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Droga Młodzieży,
Szanowni Państwo!
Edukacja szkolna od dłuższego 
czasu funkcjonuje w cieniu pan-
demii. Ubiegły rok był wielkim 

wyzwaniem dla całego środowi-
ska oświatowego, które musiało 
błyskawicznie dostosować się 
do nowych warunków pracy. 
Gwałtowna zmiana systemu na-
uczania i  restrykcje pandemii 
miały największy wpływ na los 
uczniów – zwłaszcza tych, któ-
rzy kończyli szkołę podstawo-
wą. Stali oni bowiem przed jed-
nym z  trudniejszych wyborów, 
jakim jest wybór dalszej ścieżki 
edukacyjnej.
Wychodząc naprzeciw potrze-
bom dzieci oraz młodzieży z na-
szego powiatu opracowaliśmy 
informator, zawierający ofertę 
edukacyjną szkół ponadpod-
stawowych znajdujących się na 

terenie powiatu będzińskiego. 
Dodatkowo znajdą tu Państwo 
informacje dotyczące placówek 
wychowania pozaszkolnego, 
proponujących dzieciom i mło-
dzieży szeroką ofertę zajęć, od-
powiadającą indywidualnym 
zainteresowaniom.
Zdaję sobie sprawę, że wybór 
szkoły ponadpodstawowej nie 
jest łatwy. Wierzę jednak, że 
okaże się udany, a  jego następ-
stwem będzie zdobycie wiedzy 
i  umiejętności, które zapewnią 
naszej młodzieży znalezienie  
w przyszłości jak najlepszej pra-
cy zawodowej oraz odpowied-
nio przygotuje do kontynuacji 
nauki na uczelniach wyższych.

Nasz informator został opra-
cowany nie tylko z myślą o ab-
solwentach szkół podstawo-
wych, dzieciach i  młodzieży 
– także tych ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 
ale również dla rodziców oraz 
dla  osób pragnących uzupełnić 
swoje wykształcenie. Znajdą  
w  nim Państwo informacje 
na temat trzech samodzielne 
funkcjonujących liceów ogól-
nokształcących, trzech zespo-
łów szkół, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i  Ustawicznego, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, Zespołu 
Szkół Specjalnych, Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej, a  także Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury 
i  Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego.
Wybór szkoły powinien być do-
brze przemyślany, uwzględniać 
zainteresowania, zdolności oraz 
możliwości. Mam nadzieję, że 
nasz informator ułatwi podjęcie 
decyzji, jaką szkołę wybrać oraz 
w jakim zawodzie się kształcić. 
Przyszłym uczniom naszych 
szkół powiatowych życzę po-
wodzenia oraz konsekwencji  
w  dążeniu do wytyczonych so-
bie celów.

Sebastian Szaleniec
Starosta Będziński

DWÓJKI

TRÓJKI

CZWÓRKI

(ROCZNIK 2009):
TRENINGI: 

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI (GODZ. 16:30 – 18:00)
TRENER PIOTR TCHÓRZEWSKI: 603 634 244

SP 13 W BĘDZINIE, UL. REWOLUCJONISTÓW 18

(ROCZNIK 2008):
TRENINGI: 

PONIEDZIAŁKI, CZWARTKI, PIĄTKI (GODZ. 17:00 – 19:00)
TRENER PAWEŁ DORECKI: 607 381 414

SP2 W BĘDZINIE, UL. WOLNOŚCI 51

(ROCZNIKI 2010/2011):
TRENINGI:

PONIEDZIAŁKI (GODZ. 14:50 – 17:00)
CZWARTKI (GODZ. 14:00 – 16:15)

TRENER DARIUSZ SYGUŁA: 504 008 719
SP 4 W BĘDZINIE, UL. SZYMBORSKIEJ 1

TRENINGI: TRENINGI: 
WTORKI I PIĄTKI (GODZ. 16:30 – 18:00)

TRENER KRZYSZTOF JURCZYK: 503 137 365
SP 10 W BĘDZINIE, UL. SPORTOWA 2

(ROCZNIKI 2004/2005):
TRENINGI: CZWARTKI (GODZ. 17:00 – 18:30)
TRENER KRZYSZTOF JURCZYK: 503 137 365
SP 1 W BĘDZINIE, UL. SZKOLNA 3

