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Słowo wstępne Zastępcy Prezydenta Miasta
Drodzy Uczniowie!

Wkrótce – po ukończeniu gimnazjum - rozpoczniecie nowy etap Waszej edukacji, dlatego udostępniamy Wam informator, w którym znajdziecie
ofertę wszystkich chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do kontynuowania nauki
w Chorzowie, zapraszamy też do naszych szkół
mieszkańców miast sąsiednich. Nasze szkoły są odpowiednio wyposażone i zadbane, dlatego od lat cieszą się zasłużoną, bardzo dobrą opinią.
Oferta chorzowskich szkół jest różnorodna i co roku
wzbogacana, zwłaszcza w szkołach prowadzących
kształcenie zawodowe. Zależy nam na tym, aby młodzież zdobywała wykształcenie dające satysfakcję i umożliwiające znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami.
Dokonajcie wyboru zgodnego Waszymi potrzebami oraz możliwościami, uwzględniając perspektywę przyszłej pracy zawodowej. Na pewno warto rzetelnie ocenić swoje predyspozycje i uzdolnienia, skorzystać z rad rodziców, wychowawców i doradców zawodowych, aby wybór szkoły ponadgimnazjalnej, który jest bardzo ważną decyzją, był optymalny.
Szanowni Rodzice! Pomóżcie swoim dzieciom dokonać wyboru szkoły najbardziej dla nich odpowiedniej, uwzględniając prognozowaną sytuację na rynku pracy.
Polski system edukacyjny umożliwia zdobywanie wykształcenia różnymi etapami. Osoby kończące
gimnazjum będą mogły zdać maturę w liceum ogólnokształcącym (po 3 latach nauki), w technikum (po 4 latach nauki) i iść do pracy lub starać się o przyjęcie na studia. Po ukończeniu branżowej
szkoły I stopnia (nauka trwa 3 lata), mając zaliczoną jedną kwalifikację w zawodzie, można kontynuować naukę w liceum dla dorosłych (od II klasy) oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
i zdobyć tytuł technika. Opis kwalifikacji przypisanych do poszczególnych zawodów znajdziecie
również w naszym informatorze.
Sieć szkół ponadgimnazjalnych prowadzących nabór na rok szkolny 2017/2018, których organem
prowadzącym jest Miasto Chorzów, obejmuje: 7 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 4 szkoły
branżowe I stopnia (zasadnicze szkoły zawodowe). Ofertę uzupełnia Liceum Katolickie.
Kandydaci będą przyjmowani do szkół zgodnie z procedurą rekrutacyjną wspartą systemem
elektronicznym. Zasady rekrutacji są określone w ustawie o systemie oświaty, w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnieniem w postępowaniu rekrutacyjnym (…) w Postanowieniu Śląskiego Kuratora
Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów postepowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
pierwszych (…) na rok szkolny 2017/2018.
Wszystkim życzę jak najlepszych wyników na świadectwie oraz na egzaminie gimnazjalnym,
a potem dostania się do wymarzonej szkoły. Niech w jej wyborze pomaga nasz informator.

Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
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Informacja o funkcjonowaniu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów
Wydział Edukacji to komórka organizacyjna Urzędu Miasta. Jest powołany do wykonywania
zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych przez Miasto Chorzów.
Petenci są przyjmowani w godzinach pracy urzędu; poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do
15.00, czwartek – od 7.30 do 17.00, piątek – od 7.30 do 13.00.
ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów
e-mail: ed@chorzow.eu
Osoby zatrudnione w Wydziale Edukacji
Sekretariat Wydziału, pokój 402 (Małgorzata Kotarska i Agnieszka Bąk)
tel. 32 4165-402, fax 32 4165-613 lub centrala UM – 32 416 5000 w. 357 i w. 9402
Dyrektor Wydziału - Beata Kabza pok. nr 403 tel. 32 416 5000 w. 112
Jolanta Drzewiecka
pok. nr 404 tel. 32 416 5000, w. 414
Dariusz Dwojewski
(prawnik – przyjmuje w środy od 7.30 do 15.00)
pok. nr 402a, tel. 32 416 5000, w. 438
Piotr Koj
pok. nr 402a, tel. 32 416 5000, w. 9401
Aleksandra Kurek
pok. nr 401, tel. 32 416 5000, w. 384
Monika Myrcik
pok. nr 404 tel. 32 416 5000, w. 394
Monika Pietrzykowska
pok. nr 404 tel. 32 416 5000, w. 484
Anna Smołka
pok. nr 401 tel. 32 416 5000, w. 227
Halina Wydor
pok. nr 404 tel. 32 416 5000, w. 480
Chorzów - miasto na prawach powiatu - jest organem prowadzącym publicznych szkół
i placówek oświatowych. Sprawuje nad szkołami nadzór „właścicielski” – w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, dbałości o bazę, przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
W Wydziale można uzyskać informacje o funkcjonowaniu chorzowskich szkół oraz pomoc
we wszystkich sprawach związanych z edukacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

3

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży w Chorzowie – oferta na rok 2017/2018
Szkoły prowadzone przez Miasto Chorzów
Nazwa i adres szkoły

Liczba oddziałów
i miejsc
w klasach I

Licea ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego (w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących)
ul. Dąbrowskiego 36

5 oddziałów
165 miejsc

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1)
ul. 3 Maja 22

4 oddziały
(w tym
1 integracyjny)
104 miejsca

III Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego (w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2)
ul. Farna 7

6 oddziałów
168 miejsc

IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34

5 oddziałów
140 miejsc

IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej (w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2)
ul. Harcerska 2

4 oddziały
(mistrzostwa
sportowego)
65 miejsc

Zespoły szkół prowadzące kształcenie ogólnokształcące oraz zawodowe
Zespół Szkół Technicznych nr 1
im. W. Korfantego
ul. Sportowa 23

Zespół Szkół Technicznych nr 2
im. M. Batko
ul. Powstańców 6a

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
ul. S. Batorego 37
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Technikum Elektroniczne
- technik elektronik
- technik informatyk
- technik organizacji reklamy
- technik górnictwa podziemnego
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
- technik chłodnictwa i klimatyzacji

5 oddziałów
156 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
- ślusarz / - elektryk
- monter elektronik / - elektromechanik
- górnik eksploatacji podziemnej/ - mechanik pojazdów samochodowych

3 oddziały
90 miejsc

Technikum Samochodowe
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- fototechnik

3oddziały
96 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
- oddziały wielozawodowe

3 oddziały
96 miejsc

Technikum Mechaniczno-Elektryczne
- technik elektryk
- technik mechatronik
- technik informatyk

3 oddziały
90 miejsc

Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 4 im. J.
Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1

VII Liceum Ogólnokształcące

3 oddziały (sportowe)
84 miejsca

Technikum Chemiczne
- technik analityk
- technik weterynarii
- technik ochrony środowiska/ - technik
technologii chemicznej

3 oddziały
90 miejsc

Zespół Szkół Budowlanych im.
K.K. Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53

Technikum Budowlane
- technik budownictwa
- technik architektury krajobrazu
- technik geodeta/ - technik ogrodnik
- technik drogownictwa/ - technik dróg
i mostów kolejowych

4 oddziały
104 miejsca

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7
- betoniarz-zbrojarz/ - monter konstrukcji budowlanych/ - monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
- oddziały wielozawodowe

3 oddziały
82 miejsca

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2

Technikum Ekonomiczne
- technik ekonomista
- technik logistyk
- technik obsługi turystycznej
- technik spedytor/ - technik handlowiec

4 oddziały
128 miejsc

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64

Technikum Gastronomiczne
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik kelner

4 oddziały
128 miejsc

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
- kucharz
- cukiernik

2 oddziały
64 miejsca

Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Katowickiej im. kard. A. Hlonda
ul. Kościuszki 11

2 oddziały
52 miejsca
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Technikum - kwalifikacje wyodrębnione w zawodach
Technik analityk [311103]
K1 – Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
K2 – Wykonywanie badań analitycznych
Technikum Chemiczne w ZSTiO nr 4
Technik architektury krajobrazu [314202]
K1 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
krajobrazu
Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych
Technik budownictwa [311204]
K1 – Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
K2 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Technikum Budowlane w ZSB
Technik budowy dróg [311216]
K1 – Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
K2 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich
oraz sporządzanie kosztorysów
Technikum Budowlane w ZSB
Technik chłodnictwa i klimatyzacji [311929]
K1 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
K2 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
Technikum Elektroniczne w ZST nr 1
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych [311217]
K1 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
K2 – Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów
inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
Technikum Budowlane w ZSB
Technik ekonomista [331403]
K1 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
K2 – Prowadzenie rachunkowości
Technikum Ekonomiczne w CKZiU
Technik elektronik [311408]
K1 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
K2.– Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Technikum Elektroniczne w ZST nr 1
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Technik elektryk [311303]
K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
K2 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO nr 3
Technik fotografii i multimediów [343105]
K1 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
K2 - Realizacja projektów multimedialnych

Technikum Samochodowe w ZST nr 2

Technik geodeta [311104]
K1 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opraco
wywanie wyników tych pomiarów
K2 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami
Technikum Budowlane w ZSB
Technik górnictwa podziemnego [311703]
K1 – Eksploatacja złóż podziemnych
K2 – Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Technikum Elektroniczne w ZST nr 1
Technik handlowiec [522305]
K1 – Prowadzenie sprzedaży
K2 – Prowadzenie działalności handlowej

Technikum Ekonomiczne w CKZiU

Technik hotelarstwa [422402]
K1 – Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technikum Gastronomiczne w ZSG-U
Technik informatyk [351203]
K1 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
i bazami danych
Technikum Elektroniczne w ZST nr 1 i Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO nr 3
Kelner [513101]
K1 – Wykonywanie usług kelnerskich
K2 – Organizacja usług gastronomicznych

Technikum Gastronomiczne w ZSG-U
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Technik logistyk [333107]
K1 – Obsługa magazynów
K2 – Organizacja transportu

Technikum Ekonomiczne w CKZiU

Technik mechanik [311504]
K1 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
albo - Użytkowanie obrabiarek skrawających
albo - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Technikum Samochodowe w ZST nr 2 i Technikum Elektroniczne w ZST nr 1
Technik mechatronik [311410]
K1– Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
K2 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO nr 3
Technik obsługi turystycznej [422103]
K1 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Technikum Ekonomiczne w CKZiU
Technik ochrony środowiska [325511]
K1 – Ocena stanu środowiska
K2 – Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
Technikum Chemiczne w ZSTiO nr 4
Technik ogrodnik [314205]
K1 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
K2 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
Technik organizacji reklamy [333906]
K1 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych
K2 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technikum Budowlane w ZSB

Technikum Elektroniczne w ZST nr 1

Technik pojazdów samochodowych [311513]
K1 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
albo – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych
K2 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Technikum Samochodowe w ZST nr 2 i Technikum Elektroniczne w ZST nr 1
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Technik spedytor [333108]
K1 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Technikum Ekonomiczne w CKZiU
Technik technologii chemicznej [311603]
K1 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
K2 – Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Technikum Chemiczne w ZSTiO nr 4
Technik weterynarii [324002]
K1 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
K2 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych
oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Technikum Chemiczne w ZSTiO nr 4
Technik żywienia i usług gastronomicznych [343404]
K1 – Sporządzanie potraw i napojów
K2 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Gastronomiczne w ZSG-U
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Branżowa szkoła I stopnia - kwalifikacje wyodrębnione w zawodach
Betoniarz–zbrojarz [711402]
K1 – Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Szkoła Branżowa I st. nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych
Cukiernik [751201]
K1 – Produkcja wyrobów cukierniczych
Szkoła branżowa I st. nr 5 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych
Elektryk [741103]
K1 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Szkoła Branżowa I st. nr 1 w Zespole Szkół Technicznych nr 1
Elektromechanik [741201]
K1 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Szkoła Branżowa I st. nr 1 w ZST nr 1
Elektronik [742117]
K1 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Szkoła Branżowa I st. nr 1 w ZST nr 1
Górnik eksploatacji podziemnej [811101]
K1 – Eksploatacja złóż podziemnych
Kucharz [512001]
K1 – Sporządzanie potraw i napojów

Szkoła Branżowa I st. nr 1 w ZST nr 1

Szkoła Branżowa I st. nr 5 w ZSG-U

Mechanik pojazdów samochodowych [723103]
K1 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Szkoła Branżowa I st. nr 1 w ZST nr 1
Monter konstrukcji budowlanych [711102]
K1 – Montaż konstrukcji budowlanych

