TU WARTO SIĘ UCZYĆ

Zapraszamy do naszych szkół!

Wicestarosta gliwicki EWA JURCZYGA: – Nasze
placówki oświatowe mają szeroką i ciekawą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów. Zachęcam młodzież – szczególnie z naszego powiatu, by w zbliżającej
się rekrutacji wybierała właśnie nasze szkoły. Szeroki

wachlarz kierunków kształcenia, baza sportowa, wyposażenie placówek, nowoczesne pracownie, projekty
unijne, dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań – w tych
szkołach każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Niewątpliwym atutem powiatowych szkół są dobre wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych, a także kameralne
środowisko. Uczniowie w mniejszych społecznościach
nie są anonimowi, przez co mogą czuć się bezpieczniej.
Nie tracą również czasu na dalekie dojazdy do szkoły –
mogą go spożytkować na realizację swoich pasji i zainteresowań. Mają do tego możliwości także w naszym
powiecie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KNUROWIE

I Liceum Ogólnokształcące,
44-190 Knurów, ul. 1 Maja 21
tel. 32 235 19 61
Technikum Nr 1
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25
tel. 32 235 10 82

e-mail: zsijp@powiatgliwicki.pl
strona internetowa: www.zsijp.pl
www.facebook.com/liceum.knurow
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– Oferta edukacyjna „Paderewskiego” jest bogata i zróżnicowana. Kontynuując to, co w naszej szkole solidne,
dobre i sprawdzone, stale unowocześniamy naszą ofertę wprowadzając nowe kierunki kształcenia – mówi dyrektor
Dorota Gumienny. – W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy w LO klasy: humanistyczno-językową z elementami dziennikarstwa, ścisłą z elementami programowania i algorytmiki, przyrodniczo-medyczną z elementami ratownictwa medycznego oraz klasę sportową. W technikum proponujemy zdobywanie zawodów: technik obsługi turystycznej, informatyk, ekonomista, spedytor oraz uruchamiany od tego roku szkolnego – technik logistyk.
Uczniowie naszego liceum i technikum niemal w 100 proc. zdają maturę. Uczniowie technikum bardzo skutecznie zdają państwowe egzaminy zawodowe i zdobywają tytuł technika. Cieszą bardzo wysokie wyniki indywidualne
i pomyślna rekrutacja absolwentów na studia oraz ich sukcesy na rynku pracy. Ugruntowaliśmy swoją pozycję w rankingach. Szkoła słynie nie tylko świetnymi wynikami 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 języka 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. Uczestniczymy w programach unijnych: START
czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim (dodatkowe zajęcia edukacyjne LO)
oraz Erasmus + (praktyki zagraniczne uczniów Technikum), który pozwala zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe i przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Dobra atmosfera, bezpieczeństwo, świetnie wykwalifikowana kadra
pedagogiczna, bardzo dobra lokalizacja, stale i konsekwentnie
remontowane budynki i doposażane sale dydaktyczne to niekwestionowane atuty popularnego „Paderka”.

Szczególnej uwadze gimnazjalistów polecam szkoły
zawodowe. Do tej pory traktowane one były jako szkoły drugiej kategorii, dziś to myślenie się zmienia. W naszych placówkach uczniowie mają możliwość zdobycia
zawodu i praktycznych umiejętności, co wysoko ustawia ich pozycję na rynku pracy. Warto podkreślić, że
uczniowie wybierający się do szkoły zawodowej nie
muszą zakończyć edukacji na tym poziomie.
Po wyuczeniu się zawodu mogą kontynuować naukę
w technikum i zdobywać kolejne kwalifikacje, zdać maturę, a potem myśleć o studiach. To ważne, gdyż obecny rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności

i niejednokrotnie przekwalifikowywania się, dlatego
przygotowaliśmy ofertę, która odpowiada na aktualne
zapotrzebowanie. I tak m.in. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie pojawiły się nowe kierunki
kształcenia tj. ślusarz i mechanik-monter maszyn i urządzeń, a w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego utworzona zostanie klasa sportowa.
Prowadzimy również szkoły specjalne w Knurowie
i Pyskowicach. Dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą się w nich kształcić na odpowiednim dla siebie poziomie, podnosić swą sprawność
i ciekawie spędzać czas.