(ROCZNIK 2006)
TRENINGI: PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI (GODZ. 16:00 – 18:00)
TRENER PRZEMYSŁAW SEGIETA: 512 166 118
SP 9 W BĘDZINIE, UL. JEDNOŚCI 38

(ROCZNIK 2005)
TRENINGI: 
PONIEDZIAŁKI (GODZ. 16:45 – 19:00), WTORKI I PIĄTKI (GODZ. 16:30 – 18:30)
TRENER MARCIN KANTOR: 660 332 337
SP 13 W BĘDZINIE, UL. REWOLUCJONISTÓW 18

(ROCZNIK 2004)
TRENINGI:
PONIEDZIAŁKI (GODZ. 16:45 – 19:00), ŚRODY (GODZ. 16:30 - 18:30)
TRENER MATEUSZ SZCZĘŚNIAK:  500 839 036
SP 13 W BĘDZINIE, UL. REWOLUCJONISTÓW 18

(ROCZNIK 2007):
TRENINGI: PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI (GODZ. 16:00 - 17.45)

TRENER ZBIGNIEW SYGUŁA: 509 124 353
SP9 W BĘDZINIE, UL. JEDNOŚCI 38

(ROCZNIK 2003)
TRENINGI: PONIEDZIAŁKI I WTORKI (GODZ. 18.00 – 20.00)
TRENER ARTUR BAGIŃSKI: 606 487 004
SP 9 W BĘDZINIE, UL. JEDNOŚCI 38

MINISIATKÓWKA

MŁODZICY MŁODSI

MŁODZICY STARSI

KADECI MŁODSI

KADETKI

KADECI STARSI

JUNIORZY

DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE VITASUN MKS BĘDZIN CAŁY CZAS POZOSTAJĄ W REGULARNYM TRENINGU, ROZWIJAJĄC UMIEJĘTNOŚCI I POGŁĘBIAJĄC PASJĘ DO TEJ PIĘKNEJ 
DYSCYPLINY SPORTU. DOŁĄCZ DO NAS, PRZYJDŹ NA TRENING I STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ SIATKARSKIEGO PROJEKTU VITASUN MKS BĘDZIN.
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
DOBRY ZAWÓD = PEWNA INWESTYCJA
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie to największa szkoła ponadpodstawowa w powiecie będzińskim, kształ-
cąca młodzież w systemie dziennym oraz dorosłych w systemie zaocznym, powstała w 2019 roku z połączenia dwóch placówek: Zespołu 
Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie i Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. Absolwenci szkoły  
to specjaliści na rynku pracy wyposażeni w wiedzę i umiejętności zawodowe. 

ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin            32 267 77 58             sekretariat@ckziu-bedzin.pl 

Więcej informacji na stronie: ckziu.bedzin.pl

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Wizaż i  barberstwo

Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych 
wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, 
kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczu-
cie piękna i estetyki.
Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem 
fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w  peł-
nym zakresie, w  tym usługi wykraczające poza 
standard. 

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » interesujesz się technikami fryzjerskimi
 » chcesz się dowiedzieć, jak organizuje się 

salon fryzjerski
 » masz sprecyzowane zainteresowania  

w kierunku fryzjerstwa
 » chcesz poznać język obcy we fryzjerstwie

TECHNIK POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH 
Kurs spawania, Prawo jazdy kat. B

Technik pojazdów samochodowych to specjali-
sta w dziedzinie naprawy eksploatacji i diagno-
styki pojazdów samochodowych. 

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » lubisz naprawiać elektryczne i elektroniczne 
układy w pojazdach samochodowych 

 » interesujesz się przepisami ruchu drogowego
 » interesujesz się językiem obcym w  branży 

samochodowej

TECHNIK EKSPLOATACJI  
PORTÓW I  TERMINALI 
Kurs obsługi wózków widłowych

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje 
się organizowaniem pracy na terminalach prze-
ładunkowych samochodowych, lotniczych oraz 
drogowych.