Szkoła Branżowa I st. nr 1nr 7 w ZSB

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie [712905]
K1 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Szkoła Branżowa I st. nr 7 w ZSB
Ślusarz [722204]
K1 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Szkoła Branżowa I st. nr 1 w ZST nr 1
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UWAGA

W Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 (Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko) oraz
w Szkole Branżowej I Stopnia nr 7 (Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego) funkcjonują tzw. klasy wielozawodowe. Uczniowie klas wielozawodowych uczą się zawodu u pracodawców jako pracownicy młodociani, natomiast w szkole odbywa się nauka przedmiotów
ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Egzaminy z poszczególnych kwalifikacji zawodowych dla uczniów organizować będzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (w szkole). Można też zdawać egzamin przez komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (egzamin czeladniczy).
Inne zawody, w których aktualnie kształcą się uczniowie
w oddziałach wielozawodowych
Blacharz samochodowy [721306]
K1 – Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych [741203]
K1 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Fotograf [343101]
K1 – rejestracja, obróbka obrazu i publikacja
Fryzjer [514101]
K1 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Lakiernik [713201]
K1 – Wykonywanie prac lakierniczych
Piekarz [751204]
K1 – Produkcja wyrobów piekarskich
Sprzedawca [522301]
K1 – Prowadzenie sprzedaży
Stolarz [752205]
K1 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Tapicer [753402]
K1 – Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
Możliwe jest kształcenie także w innych zawodach, w zależności od zainteresowania,
potrzeb i możliwości podpisania umowy z pracodawcą.
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Ogólne zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, prowadzonych przez Miasto Chorzów,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3,art. 20d,
art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art.
20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 14 grudnia 2016 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
I. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum.
II. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe przyjmuje się kandydatów posia
dających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia prak|
tycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami.
III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 19 maja do 02 czerwca 2017 r. złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas
sportowych lub mistrzostwa sportowego.
Od 05 czerwca do 15 czerwca 2017 r. – przeprowadzenie i ogłoszenie wyników próby
sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego.
Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie).
07 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
07 lipca 2017 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia
przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Od 07 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przedkłada się także zaświadczenie
lekarskie orzekające brak przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do szkoły
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IV. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeśli po rekrutacji w szkole pozostały wolne miejsca, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą – na wniosek kandydata złożony w dniach od 14 lipca do 18 lipca 2017 r.
11 sierpnia 2017 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 14 sierpnia 2017 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.
Do 16 sierpnia 2017 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych. do szkoły
V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od złożenia wniosku.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
VI. ZASADY REKRUTACJI

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz 2 obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej szkoły dla danego oddziału
3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum :
- uzyskanie wysokiego miejsca (nagrodzonego zwycięskim tytułem) w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatu
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie
wolontariatu
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub
gdy po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria zawarte w art. 20 ust. 2 ustawy o sys13

temie oświaty, tj. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzica/rodziców, rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
VII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

Wynik egzaminu gimnazjalnego

Max 100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
• j. polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
• matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

•
•
•
•
•

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

Max 72 punkty

Język polski

18 punktów

dopuszczający – 2 punkty

max 20 punktów
max 20 punktów
max 20 punktów
max 20 punktów
max 20 punktów

dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne*

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne*

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

3 punkty

Szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach

Max 18 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum

• Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na zasadzie porozumień:
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
• Zawody będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim dotyczącym szkół artystycznych:
Tytuł finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania – 10 pkt
Tytuł laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania – 4 pkt
Tytuł finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania – 3 pkt
• Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
Dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt
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Wprzypadku gdy
kandydat ma więcej
niż jedno osiągnięcie,
maksymalna liczba
punktów możliwych
do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia
wynosi
18 punktów

Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
pkt
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
• Zawody będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim dotyczącym szkół artystycznych
Dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania – 10 pkt
Dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym polanem nauczania – 7 pkt
Dwa lub więcej tytuły finalistów turnieju z przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania – 5 pkt
Tytuł finalisty z przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania – 7 pkt
Tytuł laureata z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
– 3 pkt
Tytuł finalisty z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
– 2 pkt
• Wysokie miejsce** w zawodach wiedzy o innych niż w/w , artystycznych lub
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły na szczeblu:
Międzynarodowym – 4 pkt
Krajowym – 3 pkt
Wojewódzkim – 2 pkt
Powiatowym – 1 pkt
• Wysokie miejsce** w zawodach wiedzy o innych niż w/w , artystycznych lub
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły na szczeblu:
Międzynarodowym – 4 pkt
Krajowym – 3 pkt
Wojewódzkim – 2 pkt
Powiatowym – 1 pkt
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej

100 punktów

* Zajęcia punktowane określa w swoich kryteriach naboru każda szkoła – odrębnie dla każdego oddziału.
** Miejsca uznane za wysokie (wg Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty): Zawody międzynarodowe – pierwsze, drugie, trzecie, czwarte; Krajowe – Pierwsze, drugie, trzecie; Wojewódzkie – pierwsze, drugie; Powiatowe – pierwsze; Tytuł laureata – jakopierwsze miejsce uznaje się uzyskanie tytułu laureata w ww. zawodach.

VIII. NABÓR WSPOMAGANY ELEKTRONICZNIE

Uczniowie chorzowskich gimnazjów będą się samodzielnie rejestrowali do systemu rekrutacji
elektronicznej.
Strona internetowa do przeglądania ofert wszystkich szkół w województwie biorących udział
w rekrutacji elektronicznej (dostępna od 18 maja 2017 r.) i do rejestrowania, a następnie logowania się w systemie (od 19 maja 2017 r.):
www.slaskie.edu.com.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ
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Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
SZKOŁA OLIMPIJSKA WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się nabór do pięciu oddziałów klas pierwszych
(limit miejsc - 165).
Kandydaci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej uzyskują podwojoną liczbę punktów za oceny z języka polskiego, języka
obcego nowożytnego, matematyki oraz wskazanego przedmiotu (historia, biologia, geografia,
fizyka, chemia).
Minimalna liczba punktów w procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018 wynosi 100.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 36, 41-500 Chorzów
tel/fax – sekretariat: 32 2411-712, 32 2417-294;
e-mail: slowak@slowacki.edu.pl; Internet: www.slowacki.edu.pl
Dyrektor: mgr Przemysław Fabjański
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Nazwa oddziału

Przedmioty
realizowane w
zakresie rozszerzonym

Przedmioty
uzupełniające

I język obcy (K kontynuacja)
II język obcy (K
– kontynuacja;
P – nauka od
podstaw)

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

A

od drugiej klasy
nauka w międzyoddziałowych profilach z co najmniej
dwoma przedmiotami na poziomie
rozszerzonym

edukacja europejska, ekonomia w
praktyce, zajęcia
akademickie wynikające z bieżącej
oferty Uniwersytetu Śląskiego

angielski (K)
hiszpański (K)

język polski, język
obcy nowożytny,
matematyka oraz
wskazany przedmiot (historia,
biologia, geografia,
fizyka, chemia)

B

C

angielski (K)
niemiecki (K)
angielski (K)
hiszpański (K)
francuski (K)

D

angielski (K)
niemiecki (K)
hiszpański (P)

E

angielski (K)
niemiecki (P)
francuski (P)
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UWAGI DODATKOWE
ELASTYCZNE PROFILE KSZTAŁCENIA

Rozszerzenia programowe (profile nauczania) realizowane są od klasy drugiej i obejmują co
najmniej dwa zajęcia edukacyjne, wybierane przez uczniów spośród wszystkich przedmiotów
ogólnokształcących (w tym języków obcych) w wymiarze od trzech do sześciu godzin tygodniowo na każde zajęcia. System kształcenia uczniów, oparty na modelu brytyjskim, daje także możliwość dokonywania zmian przedmiotów profilowych w dowolnym momencie nauki
licealnej.
Oddziały oznaczone literami A, B i C realizują własny program nauczania języka angielskiego „Cambridge”, wdrożony dzięki współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu
Śląskiego i British Council. Kandydatami do tego oddziału są głównie absolwenci gimnazjów dwujęzycznych, laureaci i finaliści wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka
angielskiego oraz uczniowie legitymujący się bardzo dobrymi wynikami i predyspozycjami
językowymi (poziom B1). Uczniowie tych oddziałów mogą przystąpić na terenie szkoły do
certyfikowanych egzaminów językowych ESOL prowadzonych wspólnie z British Council
(certyfikaty: FCE, CAE, CPE).
DODATKOWA OFERTA NAUKOWA

Uniwersyteckie Liceum Słowackiego znane jest z licznych działań nowatorskich, do których
należą między innymi: „Edukacja europejska”, „Szkolne wyprawy geograficzne” – sponsorowany program kilkutygodniowych pozakontynentalnych wyjazdów kulturowo-poznawczych, „Polonistyczne wędrowanie” – warsztaty literackie i syntezy maturalne w autentycznych, polonistycznych plenerach, „Narciarskie wycieczki przedmiotowe” – sześciodniowe
kursy narciarskie i snowboardowe dla początkujących i zaawansowanych, „Obozy językowo-kulturowe w Hiszpanii” – dla uczniów z oddziałów z językiem hiszpańskim, „Chorzowscy
uczniowie grają Szekspira” – przygotowanie przedstawień teatralnych w angielskiej wersji językowej, wyjazdowy projekt edukacyjny w Wielkiej Brytanii dla uczniów z oddziałów „Cambridge”, „Biomedyczne podstawy edukacji prozdrowotnej”, warsztaty medyczne w Zespole
Szpitali Miejskich w Chorzowie, dedykowane kandydatom na studia medyczne, indywidualne
i zespołowe zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Międzyuczelnianego
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Na mocy specjalnej umowy, uczniowie Liceum mają możliwość dostępu do zasobów supernowoczesnego Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Szkoła jest także organizatorem wielu przedsięwzięć
edukacyjnych dla szerokiej publiczności – młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych. Należą
do nich otwarte przedstawienia teatralne w Teatrze Śląskim, Teatrze Rozrywki i Chorzowskim Centrum Kultury czy też Peneplena Travel Festival - Chorzowski Tydzień Podróży.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wyniki egzaminów – Egzamin maturalny zdaje zwykle 100% abiturientów. Ponad 98% absolwentów podejmuje studia wyższe na uczelniach publicznych w kraju i za granicą, głównie
Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemczech i USA. Wyniki matur, zdecydowanie najwyższe w Chorzowie, odbiegają in plus o kilkanaście – kilkadziesiąt punktów procentowych od średnich wyników licealistów w Polsce i województwie śląskim.
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Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach - Pod względem sukcesów olimpijskich licealistów, rankingi olimpijskie od lat plasują szkołę w ścisłej czołówce wojewódzkiej
(w 2017 r. – 2. miejsce w województwie śląskim i 1. miejsce w Chorzowie) i na wysokiej pozycji w kraju (w 2017 r. – 40. miejsce w Polsce, na około 8500 szkół ponadgimnazjalnych).
Model Absolwenta – Dzięki właściwej współpracy z domem ucznia, opartej na wzajemnym
szacunku i zaufaniu oraz powierzaniu uczniom wielu zadań do samodzielnej lub zespołowej
realizacji, Absolwent Słowaka to młody człowiek potrafiący świetnie samodzielnie poruszać
się w akademickim systemie edukacyjnym, a później na rynkach pracy w Polsce i poza nią.
Absolwent Słowaka to młody człowiek o wzorowej kulturze osobistej.
WYRÓŻNIKI SŁOWAKA
Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, w tym edukacja obywatelska i ekologiczna: w szkole funk-