na jest tak samo ważna jak wykształcenie? Chcesz studiować na akademii wychowania fizycznego lub zdobyć pracę wymagającą dobrej kondycji i dużej sprawności? Mamy dla Ciebie bardzo dobrych nauczycieli i instruktorów różnych dyscyplin, nowoczesną halę sportową, siłownię, salę fitness, dwie sale gimnastyczne, ale także korzystamy
z obiektów sportowych na terenie miasta i będziemy współpracować z Twoim klubem sportowym. Jeżeli nie trenujesz żadnej dyscypliny sportu – możesz być uczniem tej klasy i uczestniczyć w szkolnych treningach ogólnorozwojowych.
Klasa humanistyczno-językowa z elementami dziennikarstwa z rozszerzonym językiem polskim i elementami
wiedzy o społeczeństwie i filozofii oraz przedmiotem wybranym (historia/geografia/biologia/wiedza o społeczeństwie) – języki: angielski międzyoddziałowy, niemiecki lub francuski do wyboru.
Jeżeli masz dobre pióro, uwielbiasz czytać i czujesz się bardziej humanistą niż „ścisłowcem”, ale też swobodnie
poruszasz się zarówno 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. Jako absolwent klasy humanistycznej możesz podjąć studia uniwersyteckie: prawo, administracja, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, filologia polska, filologie obce, pedagogika, historia, filozofia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, public relations i wiele innych... Warto dołączyć do knurowskiego „humana”!
Klasa ścisła z elementami programowania i algorytmiki: rozszerzona matematyka, elementy informatyki,
przedmiot do wyboru (fizyka/chemia/biologia/geografia/historia/wiedza o społeczeństwie); języki – angielski międzyoddziałowy, niemiecki lub francuski do wyboru.
Klasa dla tych, którzy wierzą, że gwarancją każdego sukcesu są solidne podstawy matematyczne. Jeżeli wiesz, że
przyszłość stoi przed inżynierami i adeptami specjalności technicznych oraz że akademickie kierunki zamawiane,
na których otrzymujesz stypendium od państwa, to niemal wyłącznie kierunki techniczne – to jest to klasa dla ciebie!
Zdobędziesz umiejętności z podstaw programowania oraz poznasz tajniki multimediów. Będziesz niemal rezydentem doskonale wyposażonej pracowni informatycznej. Zdobędziesz solidne podstawy, aby w przyszłości odnieść
sukces jako inżynier. Studia na Politechnice Śląskiej? Edukacja na Uniwersytecie Ekonomicznym? Świetny pomysł!
Ale tylko po ukończeniu „ścisłej” w Paderewskim!
Klasa przyrodniczo-medyczna z elementami ratownictwa medycznego: rozszerzona biologia, przedmiot
przyrodniczy do wyboru (chemia/fizyka/geografia); języki – angielski międzyoddziałowy, język niemiecki lub francuski do wyboru, zajęcia laboratoryjne z biologii i z chemii, warsztaty i wycieczki terenowe.
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 nauk przyrodniczych, które najlepiej opisują rzeczywisty świat.
Zdobędziesz niezbędne umiejętności do pracy w laboratorium, które
przydadzą się na studiach. Będziesz przygotowany do podjęcia edukacji
naAWF lub uniwersytecie medycznym, a także na wszelkich kierunkach
przyrodniczych. Jeżeli chcesz zostać lekarzem, weterynarzem, farmaceutą, jeżeli planujesz studiować geologię, ratownictwo medyczne, kosmetologię, fizjoterapię, biotechnologię, biochemię, kryminalistykę,
ochronę środowiska – koniecznie wybierz „biol-chem”!

