikowane, kursy na platformie e-learningowej,
praktyki i staże zawodowe u pracodawców; zajęcia ukierunkowane
na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości czy nauk matematyczno-przyrodniczych; zajęcia wyrównawcze; wizyty studyjne u pracodawców.
Uczniowie zaangażowani są także w projekt „Bądź przedsiębiorczy”,
którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Jest on niejako kontynuacją wcześniejszego przedsięwzięcia
„Moja firma w mojej gminie”. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Szwarczyńska, doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Karier. Jedna z beneficjentek projektu, Nina Binkiewicz, mówi o swoim uczestnictwie: – Projekt pokazał nam, że prowadzenie własnej działalności
wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ogromnym nakładem pracy.
Dzięki ciekawym prelekcjom poznaliśmy podstawy bycia przedsiębiorczym i zrealizowaliśmy własny pomysł na założenie „Agencji
ochrony osób i mienia”.
W szkole powstaje gazetka „De Facto”, której dziennikarzami są
uczniowie klas liceum i technikum. Zostali oni laureatami konkursu
organizowanego przez Fundację Nowe Media pt. „Globalnie – multimedialnie” za numer „Międzykulturowa rzeczywistość”. Sukcesem
naszych uczniów są także „Chat(d)erskie debaty” w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach, podczas których osiągają pierwsze
i drugie miejsca.
Szkoła bierze czynny udział w życiu społeczności lokalnej – jak choćby w Dniach Integracji Knurowa. Przyszli górnicy co roku na Barbórkę odwiedzają przedszkola. Szkoła zaznacza swoją obecność także
na obchodach Dnia Niepodległości, podczas których uczniowie klasy
mundurowej składają ślubowanie. Grupa uczniów naszej szkoły włącza się też w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, współorganizując akcje pomocy i wsparcia dla najuboższych.
Dyrektor ZSZ nr 2 w Knurowie Grażyna Dąbrowska mówi: – Staramy
się, by w naszej szkole uczniowie mieli dobre warunki do rozwoju intelektualnego i osobowościowego, dlatego proponujemy im szeroką
gamę zajęć pozalekcyjnych i udział w programach edukacyjnych.
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ZESPOŁY SZKÓŁ SPECJALNYCH

Przedstawiamy także oferty dwóch powiatowych zespołów szkół specjalnych – w Knurowie i w Pyskowicach. Tu dzieci i młodzież mogą
się kształcić, podnosić swą sprawność i ciekawie spędzać czas.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W KNUROWIE

www.republika.pl/zss_knurow
e-mail: zssknurow@o2.pl, zssknurow@powiatgliwicki.pl
ul. Szpitalna 25
44-194 Knurów
tel. 32 235 20 22

i komputerową. Jej dumą są pracownia polisensoryczna i gabinet do prowadzenia zajęć z EEG Biofeedback i RSA Biofeedback.
– Po lekcjach zapewniamy dzieciom opiekę w świetlicy
szkolnej wyposażonej w gry i sprzęt audiowizualny.
Pod opieką i z pomocą wychowawcy uczniowie mogą tu odrabiać lekcje i korzystać z zajęć plastycznych. Biblioteka nie
tylko udostępnia książki, można w niej uczestniczyć w zajęciach czytelniczych, biblioterapii i pomocy w przezwyciężaniu trudności w czytaniu. Swoje zainteresowania uczniowie
mogą rozwijać na zajęciach prowadzonych w ramach kółek
zainteresowań (koło artystyczne, teatralne, wokalno-muzyczne, koło miłośników zwierząt, logorytmika).
– Uczniowie i ich rodzice mogą uzyskać w szkole pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i pielęgniarki.
W naszej szkole są prowadzone programy „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Serdecznie zapraszam! – zachęca
Grażyna Góralczyk, dyrektor szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W PYSKOWICACH

 Jedna z licznych wycieczek organizowanych w ramach projektu
unijnego – tym razem do Kudowy Zdroju.

www.zsspyskowice.eu
e-mail: zsspyskowice@wp.pl, zsspyskowice@powiatgliwicki.pl

 Podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

W skład Zespołu wchodzą:
 Szkoła Podstawowa Specjalna – nauka odbywa się w oddziałach:
dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim; edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym
i znacznym; zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów
upośledzonych w stopniu głębokim do 18 roku życia;
Gimnazjum Specjalne – nauka odbywa się w oddziałach: dla
uczniów upośledzonych w stopniu lekkim; edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
do 21 roku życia;
Szkoła Przysposabiająca do Pracy – nauka prowadzona jest
w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym do 23 roku życia.
Szkoła łączy wypracowane przez 22 lata pracy tradycje z nieprzerwanym rozwojem w oparciu o najnowsze zdobycze pedagogiki, psychologii i innych nauk. Warunki kształcenia są dostosowane do specyfiki
uczniów. Zajęcia odbywają się w małych grupach w zależności
od stopnia upośledzenia uczniów. Każdy uczeń potrzebujący dodatkowej pomocy ma możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych, takich jak gimnastyka korekcyjna, poprawa wad wymowy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doskonalenie technik szkolnych (czytanie,
pisanie, liczenie). Uczniowie korzystają z darmowych przejazdów komunikacją miejską, w szczególnych przypadkach z takiej ulgi mogą
korzystać również opiekunowie. Położenie szkoły w pobliżu przystanku autobusowego (linie 194, 710, 120, 47, 8, 58, 648) sprawia, że łatwo jest do niej dojechać autobusem.
Dzięki inwestycji Powiatu Gliwickiego budynek szkoły jest po termomodernizacji, a sale lekcyjne są jasne i przestronne. Szkoła dysponuje salami: gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej, do reedukacji,
a także pracowniami do zajęć ceramiki, gospodarstwa domowego