cjonuje ponad 50 kół zainteresowań, w tym kółka olimpijskie, wyrównawcze, Kawiarenka
Literacka, Szkolne Koło Towarzystwa Kultury Teatralnej, Klub Miłośników Historii, Koło
Geografów „Peneplena”, Kabaret „Na ¾”, Klub Literacki „Chochlik”, Koło Filatelistyczne, Klub Europejski, Klub Filmowy „Paradiso”, Schola, Szkolny Klub Sportowy, redakcje
szkolnych gazetek i portali społecznościowych, warsztaty dziennikarskie w Polskim Radio,
telewizja szkolna STV; organizowane są spotkania z politykami i samorządowcami, w tym
udział w debatach; prowadzona jest intensywna działalność na rzecz innych, w tym wspieranie wolontariatu, współpraca z instytucjami europejskimi poprzez organizowanie projektów
obywatelskich.
Egzaminy językowe ESOL: od 2012 roku nauka języka angielskiego odbywa się we współpracy z British Council. Uczniowie przystępują do egzaminów językowych Cambridge (FCE,
CAE, CPE) w jedynym w Polsce szkolnym centrum egzaminacyjnym British Council (100%
zdawalności). Kompetencje językowe naszych absolwentów pozwalają im na powszechne
podejmowanie studiów w języku angielskim w Polsce i zagranicą. Indywidualne sukcesy
uczniów w olimpiadzie języka angielskiego i konkursach językowych są w ostatnich latach
najwyższe w województwie i jedne z najwyższych w kraju.
Współpraca międzynarodowa i krajowa: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Austria,
Czechy, Niemcy, Ukraina, Rumunia, Indie, Nepal, Sri Lanka, Izrael; wspomaganie polskich
placówek oświatowych w Czechach i na Ukrainie – coroczne zloty Europejskiej Rodziny
Szkół im. Juliusza Słowackiego. Realizacja projektów europejskich, w tym Erasmus+, a także
wymiana młodzieży, w tym indywidualne roczne wyjazdy we współpracy z Rotary International.
Zajęcia akademickie: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwer-

sytetu Śląskiego w Katowicach, Noc Naukowców z Uniwersytetem Śląskim, zajęcia laboratoryjne w pracowniach Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych, możliwość korzystania z naukowych zasobów akademickich
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, terenowe wyjazdy naukowe.
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Rekreacja i wypoczynek: Górski Rajd Słowaka, Żeglarski Rejs Słowaka; klasowe sześcio-

dniowe wyjazdy narciarskie; wyjazdy narciarskie w Alpy; spływy kajakowe 50. Harcerskiej
Drużyny Wodnej (współpraca z hufcem ZHP); obóz windsurfingowy; pozakontynentalne wyprawy geograficzne (m.in. Azja, Ameryka Północna), krajowe i zagraniczne wycieczki i wyjazdy
o charakterze naukowym i krajoznawczym; możliwość zdobycia uprawnień instruktora narciarskiego, snowboardowego i windsurfingu.

Organizacja konkursów o charakterze edukacyjnym: dla uczniów szkół podstawowych

(„Explore the Wor(ld)”), gimnazjów (język polski, matematyka) i szkół ponadgimnazjalnych: Chorzowska Olimpiada Języka Angielskiego, Chorzowska Olimpiada Matematyczna,
Konkurs Historyczny „Curie - Słowak” oraz Międzynarodowy Pojedynek Matematyczny
„Chorzów (PL) – Bilovéc (CZ) – Graz (A)”.
Wolontariat: udział w akcjach organizowanych przez organizacje pozarządowe, organizacja
własnych projektów charytatywnych. Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. Od lat działa
Klub Wolontariatu.
Przywiązanie do tradycji narodu, regionu i szkoły: kultywowanie tradycji przedwojennego
Gimnazjum im. Odrowążów i szkół powstałych na jego bazie (TPD, I LO). W szkole obowiązuje ceremoniał i mundurek, podkreślające przywiązanie do tradycyjnych wartości i szacunek
dla pokoleń Profesorów i Absolwentów.
Bardzo dobre wyposażenie: multimedialna Aula Krzemieniecka, pracownia polonistyczno–teatrologiczna, multimedialna pracownia geograficzno–podróżnicza, dwie pracownie
komputerowe, w tym supernowoczesna pracownia informatyczna, laboratorium chemiczne
i pracownia fizyczna, nowoczesne laboratorium językowe. Wszystkie pracownie i sale lekcyjne
posiadają stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W szkole działa również sieć
bezprzewodowa, a uczniowie mogą korzystać z darmowego Wi-Fi na terenie całego obiektu.
Biblioteka szkolna jest również skomputeryzowana, zaś w czytelni znajduje się osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, tworząc nowoczesne, multimedialne centrum
informacyjne.

Zaplecze sportowe Zespołu stanowią dwie sale gimnastyczne, w tym zmodernizowana
w 2015 roku, piękna hala sportowa, mini-siłownia, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, parking dla rowerów, nowoczesne wielofunkcyjne boisko tartanowe oraz tereny rekreacyjne – tzw.
„Ogrody Słowaka” – miejsce oficjalnych uroczystości i odpoczynku w czasie przerw, spotkań
po zajęciach i „słowakowego grillowania”. W podziemiach modernistycznego gmachu mieści się bufet szkolny, punkt sprzedaży prasy i przyborów szkolnych, harcówka oraz szkutnia
jachtowa.
Wyniki kształcenia i wychowania oraz bezpieczeństwo w ocenie zewnętrznej:
W roku 2014 Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących poddany został ewaluacji zewnętrznej, uzyskując bardzo wysokie oceny za efekty kształcenia (A), procesy prowadzące do
ich osiągania (B) oraz panujące normy społeczne i bezpieczeństwo uczniów (A). Słowak jest
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oczywiście szkołą bez przemocy i agresji. Kreowanie szacunku do wszystkich ludzi, jako jeden
z priorytetowych celów wychowawczych powoduje, że uczniowie z każdego zakątka świata
czują się tu jak w domu.
Atmosfera szkoły, czyli Juliuszowa „siła fatalna”:
Chorzowski Słowak to szkoła o specyficznej atmosferze. Sale i gabinety przedmiotowe są
symbiozą nowoczesności i zabytkowej, klimatycznej przestrzeni dydaktycznej. Słowak jest
miejscem gdzie zawiązują się trwałe przyjaźnie, miejscem, dokąd po latach wraca się z sentymentem. Każdego roku odbywa się kilkanaście klasowych spotkań absolwenckich, częste
są rocznikowe i klasowe zjazdy „po latach”. W grudniowe wieczory szkoła staje się miejscem
opłatkowych spotkań wielu roczników absolwentów.
GODZINY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW (OTWARCIA SEKRETARIATU)

W celu sprawnej obsługi Rodziców i Uczniów, w tym kandydatów do Uniwersyteckiego
Liceum Słowackiego, sekretariat szkolny czynny jest w godzinach 7.00 – 17.00, a w okresach
feryjnych w godzinach 7.00 – 15.00.
							
Zapraszamy
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II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
W roku szkolnym 2017/2018 planujemy otwarcie pięciu oddziałów klas pierwszych –
czterech ogólnodostępnych i jednego integracyjnego – w sumie 140 miejsc
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i inne dokumenty dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych zainteresowani kandydaci do klasy integracyjnej powinni dostarczyć do
dnia 21.08.2017 r.

ul. 3 Maja 22, 41-500 Chorzów
tel/fax 32 2411 711, 32 2 411 719
www.ligon.pl, e-mail: ligon.chorzow@gmail.com
Dyrektor: Grażyna Widera
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Klasa

Przedmioty
realizowane
w zakresie rozszerzonym

integracyjno ogólna

j. angielski,
historia,
geografia
lub
j. angielski,
biologia,
geografia

mundurowa
pod patronatem
AWF

Biochemiczna
z elementami
ratownictwa
medycznego

j. angielski,
biologia,
mia

pożarnicza

j. angielski,
matematyka,
fizyka

humanistyczno – j. angielski,
j. polski,
artystyczna
pod patronatem historia
UŚ
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Języki obce

Przedmioty
dodatkowe lub
uzupełniające

sztuka/ekonomia
zajęcia edukacyjne
z I pomocy przedmedycznej
historia i społeczeństwo podstawy
prawa i kryminalistyki
chej. angielski 4/6/5
j. francuski 2/2/2
j. niemiecki 2/2/2
j. włoski 2/2/2 (jeśli
zbierze się grupa 15
chętnych)

historia i społeczeństwo,
zajęcia edukacyjne z
zakresu ratownictwa medycznego
historia i społeczeństwo,
podstawy ochrony
przeciwpożarowej
z elementami I
pomocy przedmedycznej
przyroda,
sztuka/zajęcia wokalno -artystyczne

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

- j. polski
- j. angielski
- matematyka
najwyższa ocena
z następujących
przedmiotów:
biologia, chemia,
fizyka, geografia,
historia

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATÓW
Rozszerzenia z: j. angielskiego, j. polskiego (klasa humanistyczno – artystyczna),
matematyki (klasa pożarnicza) realizowane są od pierwszej klasy. Pozostałe przedmioty
od klasy drugiej.
• Kandydaci do klasy mundurowej i pożarniczej przyjmowani są z minimum dobrą oceną
zachowania.
• Programy autorskie:
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Podstawy prawa i kryminalistyki
- Sztuka
- Zajęcia wokalno – artystyczne
- zajęcia edukacyjne z zakresu ratownictwa medycznego
- podstawy ochrony przeciwpożarowej z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
•

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?

II Liceum Ogólnokształcące kojarzone jest głównie z klasami mundurowymi, jednak połowę
młodzieży stanowią uczniowie klas ogólnych.
Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego
w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Akademią Sztuki Wojennej
w Warszawie oraz Komendą Miejską Policji w Chorzowie. Klasy mundurowe realizują program
,,Wspólny Patrol”. Patronat nad klasą objął Samodzielny Zakład Bezpieczeństwa
Wewnętrznego AWF Katowice.
Współpracujemy z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, m.in. z Regionalnym Klubem
Europejskim, Teatrem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
w Chorzowie.
W szkole działa radiowęzeł, wydawany jest kwartalnik szkolny „Echo Ligonia”. Tradycją stały
się Noce filmowe, Bal Kadeta, Rajd Ligonia i Ligoniowe Spotkanie Miesiąca.
Choć jesteśmy szkołą z tradycjami, to posiadamy dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną: sale
lekcyjne z tablicami interaktywnymi lub projektorami, 2 pracownie informatyczne ze stałym
łączem internetowym, salę audiowizualną. Szkoła dysponuje dwoma centrami multimedialnymi oraz stołówką. Zaplecze sportowe stanowi: sala gimnastyczna i nowe boisko szkolne.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na basenie i obiektach sportowych Chorzowa. Od 2008 roku współpracujemy ze Szkołą Nr 4 w Tarnopolu (Ukraina). Podjęto również współpracę z Creil (Francja). Bierzemy udział w programie Erasmus +. Ważne miejsce
w naszej działalności zajmuje wolontariat. Uczniowie organizują różne akcje charytatywne.
Od lat organizujemy „Mikołajkowy Przegląd Talentów”, na którym każdy z naszych uczniów
może uzewnętrznić swoje talenty wokalne, taneczne, kabaretowe i teatralne.
Corocznie organizowane są wycieczki naukowe, w tym zagraniczne ( Francja, Anglia,
Norwegia), nagrodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce lub frekwencji, lub pracy na
rzecz szkoły i klasy oraz poligony dla uczniów klas mundurowych.
Szkoła objęta jest bezprzewodowym internetem oraz monitoringiem wizyjnym. Mamy bogaty kalendarz imprez. Ligoń to szkoła z klimatem, rodzinną atmosferą oraz z indywidualnym
i życzliwym podejściem do problemów ucznia.
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Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY – 13 maja 2017 r. godz. 10.00
Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach
730 – 1600, w środy 730 - 1700.
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III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
(Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2)
Planujemy otworzyć 6 klas pierwszych liczących po 28 uczniów
ul. Farna 5 – 7, 41-506 Chorzów
tel./fax: 32 2468802
e-mail: sekretariat@3lo.edu.pl; strona internetowa: www.3lo.edu.pl
Dyrektor: Katarzyna Sikora
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Nazwa oddziału

Przedmioty
realizowane w
zakresie rozszerzonym

Przedmioty
uzupełniające

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

A prawniczo-językowa

j. angielski (od kl. I)
WOS i historia (od
kl. II)

przyroda
poszerzenie z
matematyki lub
jednego z języków:
polskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego (od
kl. II)

j. angielski – 4/6/6
j. francuski lub j.
niemiecki lub j.
włoski – 2/2/2

B
medialno-teatralna

j. polski i j. angielski
(od kl. I)
biologia, historia,
geografia, chemia,
fizyka (jeden do
wyboru od kl. II)

historia i społeczeństwo (od kl. II)
poszerzenie z matematyki lub jednego
z języków: francuskiego, niemieckiego, włoskiego (od
kl. II)

j. angielski – 4/6/5
j. niemiecki lub
j. francuski lub j.
włoski – 2/2/2

C
matematyczna

matematyka (od
kl. I)
j. angielski lub
informatyka (od
kl. I)
fizyka, biologia,
geografia, chemia
(jeden do wyboru)
(od kl. II)

historia i społeczeństwo (od kl. II)
fizyka komputerowa

j. angielski podst.
– 2/4/3
j. angielski rozszerz./informatyka
– 1/2/3
j. włoski lub j.
niemiecki lub j.
francuski – 2/2/2