Liceum Ogólnokształcące, w którym swobodnie wybierasz przedmioty rozszerzone
Liceum, do którego trafią absolwenci gimnazjów, w niczym nie przypomina liceum ich rodziców. Knurowski ogólniak stawia na komfort nauki języków obcych (kontynuacja
nauki obu języków obcych z gimnazjum lub możliwość podjęcia nauki jednego z języków obcych od podstaw). Język
angielski jest nauczany w systemie międzyoddziałowym,
Technikum nr 1 w Knurowie: pięć zawodów, wiele kwalifikacji
na różnych poziomach zaawansowania, w tym także na poziomie dwujęzycznym. W „Paderewskim” uczniowie wyCztery lata nauki w technikum pozwalają przygotować się do matubierają przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dory otwierającej drogę na studia, ale także zdobyć kilka (2-3) kwalifikacji,
piero pod koniec klasy I. Wtedy uczeń dokonuje bardzo wypotwierdzanych państwowym egzaminem zawodowym. To zupełnie
raźnej specjalizacji swojej nauki, zgodnie z własnymi plananowy system kształcenia w zawodzie, ułatwiający podnoszenie kwalifimi akademickimi. Drugoklasista staje się więc zdeklarowakacji i zdobywanie nowych zawodów w systemie szkolnym i pozaszkolnym humanistą, ścisłowcem lub przyrodnikiem.
 Bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i mul- nym.
W roku szkolnym 2015/16 I Liceum Ogólnokształcące timedialny podnosi atrakcyjność lekcji.
Technik logistyk
w Knurowie zaprasza do wyboru spośród 4 klas pierwszych:
Kwalifikacja 1: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i inKlasa sportowa – rozszerzona biologia i przedmiot wybrany (historia/geografia/fizyka/chemia/wiedza o społe- formacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
czeństwie), fakultatywne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin; języki: angielski międzyoddziałowy, niemiecki lub Kwalifikacja 2: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
francuski do wyboru.
Kwalifikacja 3: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Sport to twoja pasja? Jesteś zawodnikiem klubu sportowego? Chcesz pogodzić solidne przygotowanie do matuZawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnienia dostawę potrzebnych materiałów i prory z codziennym treningiem? Planujesz czynnie uprawiać sport, a potem wykonywać zawód, w którym forma fizycz- duktów we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi w potrzebnej ilości, o odpowiedniej ja-
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kości i właściwym koszcie. 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 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
 W „Paderku” świetny klimat do rozwoju Kwalifikacja 2: Prowadzenie informacji turystycznej oraz
mają talenty – na zdjęciu Paulina Kaleta
podczas dorocznego koncertu charyta- sprzedaż usług turystycznych
Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować
tywnego.
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.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH

44-120 Pyskowice, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
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e-mail: zsmkpyskowice@op.pl, zsmkpyskowice@powiatgliwicki.pl
strona internetowa: www.zsmk.edu.pl

Zespół prowadzi nabór do klas pierwszych w następujących typach szkół:
Liceum Ogólnokształcące
Klasa mundurowa – wyjątkowy nabór już po raz trzeci!
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.
Oferta adresowana jest do młodzieży myślącej o pracy w służbach mundurowych. Szkoła przygotowuje uczniów
do postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu do pracy 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 rozszerzonym języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji policyjnej, pożarniczej i wojskowej obejmują naukę musztry, samoobrony, sztuk walki, ratownictwa medycznego i strzelania.
Również sprawdzona – klasa medyczno-kosmetyczna!
Propozycja adresowana do młodzieży o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi, która rozważa możliwość
kontynuacji nauki na takich kierunkach jak: farmacja, kosmetologia, medycyna, biologia, chemia, nauki przyrodnicze. Profil w ZSMK objęty jest patronatem Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego (MSPWŚ) w Gliwicach, kształcącej techników farmaceutów, techników usług kosmetycznych, masażystów, opiekunki dziecięce, asystentów osób niepełnosprawnych oraz techników sterylizacji medycznej. Dzięki partnerskiemu porozumieniu „Konopnicka” otrzymała gwarancję przyjęcia absolwentów do MSPWŚ oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia innowacyjnego programu nauczania w liceum, skorelowanego z edukacją przyszłych techników.
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Nasza młodzież uczestniczy w fachowo prowadzonych ćwiczeniach laboratoryjnych i seminariach oraz warsztatach makijażu i wizażu. Uczniowie obserwują profesjonalne zabiegi, asystują przy wykonywaniu wielu czynności
i przygotowują preparaty kosmetyczne. Poznają najnowsze trendy i przyszły fach „od kuchni”. Doskonaleniu umiejętności towarzyszy nauka przedmiotów kierunkowych (biologii i chemii) w zakresie rozszerzonym, co zainteresowanym daje możliwość gruntownego przygotowania się do matury i podjęcia studiów na uczelniach medycznych.
W roku szkolnym 2015/2016 kandydatom proponujemy klasę ogólną z rozszerzoną nauką chemii, a także w ramach
zajęć dodatkowych – biologię z autorskim programem nauczania. Kontynuowane będą również opisane wyżej formy zajęć praktycznych pod kierunkiem kadry naukowej w MSPWŚ oraz wizażystek i kosmetyczek w salonach piękności.
Klasa humanistyczna (dla chętnych zajęcia artystyczne z profesjonalistami!)
Oferta dla młodzieży o ogólnohumanistycznych zainteresowaniach, rozważającej w przyszłości podjęcie studiów
na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, prawo, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna,
administracja, politologia, historia, europeistyka, archeologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika, teologia, filozofia. W roku szkolnym 2015/2016 w klasie humanistycznej przewidziane jest kształcenie w zakresie rozszerzonym
języka polskiego, historii, języka obcego.
Program pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji społecznej oraz autoprezentacji. Daje uczniowi szansę pogłębiania wiedzy i wzięcia udziału w zajęciach artystycznych – wokalnych, tanecznych i teatralnych. Nabyta wiedza może być wykorzystana w przyszłości w takich zawodach jak: dziennikarz, animator kultury, pedagog, aktor, instruktor terapii zajęciowej, PR-owiec, psycholog, prawnik, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych czy specjalista branży eventowej (organizacja wydarzeń oraz przedstawień typu koncerty,
festiwale) i wiele innych.