 Uczniowie mogą tu rozwijać swoje talenty.

ul. Poniatowskiego 2
44-120 Pyskowice
tel. 32 233 26 51

W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna – nauka odbywa się w oddziałach:
dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim; edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym
i znacznym; zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów

 Uroczystość pasowania na ucznia długo pozostaje w pamięci dzieci i młodzieży.

upośledzonych w stopniu głębokim do 18 roku życia;
Gimnazjum Specjalne – nauka odbywa się w oddziałach: dla
uczniów upośledzonych w stopniu lekkim; edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym do 21 roku życia;
Szkoła Przysposabiająca do Pracy – nauka prowadzona jest
w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym do 23 roku życia.
Szkoła Zawodowa Specjalna – dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim; nauka odbywa się w zawodach: kucharz, malarz.
Placówka obejmuje swym oddziaływaniem uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim
oraz przewlekle chorych i niedostosowanych społecznie.
W roku szkolnym 2012/13 realizowane są programy współfinansowane przez Unię Europejską: Comenius-Regio „Tożsamość kulturowa i regionalna – ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku” oraz „Edukacja dla rozwoju” trwającym od lutego 2011 r. do grudnia 2012 r. W ramach
tego programu odbywały się zajęcia wyrównawcze, rozwijające
kompetencje kluczowe, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna
oraz zajęcia w oparciu o innowacyjne formy nauczania. Uczniowie uczestniczyli m.in. w wycieczkach krajoznawczych i oglądali spektakle teatralne. Szkoła realizuje wewnątrzszkolny program wychowania komunikacyjnego pt. „Bezpieczni na drodze”. Prowadzone są zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.

Uczestniczymy także w programach: ,,Wyprawka szkolna”, ,,Klub
Bezpiecznego Puchatka” (skierowanym dla uczniów młodszych klas
szkoły podstawowej), „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Szklanka mleka”,
„Góra grosza” i w zbiórce surowców wtórnych. Co roku bierzemy
udział w akcji „Sprzątanie świata” i w korowodzie dożynkowym
w Pyskowicach.
Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Oto tylko niektóre z nich. Angelika Pudło z kl. III gimnazjum zajęła I miejsce w VI Powiatowym
Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych w Pyskowicach; zdobyliśmy I miejsce w X Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Wielowsi, I miejsce w konkursie plastycznym ogłoszonym przez
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na temat „Kocham, lubię, szanuję
– nie śmiecę'', Joanna Iwanek i Sabina Hatlapa z klasy II zawodowej
zajęły II miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym
w Zabrzu, wyróżnienie uczniów kl. III gimnazjum Denisa Dłużnia
i Tomasza Bajdy w konkursie poetyckim „Rozwijamy skrzydła”. Mamy też na swym koncie sukcesy sportowe. Nasi uczniowie zajęli III miejsce w biegach przełajowych i IV miejsce w turnieju piłki
nożnej organizowanych w ramach IV Integry im. L. Guttmanna
w Toszku, uczestniczyli w Biegu Jesieni w Pyskowicach, w międzyszkolnych biegach przełajowych i zawodach pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Pyskowice.
Rada Pedagogiczna przywiązuje dużą wagę do procesu integracji
dzieci ze środowiskiem rówieśników, co jest niezbędnym warunkiem
do przygotowania osób niepełnosprawnych do życia społecznego. Organizowane są cykliczne spotkania z uczniami z Bargłówki, Sierakowic, Pyskowic i czeskiej Opavy. Mają formę wspólnych zajęć, zawodów i konkursów. Utrzymujemy także kontakty ze szkołami z Unii
Europejskiej. Szczególnie bliskie więzy, będące pokłosiem realizacji
wspólnego programu unijnego Comenius „Inni a tacy sami w Europie”, szkoła ma z placówką dla dzieci dysfunkcyjnych w Opave.
Owocne dla podniesienia jakości pracy szkoły są także kontakty ze
szkołą w Walii i szkołami Powiatu Calw w Niemczech.
Placówka jest unowocześniana i doposażana w najnowszy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Systematycznie zagospodarowywany jest i upiększany teren zielony wokół szkoły. Wszystkie działania podejmowane
są z myślą o potrzebie rekreacji i bezpiecznego wypoczynku uczniów.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły będzie zorganizowanie
w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. międzynarodowych zawodów sportowych, w których wezmą udział uczniowie z Czech, Niemiec i Polski. W ramach tego spotkania, organizowanego pod hasłem „Razem
w Europie – zdrowo, sportowo, międzynarodowo”, przewidziano liczne imprezy towarzyszące, m.in. gry i zabawy sprawnościowe, prezentację dorobku artystycznego szkół, wspólną zabawę taneczną, zwiedzanie zabytków Gliwic, Pyskowic, Toszka i Pławniowic.
Rada pedagogiczna systematycznie poszerza kompetencje zawodowe,
by zapewnić uczniom jak najwyższy poziom edukacji, rozwój ich
uzdolnień i zainteresowań. Wzorowo współpracuje z Radą Rodziców,
wspólnie realizując projekty służące poszerzeniu oferty opiekuńczej,
wychowawczej i edukacyjnej. Dzięki bardzo dobremu zarządzaniu
i trosce organu prowadzącego, Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
szkoła ciągle się rozwija, zapewniając optymalne warunki nauczania
i wychowania.
Opracowanie (na podstawie materiałów
dostarczonych przez szkoły): ROMANA GOZDEK
Zdjęcia: archiwa szkół oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17
tel. 32 332 66 00, faks 32 231 08 22, www.powiatgliwicki.pl
godziny urzędowania: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