D
usportowiono-rekreacyjna z
rozszerzonym j.
angielskim

j. angielski (od kl. I)
geografia, biologia,
historia, chemia,
fizyka (jeden do
wyboru) (od kl. II)

historia i społeczeństwo (od kl. II)
poszerzenie z matematyki lub jednego
z języków:

j. angielski – 5/7/5
j. niemiecki lub
j. francuski lub j.
włoski – 2/2/2
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Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

j. polski
matematyka
j. obcy (obowiązkowy)
przedmiot z
najwyższą oceną
spośród: biologia,
chemia, fizyka,
geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie

polskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego (od
kl. II)
matematyka
uzupełniająca
wychowanie fizyczne i zdrowotne

E
medyczna

biologia i chemia
(od kl. II)

historia i społeczeństwo (od kl. II)
biologia uzupełniająca
chemia uzupełniająca

j. angielski – 4/3/3
j. niemiecki lub
j. francuski lub j.
włoski – 2/2/2

F
medialno-społeczna

WOS (od kl. II)
geografia, biologia,
chemia, fizyka
(jeden do wyboru
od kl. II)

informatyka
medialna
warsztaty medialno-społeczne
poszerzenie z
matematyki lub
jednego z języków:
polskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
włoskiego (od
kl. II)

j. angielski – 3/3/3
j. niemiecki lub
j. francuski lub j.
włoski – 2/2/2

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

W każdej klasie będą realizowane programy autorskie lub innowacje pedagogiczne. Szkoła prowadzi współpracę zagraniczną w ramach programu Erasmus+. Możliwość udziału
w zajęciach z etyki od klasy pierwszej.
Czego można się spodziewać, przychodząc do klasy prawniczo-językowej?
Cyklicznych zajęć prawniczych z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego, spotkań z prawnikami i funkcjonariuszami policji, na których poruszane będą zagadnienia zaproponowane przez uczniów; możliwości rozwijania kompetencji
w zakresie języków obcych, współorganizowania Festiwalu Teatralnego oraz innych prestiżowych imprez wpisanych w tradycję III LO im. Stefana Batorego, rozwijania wiedzy i umiejętności w trakcie dwóch obozów naukowych: w pierwszym łączącym historię z wiedzą o społeczeństwie i kulturze oraz w drugim - językowym.
Wybór tej klasy zapewni Ci nie tylko zdobywanie wiedzy potrzebnej na studiach, ale także umożliwi uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i artystycznych w regionie.
Jakie są główne działania klasy medialno-teatralnej?
- udział w warsztatach teatralnych, medialnych, fotograficznych, filmowych i plastycznych,
- organizacja Festiwalu Teatralnego stanowiącego wieloletnią tradycję III LO im. Stefana
Batorego,
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- współpraca z ośrodkami kulturalnymi regionu (m.in. obsługa medialna wybranych festiwali teatralnych na Śląsku, współpraca z Muzeum w Chorzowie),
- współpraca z Wydziałem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach,
- organizacja artystycznego obozu naukowego,
- udział w konkursach recytatorskich i teatralnych (również ogólnopolskich),
Oferta klasy medialno-teatralnej skierowana jest do uczniów z wrażliwością artystyczną,
otwartych na świat, kulturę i sztukę. Dajemy możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań artystycznych.
Jeśli masz duszę artysty i chciałbyś rozwijać lub odkryć w sobie nowe talenty, poznawać ciekawych ludzi, którzy tak jak Ty kochają sztukę, to ta klasa jest właśnie dla
Ciebie!
Klasa matematyczna to propozycja dla osób planujących studia na uczelniach, na
których preferowane są przedmioty ścisłe.
Wiemy, że absolwenci naszego liceum coraz częściej wybierają studia z wykładowym językiem angielskim i chcemy dać naszym uczniom możliwość sprawnego posługiwania się tym
językiem.
W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie będą mogli przygotować się do zdawania egzaminów
umożliwiających zdobycie certyfikatów Cambridge English: First (FCE) lub Cambridge
English: Advanced (CAE). W ramach współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach informatycznych.
W klasie drugiej planowany jest obóz naukowy do Wrocławia - to już tradycyjny wyjazd
do stolicy Dolnego Śląska, w trakcie którego oprócz zajęć na Politechnice Wrocławskiej
będziemy uczestniczyć w Festiwalu Nauki. W Batorym czekają na uczniów klasy matematycznej atrakcje w postaci Festiwalu Teatralnego, Niepodległościowej Gry Terenowej oraz
wiele innych ciekawych wydarzeń.
Z nami się nie nudzisz, bo w Batorym ciągle coś się dzieje!
Klasa usportowiono-rekreacyjna z rozszerzonym językiem angielskim jest propozycją dla uczniów zainteresowanych sportem i szeroko rozumianą rekreacją. Uczniowie
będą mogli pogodzić realizację zajęć dydaktycznych z uprawianiem sportu.
Uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych z języka angielskiego będą mieli możliwość przygotowania się do egzaminów Cambridge English: First (FCE) lub Cambridge English: Advanced (CAE).
Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie będą uczestniczyć w grupach usportowiono-rekreacyjnych: piłki ręcznej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Uczniowie będą mogli
rozwijać swoje umiejętności w trakcie zajęć na pływalni oraz zdobyć uprawnienia ratownika
wodnego.
Wybór tej klasy da Ci możliwość podjęcia studiów na kierunkach: filologicznych, politechnicznych, ekonomicznych lub na Akademii Wychowania Fizycznego.
Klasa medyczna adresowana jest do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na
kierunkach medycznych, związanych z szeroko pojętą medycyną oraz przyrodniczych.
Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności podczas zajęć organizowanych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląskim Centrum
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Onkologii w Gliwicach, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Psychologii
Społecznej w Katowicach czy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Niezapomnianych przeżyć dostarczą zajęcia prowadzone podczas obozów naukowych i warsztaty
prowadzone na terenach Parków Narodowych. Uczniowie będą mogli rozwijać wiedzę
i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, aby rzetelnie i bezpiecznie nieść pomoc.
Jeśli jesteś osobą chcącą poznawać tajniki przyrody i zgłębiać tajemnice ludzkiego
organizmu, to klasa medyczna jest dla Ciebie!
Klasa medialno-społeczna objęta jest patronatem Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, aby uczniowie mogli jak najlepiej rozwijać komunikację społeczną.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach i warsztatach, realizować ciekawe projekty medialne, współpracować z telewizją Katowice i Telewizją TVS, doskonalić umiejętności
redakcyjne, rozwijać zainteresowania publicystyczno – dziennikarskie.
Absolwenci klasy medialno-społecznej mogą kontynuować naukę na takich kierunkach,
jak: studia filologiczne, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, public relations,
kulturoznawstwo, etyka społeczna, produkcja medialna, psychologia, pedagogika.
U nas zrealizujesz własne projekty! Rozwiniesz umiejętności interpersonalne! Nauczysz się świadomego korzystania z mediów!
CO WYRÓŻNIA III LO IM. STEFANA BATOREGO W CHORZOWIE
A – akademickość, ponieważ współpracujemy z uczelniami wyższymi, np. Wydziałem
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Wydziałem Filologicznym UŚ, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz
z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach),
B – badawcze prace, które mogą być realizowane na zajęciach laboratoryjnych w Śląskim
Międzyuczelnianym Centrum Badań Interdyscyplinarnych,
C – cele, jakie stawiają sobie uczniowie przychodzący do Batorego – naukowe, artystyczne,
społeczne,
D – dyspozycyjność nauczycieli, którzy współpracują z uczniami nie tylko prowadząc lekcje, ale także organizując zajęcia pozalekcyjne, obozy naukowe, wyjścia do różnych instytucji kultury (np. teatry, kina, muzea),
E – jak efektywność, czyli dobre wyniki osiągane przez uczniów w trakcie matury i sukcesy
absolwentów w trakcie nauki na uczelniach wyższych,
F – Festiwal Teatralny, który odbywa się w szkole od dwudziestu ośmiu lat i jest nie tylko
ważnym wydarzeniem teatralnym w regionie, ale także integruje nauczycieli, uczniów i absolwentów Batorego,
G – gra terenowa rozgrywana z okazji Dnia Niepodległości,
H – historia szkoły licząca prawie 70 lat oraz absolwenci, wśród których są lekarze, prawnicy, artyści, przedsiębiorcy, naukowcy,
I – wiele jeszcze można by napisać o tym, co wyróżnia III LO im. Stefana Batorego spośród
innych szkół, ale najlepiej przekonać się, przychodząc do naszej szkoły!
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Więcej: https://www.facebook.com/3LoBatoryChorzow/
Dzień otwarty szkoły zaplanowaliśmy na 13 maja 2017 r. godz. 10.00 – 13.00.
Dokumenty kandydatów przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 – 15.00.
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IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się nabór do pięciu oddziałów klas pierwszych – limit
140 miejsc.
W terminie do 23 czerwca 2017r. kandydaci do klasy Ie usportowionej zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające uprawianie dyscypliny sportu, wystawione przez klub
sportowy lub stowarzyszenie, którego są członkami.
ul. Dąbrowskiego 34, 41-500 Chorzów
tel./fax 32 2411-714
e-mail: chorzowlo4@curie.edu.pl, strona internetowa: www.curie.edu.pl
Dyrektor: Roman Herrmann
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Nazwa oddziału

Przedmioty
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty
uzupełniające

A

B

C

D

E
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Przedmioty w
zakresie rozszerzonym będą realizowane od II klasy
w oddziałach lub
grupach międzyoddziało-wych.
Uczniowie wybiorą dwa lub trzy
przedmioty spośród
oferty przedstawionej przez szkołę,
uwzględniające ich
zainteresowania
związane z różnymi
kierunkami przyszłych studiów

historia i społeczeństwo
lub
przyroda
lub
biomedyczne
podstawy rozwoju
człowieka
lub
podstawy turystyki
i krajoznawstwa

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

język angielski
3/3/3
język francuski
lub włoski lub
niemiecki
2/2/2

język polski, matematyka
i do wyboru
dwa przedmioty
spośród:
j. angielski, biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia
wos, z najwyższą
oceną

język angielski
3/3/3
język niemiecki
lub hiszpański lub
rosyjski
2/2/2
język angielski
3/3/3
język włoski lub
hiszpański lub
niemiecki
2/2/2
język angielski
3/3/3
język włoski lub rosyjski lub niemiecki
2/2/2
język angielski
3/3/3
język włoski lub

język polski, matematyka
i do wyboru

E

-

język włoski lub
hiszpański lub
niemiecki
2/2/2

dwa przedmioty
spośród:
j. angielski, biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia,
wos, wychowanie fizyczne z najwyższą
oceną

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA
Wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczniowie dokonują
dopiero w II semestrze klasy pierwszej, a realizują je od klasy drugiej.
Bogata oferta rozszerzeń programowych pozwala jednocześnie realizować program przed
miotów przyrodniczych i humanistycznych np. biologię i historię.