Technikum – kształcenie w następujących zawodach:
 technik ekonomista (finanse i rachunkowość, badanie rynku, planowanie i sprawozdawczość oraz stanowiska
biurowe). Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka i do wyboru: geografia, biologia, chemia.
Uczniowie przygotowani są do uzyskania następujących kwalifikacji w zawodzie:
– A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
– A. 36. Prowadzenie rachunkowości.
Gimnazjalisto, pamiętaj! Stereotyp ekonomisty, często kojarzonego z nudną pracą biurową i przekładaniem papierów z miejsca na miejsce od godziny ósmej do piętnastej, już się nie potwierdza. We współczesnym świecie, opartym na gospodarce i usługach, nieustannie pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych.
Każda instytucja musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej
i obliczania zarobków.
Zajęcia odbywają
się w grupach, w pracowniach wyposażonych w stanowiska
komputerowe
z oprogramowaniem
finansowo-księgowym. Prowadzone są
 Sporą część zajęć uczniowie klasy mundurowej odbywają w warunkach praktyki zawodowe
w renomowanych
poligonowych.
firmach, które znacznie poszerzają kompetencje zawodowe uczniów i podnoszą ich szanse pozyskania w przyszłości dobrze płatnej i ciekawej pracy.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, ma prawo przystąpić do matury i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Może kontynuować naukę na wyższych uczelniach, w szkołach policealnych lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. A możliwości są ogromne! Dobrych ekonomistów poszukują zakłady produkcyjne, urzędy statystyczne, firmy ubezpieczeniowe i rachunkowe,
banki i wiele innych instytucji, których tu nie sposób wymienić.
 technik architektury krajobrazu (TAK) – projektowanie elementów architektury krajobrazu i profesjonalna pielęgnacja zieleni z zachowaniem wymogów ekologicznych.
Absolwenci mogą podjąć pracę w miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach zieleni, firmach zajmujących się produkcją roślin ozdobnych, pracowniach projektowania bądź założyć własną firmę projektową i wykonawczą.
Nauka w TAK to szansa dla uczniów, planujących w przyszłości studiować architekturę krajobrazu lub
inny kierunek pokrewny, np. ogrodnictwo, leśnictwo, budownictwo, inżynierię środowiska lub ochronę środowiska. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka i do wyboru: geografia, biologia, chemia.
Uczniowie przygotowani są do uzyskania następujących kwalifikacji w zawodzie:
– R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
– R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
O tym, że Technikum Architektury Krajobrazu w „Konopnickiej” to właściwy wybór, świadczą bardzo dobre wyniki, które nasi absolwenci uzyskują na egzaminach zawodowych.
Gimnazjalisto, jeśli chcesz się przygotować do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania atrakcyjnego zawodu i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, wybierz swoją przyszłość w „Ko-
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nopnickiej”! Bądź przezorny i przyjdź do technikum w Pyskowicach, bo tu, dzięki realizacji projektów unijnych, do- borem do zasadniczej szkoły zawodowej składa się na prawdziwy sukces rekrutacyjny. Oni nam zaufali, teraz kolej
staniesz jedyną w okolicy szansę bezpłatnego podniesienia kompetencji zawodowych. Dzięki wsparciu UE znacznie na Ciebie!
Szukaj nas na Facebooku i dołącz do „Konopnickiej”!
wzbogaciła się też baza dydaktyczna. Do ZSMK trafiły nowoczesne programy komputerowe do nauki w technikach,
tablice interaktywne, tablety oraz
wizualizer. Mamy też drukarKSZTAŁCIMY ZAWODOWO!
kę 3D, wykorzystywaną na zajęciach, więc będziesz mógł się ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE
kształcić w warunkach god- 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 29
nych XXI wieku.
tel./faks 32 336 26 17
Zasadnicza Szkoła Zawodowa e-mail: zsz2knurow@poczta.onet.pl, zsz2knurow@powiatgliwicki.pl
– kształcenie w wielu zawodach: strona internetowa: www.zsz2knurow.edupage.org
kucharz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych
Planujemy nabór do następujących szkół:
w budownictwie, sprzedawca, Technikum (4-letnie) w zawodzie:
blacharz samochodowy, cukier-  technik elektryk. Kwalifikacje: E. 7 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E. 8 – montaż i konnik, fryzjer, monter-elektronik, serwacja instalacji elektrycznych, E. 24 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