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » chcesz zdobyć eurozawód, który otwiera 
przed Tobą szerokie perspektywy

 » planujesz rozwijać swoje pasje związane  
z transportem, lotnictwem, logistyką

 » lubisz poszerzać wiedzę z branży  
transport-spedycja-logistyka

Jeśli chcesz zdobyć poszukiwany zawód i w przyszłości mieć ciekawą i pełną wyzwań pracę, która będzie Ci dawała satysfakcję, przyjdź do:  

TECHNIKUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

TECHNIK URZĄDZEŃ I  SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
Ekologia to przyszłość

Technik urządzeń i  systemów energetyki odna-
wialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie 
promowanym z uwagi na konieczność cywiliza-
cyjną ochrony środowiska. 

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » chcesz nauczyć się organizowania  
i wykonywania montażu urządzeń  
i systemów energetyki odnawialnej

 » chcesz nauczyć się kontrolowania pracy 
urządzeń i systemów fotowoltaicznych

 » chcesz nauczyć się sporządzania  
kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących 
urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej

NOWOŚĆ

TECHNIK FOTOGRAFII  
I  MULTIMEDIÓW 
Kurs fotografii ślubnej

Technik fotografii i  multimediów to specjalista 
zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powie-
laniem i publikowaniem obrazów oraz realizacją 
projektów multimedialnych z  wykorzystaniem 
różnych technik oraz nośników obrazu.

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » masz artystyczną duszę i pasjonuje Cię 
fotografia

 » jesteś kreatywny i masz talent
 » lubisz obrabiać zdjęcia w programach  

graficznych
 » chcesz w przyszłości profesjonalnie 

zajmować się fotografią

TECHNIK  
ORGANIZACJI TURYSTYKI 
Pilot wycieczek 

Technik organizacji turystyki ustala, koordy-
nuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej,  
w celu uzyskania maksymalnych efektów finan-
sowych i społecznych firmy. Planuje trasy podró-
ży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów, 
organizuje wyjazdy grupowe. 

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » lubisz podróżować i odkrywać nowe  
zakątki Polski i świata

 » interesujesz się geografią
 » nauka języków obcych jest dla Ciebie  

przyjemnością
 » chcesz organizować imprezy turystyczne

TECHNIK INFORMATYK 
Tworzenie aplikacji  
internetowych

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicz-
nie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzy-
stywana niemal we wszystkich sferach naszego 
życia. 

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » interesują Cię aplikacje internetowe, pro-
gramowanie, tworzenie stron www

 » chcesz nauczyć się obsługi urządzeń i ich 
instalacji

 » marzysz o pracy w branży IT
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Kamila Musiał – absolwentka techni-
kum usług fryzjerskich, właścicielka sa-
lonu fryzjerskiego: 
– Pasja i  praca w  jednym. Mam pracę, 
która jest przyjemnością, zapewnia mi 
stabilizację finansową, nie mam szefa. 
Czego pragnąć więcej?

Łukasz Chwała – absolwent ZSZ w  za-
wodzie mechanik pojazdów samocho-
dowych oraz LO dla Dorosłych, słuchacz 
szkoły policealnej w  zawodzie technik 

BHP. Pracuje jako specjalista do spraw 
wyważania turbosprężarek, należy do 
Ochotniczej Straży Pożarnej.
– Cieszę się, że znalazłem zatrudnienie 
w firmie motoryzacyjnej, mechanika za-
wsze była moją pasją, ale zdobyte w szko-
le umiejętności wykorzystuję również  
w pracy strażaka – zdarza się, że uczestni-
cząc w wezwaniu do wypadku samocho-
dowego muszę np. odpiąć akumulator 
czy zakręcić zbiornik gazu. Zachęcam do 
wybrania tej szkoły, zobaczcie, co mnie 
udało się osiągnąć.

TECHNIK ŻYWIENIA  
I  USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
Dietetyka i  fitness

Ocenia jakość żywności oraz jej przechowy-
wania, planuje i  analizuje sposoby żywienia,  
organizuje produkcję gastronomiczną i wykonu-
je usługi gastronomiczne.

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » lubisz gotować
 » interesujesz się nowoczesnymi trendami  

w żywieniu
 » masz wyobraźnię i zmysł estetyczny
 » cenisz zdrową kuchnię

TECHNIK ELEKTRYK 
Uprawnienia SEP w  zakresie eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

Technik elektryk wykonuje prace montażowe  
i  eksploatacyjne maszyn i  urządzeń elektrycz-
nych, instalacji elektrycznych oraz linii napo-
wietrznych i kablowych. 