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?
Programy autorskie:
- Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
- Podstawy turystyki i krajoznawstwa,
- Książka dotykowa,
- Program promocji zdrowia „Curie – pozytywna energia”,
- Step – aerobik-aktywność dla każdego.
Imprezy cykliczne:
- Festiwal Artystycznych Talentów,
- Konkurs Sztuki Słowa „Towary liryczne Agnieszki Osieckiej”,
- Konkurs Recytacji w Mowie Śląskiej,
- Miejski Konkurs HIV/AIDS,
- Konkurs Mistrza Krzyżówek Genetycznych,
- Curie Mundial – turniej dwójek piłkarskich,
- Tematyczne, zagraniczne wyprawy naukowe,
- Akcje charytatywne, w tym „Akcja Ciacho”.
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU SZKOŁY
od 7.00 – 15.00
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IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w ZSO nr 2
im. Miłośników Ziemi Śląskiej
SZKOŁA POD PATRONATEM DYDAKTYCZNYM AWF KATOWICE

ul. Harcerska 2
41- 503 Chorzów,
telefony: 32 2410421, 32 3482393 e-mail: szkola@zso2.net.pl, strona internetowa: www.
zso2.net.pl
Dyrektor: Adam Mańka
Planujemy otwarcie 4 oddziałów mistrzostwa sportowego - 65 miejsc
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

I język obcy (kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub od
podstaw)

Zajęcia punktowane przy rekrutacji
wg ocen na świadectwie gimnazjalnym

IA SMS
Piłka nożna
(Stadion Śląski)

j.angielski, matematyka, do wyboru:
biologia, geografia

historia i społeczeństwo,
ekonomia w
praktyce

j. angielski – 3/6/6
j. niemiecki/
j. włoski – 2/2/2

j. polski, matematyka, biologia, wychowanie fizyczne

I B SMS
Piłka nożna (Stadion Śląski)
I C SMS
piłka ręczna
dziewcząt
I D SMS
Piłka nożna chłopców (Zantka)

j.angielski, matematyka, do wyboru:
biologia, geografia,
historia

WARUNKI I TERMIN PRZEPROWADZANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Próby sprawności fizycznej
- piłka nożna- KS Stadion Śląski - 24 kwietnia 2017 r./ 29 maja 2017 r. /20 czerwca 2017 r.
(uczeń wybiera jeden z podanych terminów !)
godz. 10.00 boisko piłkarskie WOKiS Stadion Śląski, ul. Katowicka
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Testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów do klas SMS o profilu piłka nożna:
Test sprawności ogólnej

Próba szybkości: bieg na odcinku 60 metrów po linii prostej.
Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy.
Próba zwinności: bieg po kopercie.
Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy.
Sprawność specjalna:

Slalom z piłką po linii łamanej na odcinku 25 metrów.
Uderzenie piłki dowolną częścią stopy do bramki.
Żonglerka zadaniowa:
- nogą wiodącą
- nogą niewiodącą
- naprzemiennie
- głową
Gra uproszczona (4 na 4):

Gra 4 na 4 zawodników w czasie 2x12 minut ze zmianą stron i 3 minutową przerwą.
Obserwacja poszczególnych zawodników przez trenerów i odpowiednie wypunktowanie
każdego z nich pod względem sprawności specjalnej i inklinacji do gry.
- piłka ręczna- 24 kwietnia 2017r./ 29 maja 2017r. / 20 czerwca 2017 r. (uczennica wybiera
jeden z podanych terminów !)
godz. 11.00 Hala sportowa ZSO nr 2 , Chorzów ul. Harcerska 1
Test sprawności ogólnej

- wyskok dosiężny,
- bieg na 30 m,
- siła /ugięcia ramion w podporze przodem/,
- bieg „po kopercie – zygzakiem”,
Próba wydolności beztlenowej:

- test Noszczaka /10 X 30 m/.
Próba umiejętności technicznych /bramkarz/ – (max. 40 pkt.):

- sposoby poruszania się w bramce,
- obrona piłek dolnych i górnych,
- podanie do ataku szybkiego,
- obrona rzutów z pierwszej i drugiej linii.
Próba umiejętności techniczno- taktycznych /poszczególne pozycje w grze/ – (max. 40 pkt.):

- technika podań i chwytów w ruchu /test/,
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- technika rzutów: z podłoża, w wyskoku, z padem /test/,
- umiejętność poruszania się w obronie w poszczególnych sektorach boiska /test/,
- umiejętność zastosowania zwodów z piłką i bez piłki /test/.
Gra właściwa – (max. 30 pkt.):

- umiejętności gry w piłkę ręczną w obronie i w ataku,
- umiejętności gry na pozycji bramkarza.
- piłka nożna –MKS Zantka- 24 marca 2017 r./ 28 kwietnia 2017 r./ 26 maja 2017r.
Testy na Hali / boisku MKS Zantka Chorzów ul. Harcerska 1 godz. 10.00 .
Testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów do klasy SMS o profilu piłka nożna :

Testsprawności ogólnej:
Próba szybkości: bieg na odcinku 60 metrów po linii prostej.
Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy.
Próba zwinności: bieg po kopercie.
Czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy .
Sprawność specjalna:
Slalom z piłką po linii łamanej na odcinku 25 metrów.
Uderzenie piłki dowolną częścią stopy do bramki.
Żonglerka zadaniowa:
- nogą wiodącą
- nogą niewiodącą
- naprzemiennie
- głową
Gra uproszczona (4 na 4):
Gra 4 na 4 zawodników w czasie 2x12 minut ze zmianą stron i 3 minutową przerwą.
Obserwacja poszczególnych zawodników przez trenerów i odpowiednie wypunktowanie
każdego z nich pod względem sprawności specjalnej i inklinacji do gry.
Próba sprawności ma charakter zaliczeniowy.
Kandydaci bezpośrednio przed próbą sprawności fizycznej dołączają opinię trenera lub
instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną
zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA

Rozszerzenie z matematyki jest realizowane od klasy pierwszej, pozostałe przedmioty od
klasy drugiej.

39

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ

Jesteśmy pierwszą i jedyną w Chorzowie Szkołą Mistrzostwa Sportowego na poziomie ponadgimnazjalnym. IX LOMS funkcjonuje pod patronatem dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Specjalistyczne treningi sportowe prowadzą doświadczeni
nauczyciele, posiadający następujące kwalifikacje: trenerzy UEFA ELITE YOUTH oraz I
klasy UEFA „A”, II trener reprezentacji Polski U-15, trenerzy II klasy poszczególnych dyscyplin sportu, pracownicy naukowi AWF Katowice. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele
z pasją.
Bogata baza sportowa i dydaktyczna to m.in: basen/ spa z odnową biologiczną, hala sportowa,
boisko trawiaste oraz obiekty sportowe i dydaktyczne AWF Katowice. Świetnie wyposażone
sale lekcyjne pozwolą na prowadzenie zajęć zarówno sportowych jak i dydaktycznych na wysokim poziomie. Dodatkowym atutem będzie połączenie specjalistycznych zajęć sportowych
(m.in. realizacja programu INSTANT), zajęć dydaktycznych, oraz czasu na posiłek i relaks.
Posiłki w klasach SMS są bezpłatne. Uczniowie klas II i III IX LOMS będą mogli uczestniczyć w kursach instruktorskich z wybranych dyscyplin sportu.
Szkoła posiada Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Nasza szkoła współpracuje z TB-Polska - dystrybutorem sprzętu sportowego najwyższej klasy oraz firmą Adidas.
Uczniowie mają możliwość zamieszkania w znajdującym się w pobliżu szkoły Ośrodku pobytowym „Sportowiec”, a wybitnie uzdolnieni realizują Indywidualny Tok Nauki.
Godziny przyjęć kandydatów
(otwarcia sekretariatu szkoły)
Kandydaci są przyjmowani w godzinach pracy sekretariatu szkoły od 8.00 do 15.30.
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Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda
Planujemy otwarcie trzech oddziałów (w zależności od zainteresowania kandydatów)
ul. T. Kościuszki 11 41-500 Chorzów tel.: 32 249 50 44, 32 246 06 51 fax: 32 246 06 50
Email: szkola@glk.edu.pl
Facebook: Katolikchorzow
Instagram: Katolikchorzow
Youtube: Katolikchorzow
Dyrektor: Wojciech Kolarz
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Nazwa oddziału

Przedmioty
realizowane w
zakresie rozszerzonym

Przedmioty
uzupełniające
(wymagana
minimalna ilość
chętnych)

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

Klasa politechniczna

- matematyka
- fizyka
- informatyka
- nowożytne języki
obce
- geografia
- historia sztuki
(jeśli będzie wymagana ilość chętnych
tj. min 7 osób)

- Blok ścisły oparty
na analizie matematycznej,
statystyce,
- Ekonomia
w praktyce,
- Historia i społeczeństwo.
- robotyka amatorska,
projektowanie 3D

j. angielski – 3/3/3
j. niemiecki lub
włoski – 2/2/2

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

Klasa medyczno
– przyrodnicza

- biologia
- chemia
- matematyka
- nowożytne języki
obce
- geografia

- Bioetyka,
- Filozofia przyrody,
- Dietetyka oraz
Podstawy Treningu,
- Historia i społeczeństwo

j. angielski – 3/3/3
j. niemiecki lub
włoski – 2/2/2

j. polski, matematyka,
j. angielski
chemia, biologia

Klasa medialno
– społeczna

- j. polski
- j. angielski
- j. niemiecki
- historia
- WOS
- Historia sztuki

- Kultura j. polskiego z elementami
teorii form dziennikarskich
- Wiedza o teatrze
i filmie
- Zajęcia artystyczne
- Filozofia, etyka,
religioznawstwo,
- Coaching i wystąpienia publiczne
- przyroda
- Ekonomia
w praktyce

j. angielski – 3/3/3
j. niemiecki lub
włoski – 2/2/2

j. polski,
j.angielski
historia
WOS
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Klasa politechniczna – ma przygotowywać uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych - z naciskiem na matematykę, fizykę, informatykę oraz nowoczesne technologie.
Klasa medyczno-przyrodnicza - jako odpowiedź na bardzo wysoką liczbę uczniów chorzowskiego Katolika corocznie kandydujących na kierunki około medyczne, a także związane
ze zdrowiem i aktywnością ruchową (fizjoterapia, wychowanie fizyczne itd.). Z naciskiem na
biologię, chemię oraz matematykę.
Klasa medialno-społeczna - jako odpowiedź na nowoczesne trendy w naukach społecznych
i humanistycznych. Przygotowująca kandydatów na kierunki związane z prawem, administracją, studia lingwistyczne, a także dziennikarstwo i kierunki pedagogiczne.
UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA
Klasa politechniczna

Klasa medycznoprzyrodnicza

Klasa medialno- społeczna

Zajęcia dodatkowe
wspólne dla wszystkich klas

FCE, Szkolny Klub Sportowy – Gry Zespołowe,
kreatywność

Kółka

Filmowe i fotograficzne; Chór/ zespół wokalny; Prawnicze; Biologiczne, Chemiczne, Medialne, Teatralne, Konwersacje

Wycieczki przedmiotowe – kierunkowe
(tematyka wycieczek
dostosowana do
potrzeb uczniów)

- Muzeum Historii Komputerów i Informatyki,
- Muzeum Energetyki w
Łaziskach Górnych,
- Reaktor Jądrowy w
Świerku,
- Centrum Nauk Kopernik,
- Międzynarodowe Targi
Elektroniki CeBIT w
Hanowerze.

Wycieczki przedmiotowe – ogólne

Filharmonia; Opera; Teatr; Warszawa - Centrum Nauk Kopernik i Muzeum
Powstania Warszawskiego; Kraków – Fabryka Schindlera i Kazimierz)

Działania dodatkowe

- Konkurs na najlepszą
stronę internetową,
na najlepszą aplikację
mobilną
- Spotkanie z międzynarodową organizacją
studencką - BEST
- Festiwal Robotów
- Uzyskanie certyfikatu
ECDL
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- Ogród Zoologiczny –
Wrocław,
- Ogrody Botaniczne,
- Muzeum Anatomii w
Krakowie

- Radio Katowice,
- Redakcja i Drukarnia
„Dziennika Zachodniego”,
- Uczestnictwo w rozprawach sądowych,
- Muzeum PRL

- Obsługa programów
graficznych m.in. Photoshop Lightroom

Działania dodatkowe
– wspólne

Dzień otwarty z przedstawicielami zawodów pokrewnych do kierunków studiów
na które przygotowujemy uczniów: prawnik, architekt, lekarz, fizjoterapeuta,
informatyk, ratownik medyczny.

Współpraca z uczelniami

Politechnika Śląska,
WST

Śląski Uniwersytet Medyczny, AWF Katowice

Uniwersytet Śląski

Pasja – Sport - Rekreacja
OBOZY NAUKOWO - SPORTOWE
Klasa Pierwsza
Wrzesień

Obóz integracyjny

Grudzień

Obóz Narciarsko - Językowy

3 dniowy w Polsce. Nauka i doskonalenie jazdy + zajęcia
językowe.

Marzec

Obóz Narciarsko – Snowboardowy

Alpy

Październik

Rejs Żeglarsko – Przyrodniczy

Mazury. Zajęcia żeglarskie połączone z meteorologią,
badaniem fizyko-chemicznym gleby i wody, nawigacja.

Maj

Kurs na żeglarza jachtowego/ Rejs
morski

Możliwość uzyskania stopnia Żeglarza Jachtowego oraz
zdobycie doświadczenia na kolejne stopnie

Klasa Druga

Klasa Trzecia
Listopad

Obóz Szkoleniowo – Przygodowy

Jura. Obóz w elementami EDB, Pierwszej Pomocy
połączony z kursem Wychowawcy Kolonijnego. Obóz
kończy uzyskaniem uprawnień.