mechanik-monter maszyn i urzą-  technik mechanik. Kwalifikacja M. 17 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń, M. 44 – organizacja i nadzorowadzeń, mechanik pojazdów sa- nie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 Uczniowie „Konopnickiej” lubią się bawić – a dzięki zajęciom mochodowych, monter sieci, in technik handlowiec. Kwalifikacja A. 18. – prowadzenie sprzedaży, A. 22. – prowadzenie działalności handlowej;
artystycznym również i zabawa jest tu na wysokim poziomie!
stalacji i urządzeń sanitarnych,
murarz-tynkarz, piekarz, wędli- II Liceum Ogólnokształcące (3-letnie):
niarz, stolarz, ślusarz.
Liceum realizuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących dwa projekty edukacyjne, mające na celu wzbogacić
Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest przygotowany do kontynuacji nauki w drugiej klasie Liceum ofertę edukacyjną i ukierunkować zawodowo:
 Klasa mundurowa – dodatkowe zajęcia: edukacja wojskowa, policyjna i pożarnicza;
Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
– Każdy absolwent gimnazjum może u nas znaleźć coś dla siebie – zapewnia dyrektor Elwira Dersiewicz. – Szko-  Kosmetyka i wizaż – dodatkowe zajęcia: zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu, zabiegi pieła w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb rynku, oferuje zawody, które cieszą się powodzeniem, a dla mło- lęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała, wizaż i stylizacja, działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym;
dych ludzi stanowią szansę na dobrą przyszłość. W „Konopnickiej” uczniowie otrzymują gruntowne przygotowanie
do matury i egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie oraz dodatkowe możliwości: uczenia się języków obcych (an- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia):
gielskiego, niemieckiego) na różnych poziomach zaawansowania, rozwijania umiejętności i zainteresowań w kołach  ślusarz. Kwalifikacja M. 20 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 mechanik – monter maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M. 17 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
(historycznym, informatycznym, fizyczno-astronomicznym), w Szkolnym Klubie Sportowym i Kole Elektronika.
Szansę dla siebie znalazła w Pyskowicach również młodzież szczególnie uzdolniona i wrażliwa społecznie. Naj-  elektryk. Kwalifikacja E. 7 – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E. 8 – montaż i konserwazdolniejsi odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach i znajdują się w gronie najlepszych w kraju, o czym świadczą cja instalacji elektrycznych;
przyznawane im rokrocznie Stypendia Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym za znakomite wyniki  klasa wielozawodowa – w tej klasie istnieje możliwość podjęcia nauki w wybranym przez ucznia zawodzie, np.
w nauce premier Ewa Kopacz przyznała stypendia Dominice Skatuli z III klasy LO i Monice Kwaśniok z IV klasy fotograf, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk, elektromechaTechnikum.
nik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, blacharz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochoW ZSMK aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, w którym młodzież doskonali swoje umiejętności prospo- dowych, kucharz, wędliniarz, cukiernik, piekarz;
łeczne poprzez pracę z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej. Uczniowie oraz nauczyciele wraz z Regionalnym  klasa wielozawodowa integracyjna – nauka w oddziałach wielozawodowych integracyjnych dla uczniów z orzeCentrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach regularnie organizują
czeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
akcję honorowego krwiodawstwa.
Zespół Szkół Zawodowych nr2 wKnurowie kształci wzawodach,
Ci, którym marzą się podróże, mogą skorzystać ze współpracy ZSMK z powiaktóre urząd pracy uznaje za atrakcyjne i deficytowe na rynku pracy.
tem partnerskim Powiatu Gliwickiego – Mittelsachsen i miastem partnerskim PyJest to szkoła z 70-letnią tradycją kształcenia zawodowego.
skowic – Flörsheim w Niemczech, w ramach której organizowane są m.in. wyjazObecnie uczy się u nas 550 uczniów w 23 oddziałach. Szkoła pody na międzynarodowe zawody sportowe.