PODEJMIJ NAUKĘ JEŚLI:

 » masz zainteresowania techniczne
 » masz zdolności manualne i interesujesz się 

montażem instalacji 
 » masz wyobraźnię przestrzenną
 » chcesz nauczyć się obsługi urządzeń  

i instalacji ich

Jeśli chcesz w przyszłości znaleźć pracę, w której jednocześnie będziesz realizować swoje pasje, wybierz: BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I  STOPNIA

ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin            32 267 77 58             sekretariat@ckziu-bedzin.pl 

Więcej informacji na stronie: ckziu.bedzin.pl

NASZE ATUTY:

 » nowoczesna baza kształcenia zawodowego, dobrze wyposażone warsztaty szkolne 
i pracownie specjalistyczne 

 » możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uzyskanie certyfikatów zawodowych
 » dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, która realizując programy nauczania, 

stosuje aktywizujące metody nauczania w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną

W  CKZiU realizowane są projekty unijne („Zagłębiowskie kroki ku przyszłości  
III etap – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” oraz „Zagłębiowska Liga Zawodowców 
III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego”), w ramach których:
 » utworzono i doposażono pracownie nauki zawodu, np. technik fotografii i multi-

mediów, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych
 » zapewniono warunki dla uczniów niepełnosprawnych (winda)

Projekty unijne pozwalają również uczniom odbyć zajęcia z doradztwa zawodowego  
i zdobyć dodatkowe kwalifikacje na bezpłatnych certyfikowanych kursach: 
 » wizażu, fotografii ślubnej
 » dietetyki
 » pilota wycieczek
 » spawania, obsługi wózka widłowego
 » tworzenia aplikacji internetowych

ABSOLWENT MOŻE ZDOBYĆ TYTUŁ TECHNIKA KONTYNUUJĄC NAUKĘ W  SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA  
LUB W  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM (OD KLASY II) I  NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH.

FRYZJER
 
Wykonywanie usług fryzjerskich

 » chcesz kreować wizerunek
 » chcesz wyznaczać trendy w zawodzie
 » masz zmysł artystyczny i umiejętności 

manualne

MECHANIK POJAZDÓW  
SAMOCHODOWYCH

 
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojaz-
dów samochodowych

 » pasjonujesz się motoryzacją 
 » masz uzdolnienia manualne
 » szukasz zawodu, który zapewni Ci stabilne 

zatrudnienie po ukończeniu szkoły  
i zagwarantuje atrakcyjne zarobki

KUCHARZ
 
Przygotowanie i wydawanie dań

 » gotowanie to Twoja pasja
 » masz smak i poczucie estetyki
 » chcesz pracować w restauracji, kawiarni, 

firmie cateringowej

ELEKTRYK
 
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji 
maszyn i urządzeń elektrycznych

 » masz fazę na prąd
 » lubisz montować różne urządzenia
 » jesteś precyzyjny i dokładny
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi posiada wieloletnią 
tradycję i wpisane jest w historię Czeladzi.
Jesteśmy szkołą niewielką, prężnie rozwijającą się. Nasi uczniowie czują się u nas bezpiecznie, dobrze i komfortowo. W naszej szkole panuje 
dobra, przyjazna atmosfera.

Ósmoklasisto! Jeśli masz szerokie zainteresowania i  nie chcesz ograniczać się  
do jednej dziedziny, wybierz kształcenie w klasie o profilu ogólnym! Dodatkowo 
możesz wybrać specjalność dietetyka i fitness!

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, dających moż-
liwość wielokierunkowego rozwijania zainteresowań, w zakresie rozszerzonym reali-
zowane będą matematyka i język polski, czyli przedmioty obowiązkowe na egzaminie 
maturalnym.

PROFIL OGÓLNY  
specjalność „Dietetyka i  fitness”

Aktywny styl życia i  zdrowe odżywianie są na topie, dlatego możesz po-
szerzyć swoją wiedzę wybierając dodatkowe zajęcia w  ramach innowacji  
„Dietetyka i fitness”.