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ
Według najnowszego rankingu liceów, opublikowanego przez Perspektywy, nasze liceum jest
drugą najlepszą szkołą w Chorzowie. W województwie znaleźliśmy się na miejscu 25 a w kraju
na 198. W stosunku do poprzedniego roku to awans aż o 80 pozycji. Jesteśmy jednym z dwóch
chorzowskich liceów, które są notowane w Top 500 i znajdujemy się w grupie najdynamiczniej
rozwijających się szkół w województwie.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym konkursie kreatywnego myślenia
i rozwiązywania problemów „Odyseja umysłu”. Naszą tradycją stało się już to, że nasze drużyny wyjeżdżają na światowe finały do USA.
Jednak to, co „Katolika” wyróżnia najbardziej spośród wszystkich chorzowskich szkół, to jego
rodzinna, przyjazna atmosfera. Potwierdzeniem tego faktu są wypowiedzi naszych uczniów
na FB, które znajdziecie pod hashtagiem #LudzieChorzowskiegoKatolika. W razie jakichkolwiek pytań proponujemy kontakt z sekretariatem szkoły, którego pracownicy udzielą pełnych
informacji. Zapraszamy!
Dni otwarte 7 IV 2017 oraz 26 V 2017
Sekretariat czynny 8-15
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Zespół Szkół Budowlanych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Narutowicza 5
– od 1 września - ul. Dąbrowskiego 53, 41-500 Chorzów
Tel./fax 032/ 241-34-75, 032/ 241-38-82
Strona internetowa: www.zsb24.pl
e-mail: zsb@zsb24.pl
Dyrektor: Michał Aloszko
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się nabór do następujących szkół:
Technikum Budowlane: 4 oddziały - 104 miejsca
Branżowa Szkoła Stopnia I: 3 oddziały – 82 miejsca
Kandydaci do dnia 23 czerwca 2017 dostarczają do szkoły zaświadczenie od pracodawcy
o planowanym zatrudnieniu pracownika młodocianego (dotyczy klas wielozawodowych).
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
TECHNIKUM BUDOWLANE
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
/ przedmioty
uzupełniające

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

Zajęcia
punktowane
przy rekrutacji
wg ocen na
świadectwie
gimnazjalnym

a

Klasa projektowa
(technik budownictwa) innowacja
pedagogiczna:
„Komputerowe
wspomaganie
projektowania
i symulacji
w budownictwie”.

matematyka
fizyka

j. angielski
2/2/2/3
j. niemiecki
2/2/1/1
lub
j.hiszpański
2/2/1/1

j. polski,
matematyka, informatyka,
technika

b

Klasa architektoniczna (technik
architektury
krajobrazu )
Innowacja pedagogiczna: „Laboratorium dizajnu”

matematyka
geografia

j. angielski
2/2/2/3
j.hiszpański
2/2/1/1
lub
j. francuski
2/2/1/1

Klasa kształtowania
przestrzeni (technik
ogrodnik)

j.angielski biologia

j. angielski
2/2/2/3
j.hiszpański
2/2/1/1
lub
j. włoski
2/2/1/1
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C

(technik budowy
dróg)

j.niemiecki
chemia

j. niemiecki
2/2/2/3
j.hiszpański
2/2/1/1
lub
j. włoski
2/2/1/1

D

Klasa planowania
infrastruktury
(technik geodeta )

matematyka
geografia

j. polski,
matematyka, informatyka,
technika

(technik dróg kolejowych i obiektów
inżynieryjnych)

matematyka
fizyka

j. angielski
2/2/2/3
j.niemiecki
2/2/1/1

Innowacja pedagogiczna:
Gryfny urbanistaŚląsk na nowo

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy (kontynuacja)

Zajęcia edukacyjne punktowane
przy rekrutacji
wg ocen na
świadectwie
gimnazjalnym

A

Klasa branżowa – rzemieślnicza wielozawodowa
np.: cukiernik, fotograf, fryzjer, lakiernik,
kominiarz, kucharz elektromechanik
pojazdów samochodowych ,mechanik
pojazdów samochodowych, piekarz,
sprzedawca, stolarz i inne

j. angielski 1/2/1

j. polski,
matematyka,
informatyka,
technika

B

Klasa branżowa – budowlana
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- betoniarz – zbrojarz
- monter konstrukcji budowlanych

j.angielski
1/2/1

46

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA

Zapewniamy praktyczną naukę zawodu uczniom klas wielozawodowych i budowlanych.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w klasach budowlanych odbywają się w profesjonalnych warsztatach szkolnych oraz w firmach na terenie aglomeracji, a w zawodach rzemieślniczych bezpośrednio u pracodawcy.
Skierowania do lekarza medycyny pracy w zawodach budowlanych i w zawodach rzemieślniczych takich jak: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fotograf, fryzjer,
kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik ,piekarz, sprzedawca i
stolarz, wydaje szkoła.
„Zaprojektuj z nami swoją przyszłość!”
Jeżeli chcesz kształcić się w szkole łączącej tradycję z nowoczesnością.
MUSISZ DO NAS PRZYJŚĆ!
• Fachowców kształcimy od ponad 40 lat.
• Mamy nową siedzibę w centrum miasta.
• Nowoczesne warsztaty szkolne.
• Zawody najbardziej poszukiwane na rynku pracy.
• Praktyki zawodowe w kraju i za granicą.
• Patronat Uczelni Wyższych: Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wyższej Szkoły Tech
nicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
• Nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego
i włoskiego) w 24-stanowiskowym laboratorium językowym.
• Kosztorysowanie i projektowanie komputerowe.
• Radiowęzeł, wszystkie sale multimedialne, e-learning, Wi-Fi.
• Psycholog/pedagog/ pielęgniarka szkolna.
• Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów.
• Indywidualne szafki uczniowskie.
• Stołówka i sklepik na terenie szkoły.
• Współpraca z przedsiębiorstwami partnerskimi.
• Pracownia e-sportu.
• Innowacje pedagogiczne.
Krok w naszym kierunku – to słuszny wybór!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii oraz profilu na Facebooku!
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Urbanowicza 2, tel. 32 241 17 23, e-mail: zse@adres.pl,
www. zse-chorzow.pl
Dyrektor: Monika Upława
Technikum Ekonomiczne - 4 oddziały - 128 miejsc
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018

Technikum Ekonomiczne
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
/ przedmioty
uzupełniające

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

A

technik ekonomista

j. polski,
matematyka/
historia i społeczeństwo

j. angielski 2/2/2/3
(w kl. 4 I sem. 2,
II sem. 4)

j. polski,
matematyka,
język obcy,
max (geografia,
biologia, chemia,
fizyka, historia)

j. angielski
biologia/
historia i społeczeństwo

j. angielski 2/2/2/3
(w kl. 4 I sem. 2,
II sem. 4)

j. angielski
geografia/
historia i społeczeństwo

j. angielski 2/2/2/3
(w kl. 4 I sem. 2,
II sem. 4)

j. angielski
geografia/
historia i społeczeństwo

j. angielski 2/2/2/3
(w kl. 4 I sem. 2,
II sem. 4)

B

C

D

technik obsługi
turystycznej

technik logistyk

technik spedytor
technik handlowiec
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j. niemiecki lub
j. francuski
2/2/2/0

j. niemiecki lub
j. francuski
2/2/2/0

j. niemiecki
2/2/2/0

j. niemiecki
2/2/2/0

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA

Praktyka zawodowa
W zawodzie technik ekonomista (klasa I A):
Praktyka zawodowa w wymiarze 6 tygodni realizowana jest w następujących formach:
- praktyki w Firmie Symulacyjnej w klasie drugiej (3 godziny zajęć w tygodniu w grupach);
- praktyki 4-tygodniowej w klasie trzeciej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych,
organizacjach budżetowych organizowana w kraju lub za granicą w ramach programu Erasmus + (20 dni roboczych);
W zawodzie technik obsługi turystycznej (klasa I B):
Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni realizowana jest w następujących formach:
- praktyki w Firmie Symulacyjnej: (2 godziny zajęć w tygodniu w grupach w klasie pierwszej
i w klasie drugiej, 1 godzina zajęć w tygodniu w grupach w klasie trzeciej w I semestrze
w klasie czwartej)
- praktyki 4-tygodniowej w klasie trzeciej w biurach podróży i agencjach turystycznych organizowanej w kraju lub za granicą w ramach programu Erasmus+ (20 dni roboczych);
W zawodzie technik logistyk (klasa I C):
Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni realizowana jest w klasie trzeciej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowo-usługowych oraz w firmach logistycznych organizowanej
w kraju lub za granicą w ramach programu Erasmus+;
W zawodzie technik spedytor (klasa I D):
Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni realizowana jest w klasie trzeciej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowo-usługowych, transportowych, w firmach logistycznych
i spedycyjnych.
W zawodzie technik handlowiec (klasa I D):
Praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni realizowana jest w klasie trzeciej w przedsiębiorstwach handlowych.

49

Programy własne: kształcenie zawodowe odbywa się na podstawie własnych modułowych programów nauczania opracowanych przez nauczycieli Szkoły. Ponadto w Szkole realizowanych
jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 10 innych programów własnych.
Projekty edukacyjne:
„Szkoła z klasą 2.0”, „Być przedsiębiorczym. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, „Lekcje
z ZUS”, „Razem dla rozwoju. Edukacja globalna w szkołach”, „Nowe horyzonty edukacji filmowej”, „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”, „Szkoła tolerancji”, projekty Polskiej Akcji Humanitarnej.
CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ

Jesteśmy jedną z najstarszych szkół zawodowych w regionie (120 lat doświadczenia w kształceniu zawodowym). Aktywnie wykorzystujemy fundusze Unii Europejskiej do modernizacji
oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkoły. Organizujemy zagraniczne praktyki zawodowe
(w Słowacji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech).
Posiadamy Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz „Szkoła z klasą 2,0”. Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Odnoszą liczne sukcesy
w konkursach oraz zawodach sportowych, organizują i uczestniczą w akcjach charytatywnych, akcjach honorowego krwiodawstwa, są wolontariuszami WOŚP. Od 14 lat organizujemy Międzyszkolny Festiwal Walentynkowy.
Zapewniamy bardzo dobre warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska
gwarantuje wysoki poziom nauczania. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych w ramach działalności różnorodnych kół zainteresowań i szkolnych
klubów.
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
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Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych im. Marii Dąbrowskiej
41 – 500 Chorzów ul. Katowicka 64
Telefon: 322411725; e-mail: zsgu@wp.pl; strona www: www.zsguchorzow.pl
Dyrektor: Wacław Piska
Oddziały w roku szkolnym 2017/2018
Technikum Gastronomiczne - 4 oddziały
- 128 miejsc
Technik hotelarstwa - 1 oddział (32 miejsca)
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały (64 miejsca)
Kelner - 1 oddział (32 miejsca)
Branżowa szkoła I Stopnia nr 5 - 2 oddziały - 64 miejsca
Kucharz - 1 oddział (32 miejsca)
Cukiernik - 1 oddział
(32 miejsc)
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Technikum
Nazwa
oddziału

Nazwa zawodu

Przedmioty w
zakresie
rozszerzonym
i przedmioty
uzupełniające

Pierwszy język
obcy
Drugi język
obcy

Zajęcia
punktowane
przy rekrutacji
wg ocen na
świadectwie
gimnazjalnym

A

Technik hotelarstwa

język angielski
geografia /
historia i społeczeństwo

język angielski
2/3/2/6
język niemiecki
2/2/2/2

j. polski
matematyka
biologia
geografia

B
C

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

język angielski
biologia / historia i
społeczeństwo

D

Kelner

język angielski
geografia /
historia i społeczeństwo

Praktyki zawodowe dla klas w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner odbywają się w hotelach klasy biznes (4 lub 5-gwiazdkowych)
w Katowicach i Chorzowie – Qubus, Angelo, Arsenal Palace, Monopol, Campanile, Best
Western Premier, Diament Park. Ponadto uczniowie klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner odbywają praktyki zawodowe w restauracjach: Łania, Kamienny
Kasztel i La Pasion, Hotel Rezydencja w Piekarach Śląskich oraz w hotelu Gorczowski i Focus.
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Dla wyróżniających się uczniów istnieje możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną do
Wielkiej Brytanii, Włoch lub Grecji. Praktyki są organizowane w ramach programu
„Erasmus +”. Wyjazd jest całkowicie bezpłatny.
Branżowa Szkoła I Stopnia
Nazwa
oddziału

Nazwa zawodu

A

Kucharz

B

Cukiernik

Język obcy

język angielski
1/2/1

Zajęcia punktowane
przy rekrutacji
wg ocen na świadectwie gimnazjalnym
j. polski
matematyka
biologia
geografia

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz zajęcia praktyczne będą odbywać
na terenie szkolnego warsztatu gastronomicznego, a w zawodzie cukiernik w renomowanych
cukierniach.
CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ

Zespół Szkół Gastronomiczno–Usługowych prowadzi kształcenie w zawodach, które są
atrakcyjne dla młodych, przedsiębiorczych uczniów oraz są poszukiwane na rynku pracy. Nasi
uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie. Wynik te są wyższe od średniej w województwie śląskim.
Dla naszych uczniów posiadamy bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, poczynając
od zajęć z przedmiotów ogólnokształcących poprzez przedmioty zawodowe związane z sztuką
gotowania i obsługą gości. Uczniowie klas III doskonalą komunikację językową, tak potrzebną w kształconych zawodach na zajęciach ze sztuki retoryki. Szkoła bierze udział w akcjach
charytatywnych, honorowym krwiodawstwie, jesteśmy wolontariuszami WOŚP i współpracujemy z Hospicjum w Chorzowie.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach „Bractwa Rycerzy Bożogrobców”, w którym
działają następujące sekcje: „kuchni średniowiecznej”, „tańca i śpiewu średniowiecznego”,
„fechtunku rycerskiego”, „łucznictwa” oraz „kaligrafii”.
Sekretariat przyjmuje dokumenty kandydatów oraz udziela wszelkich informacji
związanych z naborem od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
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Zespół Szkół Technicznych nr l im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów
tel. centrala: 32 2-410-216 fax: 32 2-412-508
strona internetowa: www.zstio1.edu.pl
e-mail: zstio1ch@wp.pl
Dyrektor: Sylwia Tkocz
KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się nabór do następujących szkół:
Technikum Elektroniczne - 5 oddziałów - 156 miejsc:
Szkoła branżowa I stopnia - 3 oddziały - 90 miejsc:
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018

Technikum Elektroniczne
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
/ przedmioty
uzupełniające

A

technik elektronik

matematyka,
fizyka/ historia i
społeczeństwo

technik chłodnictwa
i klimatyzacji

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)
język angielski
2-2-3-2/4
język zawodowy
0-1-0-0
język niemiecki
1-1-1-1/3

B

technik informatyk

matematyka, informatyka/ historia
i społeczeństwo

język angielski
2-2-3-2/4
język angielski
zawodowy
0-1-0-0
język niemiecki
1-1-1-1/3

C

technik organizacji
reklamy

matematyka,
geografia / historia i
społeczeństwo

język angielski
2-2-3-2/4
język angielski
zawodowy
0-0-2-0
język niemiecki
1-1-1-1/3

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym
język polski, język
obcy, matematyka
jeden przedmiot
wskazany przez
kandydata z grupy
przedmiotów: fizyka, informatyka,
historia, geografia, ,
technika

język polski, język
obcy, matematyka,
jeden przedmiot
wskazany przez
kandydata z grupy
przedmiotów: geografia, informatyka,
technika, plastyka,
wiedza o społeczeństwie
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D

technik górnictwa
podziemnego

technik mechanik

E

technik pojazdów
samochodowych

geografia, matematyka/ historia
i społeczeństwo
fizyka, matematyka/ historia
i społeczeństwo

fizyka, matematyka/ historia
i społeczeństwo

język angielski
2-2-3-2/4
język angielski
zawodowy
0-0-2-2/0
język niemiecki
1-1-1-1/3

język polski, język
obcy, matematyka
jeden przedmiot
wskazany przez
kandydata z grupy
przedmiotów:
geografia, fizyka,
technika, informatyka, historia

język angielski
2-2-3-2/4
język angielski
zawodowy
0-0-2-2/0
język niemiecki
1-1-1-1/3

język polski, język
obcy, matematyka
jeden przedmiot
wskazany przez
kandydata z grupy
przedmiotów: informatyka, fizyka,
geografia, historia,
technika

Szkoła branżowa I stopnia nr 1
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

s/e

ślusarz

g/ em

górnik eksploatacji
podziemnej

m/ ek

mechanik pojazdów
samochodowych

Język obcy (kontynuacja)

język angielski

Zajęcia punktowane
przy rekrutacji wg
ocen na świadectwie
gimnazjalnym
język polski,
język obcy,
matematyka,
jeden przedmiot wskazany przez kandydata z
grupy: fizyka, informatyka, technika, geografia,
historia, wiedza o społeczeństwie

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA

W ramach każdego zawodu uczniowie przystępują do egzaminów z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z informacją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Szkoła pośredniczy w organizacji miesięcznych praktyk zawodowych, które odbywają się
w III klasie technikum w zakładach pracy na terenie Chorzowa i miast ościennych.
W ramach projektów unijnych uczniowie mają możliwość odbycia miesięcznej praktyki
za granicą oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
W ramach stałej współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach
i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych.
Zajęcia praktyczne uczniów szkoły branżowej zapewnione przez szkołę odbywają się w ciągu
tygodnia w pracowniach własnych warsztatów szkolnych, sztolni ćwiczebnej KWK „Wujek”
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oraz w zakładach pracy współpracujących ze szkołą, przy użyciu profesjonalnego sprzętu i pod
nadzorem doświadczonych pracowników.
-

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ

kształcenie zawodowe dostosowane do zmieniającego się rynku pracy
wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych
nowoczesne zaplecze dydaktyczne i sportowe
własne warsztaty szkolne
zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+
staże zawodowe z wynagrodzeniem
wsparcie w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły

Atrakcyjne kursy podwyższające kompetencje zawodowe organizowane w ramach
projektu „Stawiamy na kompetencje zawodowe”:
• nauki jazdy kat.”B”,
• tworzenia witryn internetowych i animacji komputerowych,
• kursy cyfrowej obróbki dźwięku oraz montażu filmów i fotografii reklamowej,
• kursy obsługi obrabiarek CNC, spawania, SEP
• projektowania i montażu alarmów,
• programowania drukarki 3 D
Współpraca z licznymi zakładami pracy i wyższymi uczelniami,
Liczne tytuły i certyfikaty:
o Szkoły Dialogu,
o Solidarnej Szkoły,
o Szkoły Uczącej Się,
o Szkoły Promującej Zdrowie – Certyfikat Krajowy,
o Szkoły Przyjaznej Biznesowi,
o Szkoły Dobrze zaPROJEKTowanej,
o Szkoły wolnej od dopalaczy,
o Szkoły Dialogu oraz Solidarnej Szkoły
Organizacja atrakcyjnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego:
- Festyn u Wojtka,
- Akademia Młodego Kierowcy,
- Dzień Przedsiębiorczości,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Bank Pomysłów Sportowych
- dyspozycyjność pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i instruktora edukacji prawnej
W szkole panuje wyjątkowa atmosfera. Dołącz do nas, przekonasz się sam.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Aktualne informacje na temat życia szkoły można znaleźć na stronie www.zstio1.edu.pl
Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
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Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a
41 500 Chorzów
tel. 032 24 10 129
zstnr2@zstnr2.pop.pl, www.zstnr2.pop.pl.
Technikum Samochodowe – 3 oddziały – 96 miejsc:
technik pojazdów samochodowych – 64 miejsca.
technik mechanik – 16 miejsc;
technik fotografii i multimediów – 16 miejsc;
Branżowa szkoła I Stopnia nr 2
3 oddziały wielozawodowe – 96 miejsc.
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018

Technikum Samochodowe
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

TS

Technik pojazdów
samochodowych

TM/F

Technik mechanik

Technik fotografii i
multimediów

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
/ przedmioty
uzupełniające

matematyka, historia/przyroda

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

j. angielski –
2/2/3/3
j. niemiecki –
2/1/1/1

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym
j. polski, matematyka,
max (biologia,
chemia, fizyka lub
matematyka);
max (informatyka
lub technika)
j. polski, matematyka,
max (biologia,
chemia, fizyka lub
geografia);
max (informatyka, plastyka lub
technika)
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UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA

- matematyka w zakresie rozszerzonym prowadzona jest od klasy pierwszej;
- uczniowie uczestniczą w kursie prawa jazdy w szkolnym ośrodku kursowym;
- szkoła realizuje nowoczesny program własny nauki zawodowego języków obcych w oparciu
o międzynarodowy projekt „Intercar”;
- uczniowie uczestniczą w realizacji programu własnego szkoły – wiedza o Śląsku pt. „Mój
Śląsk”;
- Innowacja pedagogiczna – w czteroletnim cyklu nauczania uczniowie technikum zbudują
własny samochód.
- ofertę edukacyjną uzupełniają ciekawe zajęcia pozalekcyjne, np. zajęcia sportowe, językowe,
- wolontariat, koło fotograficzne, informatyczne;
- szkoła posiada ustaloną renomę na rynku pracy,
Barnżowa szkoła I Stopnia nr 2
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

A
B
C

Wielozawodowa

Język obcy

Zajęcia punktowane
przy rekrutacji wg
ocen na świadectwie
gimnazjalnym

j. angielski – 2/1/1

j. polski, matematyka,
max (technika lub informatyka);
max (fizyka, chemia lub
biologia)

j. niemiecki – 2/1/1
j. angielski – 2/1/1/
j. niemiecki – 2/1/1

CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ

Kształcenie w zawodach rzemieślniczych, z wyjątkiem zawodów gastronomicznych i handlowych, np.: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy, lakiernik, fryzjer, piekarz, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, stolarz, kaletnik, kominiarz, krawiec, kuśnierz, tapicer, wędliniarz, fotograf, złotnik-jubiler i inne zawody rzemieślnicze.
Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę
z młodocianym pracownikiem;
Mechanicy pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia prawa jazdy w szkolnym
ośrodku kursowym.
Szkoła znana z wielu inicjatyw społecznych, podejmowanych przez członków Szkolnego Koła
Wolontariatu „Iskra”.
Zdolności artystyczne uczniów rozwijane są przez takie działania, jak: coroczny Przegląd
Talentów, pracę szkolnego koła fotograficznego „Towarzystwo Dobrego Obrazu”, konkursy
tematyczne.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach rzemieślniczych różnej specjalności, stacjach
diagnostycznych oraz w salonach i warsztatach samochodowych.
Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.00 – 15.00; czwartek: 7.00 – 17.00; piątek: 7:00 – 13:00
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
ul. St. Batorego 37, 41-506 Chorzów
tel. 32 2465-611, tel./fax: 32 2466-163
Internet: www.zstio3.pl, e-mail: sekretariat@zstio3.pl
Dyrektor: Krystian Biadacz
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się nabór do: Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli: 3 oddziały – 90 miejsc
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Nazwa oddziału

Nazwa zawodu

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
/ przedmioty
uzupełniające

EL

technik elektryk

MI

technik mechatronik

matematyka
i fizyka
lub

TI

technik informatyk

matematyka
i język angielski
lub
język niemiecki
lub
język włoski /
fizyka
i język angielski
lub
język niemiecki
lub
język włoski /

I język obcy
(kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

język angielski
3/2/2/2
język niemiecki
2/2/1/1
lub
język włoski
2/2/1/1

Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym

język polski
język obcy
matematyka
jeden przedmiot
wskazany przez
kandydata z grupy
przedmiotów:
informatyka
fizyka, chemia