siada bardzo dobre zaplecze szkoleniowe: nowoczesne pracownie
Sport w ogóle jest naszą mocną stroną. Oprócz sukcesów w strzelectwie, odnokomputerowe, przedmiotowe i techniczne. Dysponuje również
szonych przez uczniów „mundurówki”, możemy poszczycić się także innymi osiąhalą sportową, siłownią i boiskiem o wysokim standardzie, które
gnięciami. Szkolna reprezentacja piłki nożnej halowej zwyciężyła w Turnieju Szkół
są inwestycją zrealizowaną przez Starostwo Powiatowe w GliwiPonadgimnazjalnych Powiatu Gliwickiego, a zaraz potem zdobyła Mistrzostwo Ślącach. W celu lepszego kształcenia zawodowego szkoła została
ska OHP. Nie gorsi okazali się siatkarze, którzy triumfowali w turnieju mikołajkowym, zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie dla
uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy zajęli w nim pierwsze miejsca.
„Konopnicka” uczy wszechstronnie i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb  W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
współczesnego świata. Jest to możliwe m.in. dzięki efektywnej realizacji progra- można zdobyć tak pożądane na rynku pracy zawody
mów unijnych. Obecnie w szkole są prowadzone dwa – „Mam zawód – mam pra- jak np. mechanik samochodowy czy cukiernik.
cę w regionie” dla uczniów technikum i szkoły zawodowej oraz „START” dla liceum ogólnokształcącego. Pozwalają one zdobywać dodatkowe kwalifikacje, rozwijają zainteresowania i są cennym, bardzo atrakcyjnym dla uczniów wyposażona w nowoczesne mauzupełnieniem programu szkolnego.
szyny – tokarkę i frezarkę, z któLubimy się bawić, czego dowodzą organizowane przez szkołę imprezy., często także dla społeczności lokalnej, rych młodzież korzysta podczas
na przykład „Gra o bilet” oraz „Gra o wyjazd” okazały się niegdyś strzałem w dziesiątkę podczas Dożynek Powiato- zajęć praktycznych realizowanych
wych. Z okazji 25-lecie wolności przypomnieliśmy, czym była PRL, organizując Muzeum Czasów Słusznie Minionych. na warsztatach szkolnych. Bogate
Częstymi gośćmi są u nas uczniowie pyskowickich gimnazjów – na Festiwalu Nauki, Dniach Otwartych, zawo- oprogramowanie pozwala na zdobycie umiejętności sporządzania rysunków technicznych, dokumentacji technicznej
dach sportowych i konkursach wiedzy.
oraz z zakresu grafiki komputerowej, co w sposób istotny rozwija również zainteresowania uczniów.
Nasza szkoła jest bardzo dobrze i nowocześnie wyposażona. Bazę dydaktyczną stanowią: wyjątkowo bogaty
Liceum ogólnokształcące realizuje projekty edukacyjne, które pozwalają młodzieży uczącej się w nim na przeżyksięgozbiór, nowoczesne pracownie komputerowe, tablice interaktywne, Centrum Informacji Multimedialnej i ka- cie dodatkowej przygody. Uczniowie w klasie mundurowej chodzą w mundurach i realizują zajęcia kończące się cerwiarenka internetowa, a także magiczne miejsce spotkań artystycznych – aula. Nie wolno zapominać o profesjonal- tyfikatem ważnym w staraniu się o pracę w służbach mundurowych (2 punkty dodatkowe przy rekrutacji do policji).
nym doradztwie zawodowym, stałej opiece psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości korzystania z bufetu Młodzież rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, szkolenia, wyjazdy i poszkolnego i świetlicy. Baza sportowa ZSMK to: wielofunkcyjne boisko sportowe i wyremontowana sala gimnastycz- ligony. Zajęcia profilowe obejmują elementy musztry indywidualnej i zespołowej, ceremoniał wojskowy, taktykę,
na. Lokalną atrakcją jest tzw. „Geopunkt” czyli ścieżka dydaktyczna z jej główną atrakcją – makietami ssaków plej- sztuki walki, topografię, sporty obronne, strzelectwo i inne. Program szkolenia zawiera treści związane z przygotostoceńskich: mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.
waniem uczniów do rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formacjach mundurowych.
Zapewne te walory (i jeszcze wiele innych!) sprawiły, że w zabytkowym budynku ZSMK już od kilkudziesięciu
Klasa kosmetyka i wizaż to projekt rozwijający zainteresowania usługami kosmetycznymi i stylizacją. Oprócz
lat funkcjonuje szkoła średnia i nie tylko ma się dobrze, ale przyjmuje coraz więcej uczniów. W tym roku szkolnym przedmiotów ogólnokształcących uczniowie będą poszerzali swoją wiedzę z zakresu pielęgnacji ciała oraz odbywapo raz pierwszy w historii ZSMK naukę rozpoczęły aż cztery oddziały liceum ogólnokształcącego, co łącznie z na- li praktykę w salonach kosmetycznych.