Tutaj będziesz uczył się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących  
w zakresie podstawowym, a dodatkowo zdobędziesz wiedzę z  zakresu die-
tetyki i  fitnessu, edukacji zdrowotnej oraz biologii i  chemii żywności.  
Tu nauczysz się zasad prawidłowego odżywiania, doboru diet leczniczych, 
prowadzenia edukacji i doradztwa w obszarze żywienia oraz poznasz sposoby 
opracowywania planów posiłków. 

Ponadto nauczysz się przygotowywać treningi dla osób w różnym wieku.

Uzyskane kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy w poradniach dietetycz-
nych, w klubach fitness, siłowniach oraz spa i wellness, a także w wielu innych 
instytucjach związanych z wychowaniem i zdrowiem.

NOWOŚĆ

NASZA SZKOŁA TO m.in.: 

 » wysoka jakość nauczania i solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

 » innowacja pedagogiczna – „Dietetyka i fitness” – zajęcia z trenerem  
personalnym i dietetykiem

 » wspierający nauczyciele, którzy pomagają osiągnąć zamierzone cele

 » wyremontowane sale wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 » miejsca do relaksu – „kąciki dla uczniów”, siłownia i sala fitness, stoły  
do ping-ponga na korytarzach, a także stół do gier i stojak na rowery  
przed szkołą

 » dobre połączenie komunikacyjne z miastami ościennymi 

ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź            32 265 36 11             sekretariat@zsoit.czeladz.pl

Więcej informacji na stronie: zsoit.czeladz.pl
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ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź            32 265 36 11             sekretariat@zsoit.czeladz.pl

Więcej informacji na stronie: zsoit.czeladz.pl

Technikum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Technikum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i  Technicznych w  Czeladzi to szkoła z  tradycjami. 
Twój rozwój jest dla nas najważniejszy, dlatego proponujemy Ci atrakcyjne kierunki kształcenia, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rynkowe. Umożliwiamy zdobycie dodatkowych umiejętności i udział w kursach, dzięki realizowanym innowacjom pedagogicznym oraz 
programom unijnym. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

NASZA SZKOŁA TO m.in.: 

 » wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i wysoki poziom nauczania
 » innowacje pedagogiczne: „Logistyka w  wojsku” (technik logistyk), „Edukacja 

prawno-celna” (technik logistyk), „Hotelarstwo i  usługi gastronomiczne z  ele-
mentami dietetyki” (technik hotelarstwa), „Wirtualne laboratoria – sukces inno-
wacji” (technik logistyk) 

 » przyjaźni nauczyciele, którzy wspierają i pomagają osiągnąć zamierzone cele 
 » aktywny udział w projektach europejskich, m. in. w „Zagłębiowskich krokach ku 

przyszłości III etap – wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi” – możliwość udziału w kur-
sach i stażach zawodowych 

 » nowe pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt właściwy dla danego zawo-
du, jak również odpoczynku: pracownia fotograficzna, siłownia i sala fitness, stoły  
do ping-ponga

Filip Krypciak – absolwent ZSOiT  
w Czeladzi na kierunku technik logistyk

– Wybór Technikum nr 1 w  Czeladzi 
był najlepszą decyzją, jaką mogłem pod-
jąć. Obecnie pracuję jako spedytor mię-
dzynarodowy i  zarządzam flotą około  
150 samochodów standardowych na kie-
runku fińskim. Zachęcam Was do wy-
boru technikum ze specjalizacją technik 
logistyk, oferowaną przez nasze tech-
nikum. Jest to zawód przyszłościowy, 
a dowodem jest to, że transport nigdy nie 
zniknie z naszego codziennego życia.

TECHNIK LOGISTYK
w  tym specjalność „Logistyka w  wojsku”  
to strzał w  dziesiątkę!

Jesteś świetnym organizatorem, dbasz o detale, koncentrujesz się na rzetel-
nym wykonaniu działania i uważasz, że czas to pieniądz? Zdobądź upraw-
nienia w zawodzie technik logistyk! Oprócz wszelkich zagadnień z obszaru 
logistyki uczymy technik samoobrony, zapewniamy szkolenie na poligonie 
oraz zajęcia na strzelnicy. 

TECHNIK PROGRAMISTA

Fascynują Cię aplikacje i  chcesz nauczyć się je programować? Uwielbiasz 
świat technologii i chcesz go współtworzyć? Zostań wysokiej klasy ekspertem 
od programowania! 