/ historia i społeczeństwo

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA

Nasze Technikum uzyskało tytuły: „Srebrna Szkoła”, „Brązowa Szkoła” w Ogólnopolskim
Rankingu Techników prowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.;
Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających mogą być prowadzone w grupach
międzyoddziałowych, ilość tworzonych grup rozszerzeń jest ograniczona możliwościami organizacyjnymi szkoły.
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Organizujemy miesięczne praktyki zawodowe w wiodących firmach regionu: Tauron Dystrybucja S.A., Energoprojekt Katowice, Elektror, IzoBlok Chorzów, Blumenbecker Engineering,
Plasma System S.A., Elgór + Hansen, OptimEL.
Uczestniczyliśmy już w 8 różnych projektach unijnych. Obecnie realizujemy projekty:
- Wysokie kwalifikacje zawodowe drogą do sukcesu (ERASMUS+), w ramach którego uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Irlandii;
- Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli szkołą pozytywnego wyboru uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach dodatkowych, specjalistycznych kursach zawodowych, dających dodatkowe uprawnienia zawodowe, takich jak SEP i SCADA oraz kursie
prawa jazdy kategorii B; podczas wakacji podejmują płatne staże w wiodących firmach naszego regionu;
- Pracownie zawodowe najnowszej generacji w Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im.
Nikoli Tesli w Chorzowie - w ramach projektu są tworzone pracownie: robotyki i urządzeń
elektrycznych oraz informatycznych sieciowych systemów operacyjnych i multimediów. Szkoła pozyska nowoczesne wyposażenie, między innymi serwerownię HP, 18 stanowisk komputerowych (Mac mini 2.6 GHz + laptop i7/8GB/RAM 256GB SSD + HP ProLiant MicroServer + tablet graficzny), stanowisko robota przemysłowego UR 3 wraz z oprogramowaniem,
stanowiska inteligentnego domu LCN, stanowisko silnika indukcyjnego 3–fazowego z wirnikiem klatkowym, serwonapędem, falownikiem, sterownikiem PLC i enkoderem, stanowisko
dydaktyczne Factory I/O, zestawy przyrządów pomiarowych;
Współpracujemy, na podstawie podpisanych umów, z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym i Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej oraz Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Oferujemy dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki
w nauce, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych, stypendia fundowane przez
Firmę Energoprojekt Katowice i Elektror Airsystems. Jesteśmy objęci patronatem Firmy
Tauron Dystrybucja, współpracujemy z wieloma firmami, między innymi: Energoprojekt
Katowice, Elektror, Arcadia Soft, nkt cables, F&F Pabianice, Elgór + Hansen,
OptimEL i inne;
Prowadzimy nabór do grupy e - sport
od roku szkolnego 2017/2018 będą w Szkole prowadzone w grupie międzyklasowej zajęcia
dodatkowe dla uczniów, którzy pasjonują się grami komputerowymi i rywalizacją za pomocą
komputera czy konsoli w trybie multiplayer, będą oni brać udział w profesjonalnych treningach, zajęcia poprowadzą trenerzy sportów elektronicznych.
Prowadzimy szkolne koło SEP.
Absolwenci naszego Technikum zdobywają zawody atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy,
otwierające wiele możliwości:
TECHNIK ELEKTRYK

• dalsze kształcenie na studiach wyższych, proponowane wydziały: elektryczny, mechanicz
ny technologiczny, automatyki i robotyki, elektroniki i informatyki, energetyki;
• podjęcie własnej działalności gospodarczej: prowadzenie firmy specjalizującej się w pro
jektowaniu lub wykonywaniu instalacji elektrycznych;
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•

pewne zatrudnienie w zakładach systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci
elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne), firmach projektujących i wykonujących instalacje elektryczne, dozorze technicznym firm, zakładach prowadzących obsługę
i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach usługowych serwisujących urządzenia AGD, służbach utrzymania ruchu w zakładach
przemysłowych;
TECHNIK MECHATRONIK
• dalsze kształcenie na studiach wyższych, proponowane wydziały: mechaniczny technolo
giczny, automatyki i robotyki, elektroniki i informatyki, elektryczny, energetyki, inżynie
rii biomedycznej;
• podjęcie własnej działalności gospodarczej: prowadzenie firmy zajmującej się serwisowa
niem i naprawą urządzeń elektrohydraulicznych i pneumatycznych lub projektowaniem
i programowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych;
• pewne zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produk
cyjnym, firmach wykorzystujących projektowanie wspomagane komputerowo CAD,
przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowych, przedsiębiorstwach zajmujących się
obsługą urządzeń elektrohydraulicznych i pneumatycznych, dozorze technicznym firm,
służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych;
TECHNIK INFORMATYK (klasa patronacka Katedry Informatyki Przemysłowej
WIMiM Politechniki Śląskiej);
• dalsze kształcenie na studiach wyższych, proponowane wydziały: informatyki, zarządza
nia, automatyki i elektroniki, telekomunikacji, biotechnologii;
• podjęcie własnej działalności gospodarczej: prowadzenie firmy specjalizującej się w ob
słudze informatycznej przedsiębiorstw, firmy zajmującej się tworzeniem i eksploatacją opro
gramowania;
• pewne zatrudnienie w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem
i eksploatacją oprogramowania, przedsiębiorstwach administrujących sieciami kompute
rowymi, firmach obsługi informatycznej, zakładach wykorzystujących projektowanie wspo
magane komputerowo, firmach reklamowych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych.
Jesteśmy Szkołą z tradycjami (rok powstania 1952), która należy do najnowocześniejszych
i najlepiej wyposażonych w rejonie: we wszystkich salach lekcyjnych znajdują się komputery,
tablice interaktywne lub projektory, uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego
Interneu, pracownie informatyczne są wyposażone w komputery firm Dell, HP i Apple,
pracownie specjalistyczne – elektryczne, mechatroniczne posiadają nowoczesną
aparatur ę pomiarową i zestawy do wykonywania ćwiczeń firm Festo i Encon, nkt
cables, F& F.
Bazę sportową stanowią – boisko szkolne i sala gimnastyczna z nawierzchniami z tworzyw
sztucznych oraz sala do aerobiku wraz z siłownią. Staramy się zapewnić uczniom
możliwość rozwijania własnych talentów oraz dobre przygotowanie do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych lub pracy zawodowej. Jesteśmy szkołą
bezpieczną i przyjazną, w której panuje bardzo dobra atmosfera.
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Proponujemy:
• koła zainteresowań – naukowe, artystyczne, sportowe, dziennikarstwa radiowego i telewi
zyjnego, własne studio Tesl@vision;
• pracę w charakterze wolontariuszy (organizujemy Przystanek PaT);
• seanse w szkolnym kinie ULTIMA THULE; turnieje gier komputerowych i planszo
wych;
• zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów dla uczniów zdolnych i wymagających
wsparcia;
• zajęcia z pracownikami naukowymi Uczelni współpracujących ze Szkołą;
• imprezy cykliczne – Dzień Patrona, Śląski Konkurs Języka Niemieckiego, Panorama Klas,
Żakinada, Dzień Sportu, wycieczki integracyjne klas pierwszych, wycieczki naukowe
i tu rystyczne, wyjazdy do współpracujących ze Szkołą firm, wyjazdy do Włoch, Serbii, Nie
miec, spotkania z ciekawymi ludźmi...
Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można składać w sekretariacie Szkoły, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1430 (wniosek do pobrania ze strony
internetowej Szkoły www.zstio3.pl w zakładce REKRUTACJA)
Sekretariat Szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1430
Zapraszamy do Szkoły w każdą środę od 1430 – 1630 (pokój 101) w celu zapoznania
się ze szczegółami oferty edukacyjnej.
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1, 41-500 Chorzów
tel.: 032 2411-717, fax: 032 2411-717
e-mail: admin.sniadecki@edu.pl,
strona internetowa: www.zstio4chorzow.pl
Dyrektor: Małgorzata Brzozowska
VII Liceum Ogólnokształcące
3 oddziały sportowe - razem 84 miejsca
Technikum Chemiczne
3 oddziały (technik analityk-1, technik weterynarii-1, 1/2 technik ochrony środowiska, 1/2
technik technologii chemicznej ) - razem 90 miejsc
Kandydaci do klasy wojewódzkiej i sportowej zostaną poddani testowi sprawności ogólnej,
specjalnej i gier, sprawdzian jest zaliczeniowy.
Sprawność ogólna: - próba szybkości, bieg na odcinku 50 m po linii prostej, próba zwinności bieg po kopercie, próba mocy - skok w dal obunóż z miejsca.
Sprawność specjalna: - slalom z piłką po linii łamanej na odcinku 25 m, uderzenie piłki dowolną częścią stopy do bramki, żonglerka zadaniowa: nogą wiodącą, nogą niewiodącą, naprzemiennie, głową.
Gra uproszczona: - (4x4) w czasie 2x12 minut ze zmianą stron. Wszystkie próby sprawności
ogólnej i sprawności specjalnej oraz gra uproszczona będą punktowane przez trenerów. Ponadto kandydaci do klas wojewódzkich muszą uzyskać pozytywny wynik Międzynarodowego
Testu Sprawności Fizycznej (MTSF).
Test zostanie przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2017 r. w godzinach 15.00 – 16.30 na boisku
chorzowskich „Kresów” Adres: 41-506 Chorzów; ul. Wolności 139
SZCZEGÓŁOWA OFERTA ODDZIAŁÓW NA ROK 2017/2018
Liceum Ogólnokształcące
Nazwa
oddziału

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

I LO a
Przedmioty w zakresie
sportowa
rozszerzonym będą reali(piłka nożna) zowane od klasy II
w oddziałach lub
I LO b
w grupach międzyodsportowa
działowych.
I LO c
Uczniowie wybiorą 3
sportowa
przedmioty spośród
oferty przedstawionej
przez szkołę

Przedmioty
uzupełniające

I język obcy (kontynuacja)
II język obcy
(kontynuacja lub
od podstaw)

Język angielski 3/4/3
Historia
i społeczeństwo
lub przyroda

Język niemiecki 2/2/1

Zajęcia punktowane przy
rekrutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym
język polski
język angielski lub
niemiecki
matematyka
max (geografia,
historia, informatyka, technika, wos,
wychowanie fizyczne)
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Technikum Chemiczne
Oddział

Nazwa zawodu

ITA

Technik analityk

Przedmioty
w zakresie
rozszerzonym
/ przedmioty
uzupełniające

Pierwszy język
Zajęcia punkobcy
towane przy reDrugi język obcy krutacji wg ocen
na świadectwie
gimnazjalnym
język polski
język angielski lub
niemiecki
matematyka
I naj (biologia,
chemia, fizyka,
geografia)

chemia, matematyka /
historia i społeczeństwo

ITB

Technik
ochrony środowiska
Technik technologii chemicznej

ITC

Technik weterynarii

biologia, geografia
/ historia i społeczeństwo

biologia, matematyka /
historia i społeczeństwo

Język angielski
2/3/3/2
Język niemiecki
2/1/1/1

język polski
język angielski lub
niemiecki
matematyka
I_naj (biologia,
chemia, geografia,
historia, wos)
język polski
język angielski lub
niemiecki
matematyka
I naj (biologia,
chemia, geografia,
historia, wos)

UWAGI DODATKOWE WAŻNE DLA KANDYDATA
Klasa wojewódzka piłki nożnej prowadzona jest przez Śląski Związek Piłki Nożnej, klasa
sportowa piłki nożnej o profilu trenersko-sędziowskim prowadzona jest przez Śląski Związek
Piłki Nożnej.
Od 1 września 2017 r. szkoła uruchamia nowy kierunek kształcenia:
TECHNIK WETERYNARII
Kierunek został pozytywnie zaopiniowany przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Chorzowie, oraz przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia.
CO WYRÓŻNIA NASZĄ SZKOŁĘ
Od 2003 r. szkoła współpracuje z Klubem Sportowym Ruch Chorzów S.A. w zakresie kształcenia młodzieży będącej zawodnikami klubu i prowadzi klasy sportowe.
Potwierdzeniem efektywności naszego działania jest fakt, iż uczniami i absolwentami
Liceum są wybitni piłkarze - kadrowicze Adama Nawałki, reprezentanci Kadry Polski U-21,
U-17,U-19, zawodnicy klubów ekstraklasy oraz I i II ligi (Artur Sobiech, Patryk Lipski, Filip
Starzyński, Martin Konczkowski, Miłosz Trojak, Michał Koj, Aleksander Komor, Przemysław Bargiel, Kamil Słoma, Dominik Małkowski).
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Szkoła posiada najnowocześniejsze, w pełni profesjonalne laboratorium chemiczne, w skład
którego wchodzi 8 pracowni chemicznych , każda posiada od 8 do10 nowoczesnych stanowisk.
Szkoła zapewnia pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych w interesujących i dostosowanych do wymagań i kierunku kształcenia zakładach pracy (Novichem, Elektrociepłownia
Elcho, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, laboratoria chemiczne i analityczne).
Szkoła posiada multimedialną bibliotekę, dysponującą bogatymi zbiorami. Oprócz tradycyjnych książek i czasopism, gromadzi również filmy, wydawnictwa multimedialne i audiobooki; umożliwia uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych. W czytelni
można skorzystać z elektronicznego katalogu zbiorów oraz z komputerów, mających stały dostęp do Internetu. Biblioteka prowadzi różnorodne formy realizacji zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej, czerpiąc z własnej bazy i współpracując z wieloma instytucjami.
Placówka nasza współpracuje:
- ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej,
- Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach i w Krakowie
- Śląskim Uniwersytetem Medycznym
- Uniwersytetem Śląskim
- Wyższą Szkoła Bankową
- Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
- Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Mocne strony szkoły:
wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, ciekawa i różnorodna oferta zajęć edukacyjnych i pozaedukacyjnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom i rodzicom, szeroka oferta imprez szkolnych zarówno o charakterze edukacyjnym jak i kulturalnym,
miła, przyjazna atmosfera, możliwość wpływu uczniów na życie szkoły.
Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00.
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