Dodatek specjalny do
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W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie podpisują umowę o pracę w ramach przygotowania zawodowego
z pracodawcą w wybranym przez siebie zawodzie. Przedmioty ogólnokształcące są realizowane w szkole. Po ukończeniu ZSZ uczeń może podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym i na kursie kwalifikacyjnym, co pozwoli uzyskać wykształcenie średnie i zawód.
Szkoła osiąga wiele sukcesów również w dziedzinach sportowych. Uczniowie są wielokrotnymi uczestnikami
rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej, ręcznej i 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 uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych (Projekt edukacyjny animacji literackiej i kulturowej
„Twórczość literacka i filmowa na Górnym Śląsku i o Górnym Śląsku”, Ogólnopolski Program dla Młodzieży –
Mam Haka Na Raka, Program edukacji prozdrowotnej, Innowacje pedagogiczne, Moja firma w mojej gminie, Bądź
przedsiębiorczy) i unijnych (Mam zawód – mam pracę w regionie, Projekt START, czyli szkoła twórcza, atrakcyjna,
rozwijająca talenty w powiecie gliwickim). Dzięki temu uczniowie mają dodatkowe zajęcia, kursy certyfikowane, e-learningowe, 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. Ponadto w placówce działa Szkolna Akademia
Filmowa oraz jest wydawana gazetka szkolna De Facto. Uczniowie biorą też czynny udział w życiu społeczności
knurowskiej, szkoła współpracuje m.in. z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach, Politechniką Śląską w Gliwicach, Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, Jednostką Wojskową 4115 w Gliwicach oraz Komendą Miejską Policji w Gliwicach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25
tel. 32 235 20 22

e-mail: zssknurow@o2.pl, zssknurow@powiatgliwicki.pl
strona internetowa: www.republika.pl/zss_knurow

kowe zajęcia takie jak dogoterapia, zajęcia Metodą Weroniki Sherborne, stymulacja polisensoryczna, socjoterapia,
zajęcia ruchowe, pedagogika zabawy, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Uczniowie i ich rodzice mogą
uzyskać u nas pomoc pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i pielęgniarki. W naszej szkole jest prowadzony
program „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”. Serdecznie zapraszam! – zachęca Alina Jaworska, dyrektor szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH
44-120 Pyskowice, ul. Poniatowskiego 2
tel./faks: (32) 233 26 51

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

W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów:
– upośledzonych w stopniu lekkim,
– upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
– niedostosowanych społecznie.
Gimnazjum Specjalne dla uczniów:
– upośledzonych w stopniu lekkim,
– upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym,
– niedostosowanych społecznie.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
Szkoła Zawodowa Specjalna o specjalności: kucharz, murarz-tynkarz dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie.
Zajęcia odbywają się w budynku szkoły, na terenie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach
i na Oddziale XVII Szpitala Powiatowego w Toszku.
Szkoła powstała w 1961 r. Zatrudnia bardzo dobrze wykształconą kadrę do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niewielkie zespoły klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania i wychowania. Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami: języka polskiego, biologii,
informatyczną, ceramiczną, krawiecką, techniczną, gospodarstwa domowego i multimedialną pracownią do nauki języka angielskiego oraz nowoczesnym zapleczem sportowym i rekreacyjnym. Zajęcia
wychowania fizycznego odbywają się na wielofunkcyjnym boisku sportowym, hali sportowej i na basenie. Obecnie rozwój bazy ukierunkowany jest szczególnie na dostosowanie budynku do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Zakupiony w minionym roku schodołaz umożliwia uczniom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne przemieszczanie się między kondygnacjami budynku.
Szkoła realizuje programy edukacyjne współfinansowane przez Unię Europejską. W bieżącym roku szkolnym
uczestniczy w projektach:
– START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim,
– Comenius – Regio „Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Partnerstwo w edukacji”,
– „Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim”.
Placówka współpracuje ze szkołami specjalnymi
w Czechach i Niemczech. Wymiana doświadczeń nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz spotkania uczniów z zaprzyjaźnionych szkół są szczególnie cennym doświadczeniem dla
uczestników projektów. Zajęcia pozalekcyjne, będące
elementem realizowanych programów, umożliwiają
uczniom rozwój zainteresowań i pasji (m.in. dogoterapia, hipoterapia, kółko teatralne, taneczne, dziennikarskie), uczestnictwo w wycieczkach w kraju i za granicą.

Szkoła Podstawowa Specjalna – nauka odbywa się w oddziałach:
 dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim,
 edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów upośledzonych
w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów
upośledzonych w stopniu głębokim do 25 roku życia,
 dla uczniów autystycznych.
Gimnazjum Specjalne – nauka
odbywa się w oddziałach:
– dla uczniów upośledzonych
w stopniu lekkim,
– edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów upośledzonych  Zajęcia z dogoterapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w ZSS
w stopniu umiarkowanym w Knurowie.
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 24 roku życia.
Od stycznia 2015 r. szkoła prowadzi bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w wieku od 1 do 8 roku życia. Dysponujemy szeroką ofertą metod terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb małych dzieci.
Szkoła łączy – wypracowane przez 24 lata pracy – tradycje z nieprzerwanym rozwojem
w oparciu o najnowsze zdobycze pedagogiki, psychologii i innych nauk. Warunki kształcenia są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Zajęcia odbywają się w małych  Uczniowie podczas zajęć w jednej z dobrze
wyposażonych sal ZSS w Pyskowicach...
grupach w zależności od stopnia upośledzenia uczniów.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywają zajęcia terenowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej Dzięki podejmowanym działaw Borowej Wsi. Każdy uczeń potrzebujący dodatkowej pomocy ma możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych, niom szkoła ciągle się rozwija,
takich jak gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczniowie korzystają uczniowie odnoszą sukcesy
z darmowych przejazdów komunikacją miejską, w szczególnych przypadkach z takiej ulgi mogą korzystać również w konkursach przedmiotowych
opiekunowie. Położenie szkoły w pobliżu przystanku autobusowego (linie 194, 710, 120, 47, 8, 58, 648) sprawia, że oraz w zawodach sportowych
łatwo jest do niej dojechać autobusem.
na terenie województwa i reSzkoła dysponuje salami: gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej, do rewalidacji, a także pracowniami do za- gionu.
jęć z ceramiki, gospodarstwa domowego i komputerową. Jej dumą jest pracownia polisensoryczna i gabinet do pro– Zespół Szkół Specjalnych
wadzenia zajęć z RSA Biofeedback.
w Pyskowicach zapewnia uczniom
– Po lekcjach zapewniamy dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej wyposażonej w gry i sprzęt audiowizualny, do- optymalne warunki nauczania
stosowanej dla sześciolatków. Pod opieką i z pomocą wychowawcy uczniowie mogą tu odrabiać lekcje i korzystać i wychowania i opieki – informuje  … i w trakcie lekcji w pracowni komputerowej.
z zajęć plastycznych. Mogą również korzystać z biblioteki szkolnej nie tylko wypożyczając książki, ale również mo- dyrektor szkoły Bogusław Hadzik.
gą uczestniczyć w zajęciach czytelniczych, biblioterapii i pomocy w przezwyciężaniu trudności w czytaniu. Swoje
zainteresowania mogą rozwijać na zajęciach prowadzonych w ramach kółek zainteresowań. Prowadzone są dodatOpracowanie (na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły): ROMANA GOZDEK
Zdjęcia: archiwa szkół

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