Z nami nauczysz się tworzyć programy, narzędzia i strony internetowe przy 
użyciu specjalnych języków programowania, a przede wszystkim zdobędziesz 
kwalifikacje zawodowe w dynamicznie rozwijającej się branży IT oraz możli-
wość dobrze płatnej pracy.

NOWOŚĆ

TECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli uwielbiasz wyzwania, podróże, języki obce, eventy, lubisz poznawać 
innych ludzi, chcesz poznać pracę hoteli „od kuchni” – KONIECZNIE  
DOŁĄCZ DO NAS! 

Uczymy obsługi gości hotelowych w recepcji, organizowania imprez dodat-
kowych (np. konferencje), obsługi konsumenta w restauracji hotelowej.

TECHNIK REKLAMY

Jesteś kreatywny, masz fantastyczne pomysły, Twoje życie jest pełne pasji?  
Jesteś spostrzegawczy i szybko reagujesz na zachodzące zmiany, znasz i ko-
rzystasz z  nowoczesnych technologii – postaw na reklamę! Nauczysz się,  
w jaki sposób budować strategie sprzedaży i promocji, zaplanować kampa-
nię reklamową, zwiększać poziom sprzedaży. Będziesz specjalistą w obszarze 
public relations!

TECHNIK GRAFIKI I  POLIGRAFII CYFROWEJ

Masz bogatą wyobraźnię? Lubisz tworzyć oraz fascynują Cię nowe techno-
logie? Marzysz, aby czas spędzany przy komputerze stał się Twoją pracą? 
Wybierz ten kierunek! Nauczymy Cię przygotowywania i projektowania ma-
teriałów cyfrowych do drukowania, obsługi programów graficznych, wyko-
nywania projektów graficznych (w tym 3D), internetowych, multimedialnych 
oraz projektowania stron internetowych. 
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Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
to efektywność kształcenia i ukierunkowanie na skuteczne przyswajanie wiedzy. Wyróżnia się nowatorskim podejściem do realizacji mate-
riału w zakresie rozszerzonym. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, 
Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu 
oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, realizuje wykłady i zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych.

ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz            32 67 416 12, +48 721 144 111             losiewierz@o2.pl

Więcej informacji na stronie: lo.siewierz.pl

PROFIL HUMANISTYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
trzy do wyboru spośród: j. polskiego, j. angielskiego, historii, WOS-u 
oraz rozszerzenia oferowane w profilu biologiczno-chemicznym

JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki oraz j. rosyjski

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW:
humanistycznych, ekonomicznych, prawno-administracyjnych,  
pedagogicznych, dziennikarskich lub innych zbliżonych dziedzin

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
trzy do wyboru spośród: biologii, chemii, matematyki, j. angielskiego 
oraz rozszerzenia oferowane w profilu humanistycznym

JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki oraz j. rosyjski

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW:
medycznych, wszelkiego rodzaju kierunków chemicznych  
oraz inżynierskich o specjalnościach zgodnych z zainteresowaniami

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II  
W  SIEWIERZU TO:

 » wysoka zdawalność matur

 » świetny klimat 

 » wykwalifikowana kadra nauczycielska

 » udział w międzynarodowych konferencjach ONZ w Berlinie

 » stypendia naukowe i sportowe

 » szeroki wybór przedmiotów nauczanych w rozszerzeniu

 » atrakcyjne położenie szkoły tuż przy nowoczesnym  
kompleksie sportowym

U  NAS SIĘ DZIEJE! 

 » nieprzerwanie od 18 lat bierzemy udział w Międzynarodowej Konferencji  
BERMUN w Berlinie – w ramach Międzynarodowych Młodzieżowych  
Konferencji ONZ

 » oferujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w tym koła zainteresowań, 
prowadzimy lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych, 
tablic i monitorów interaktywnych

 » posiadamy trzy pracownie komputerowe z dostępem do szerokopasmowego  
internetu, Centrum Multimedialne znajdujące się w bibliotece oraz kiosk  
internetowy

 » współredagujemy artykuły do lokalnej gazety oraz prowadzimy gazetę szkolną 
„LO News” 

 » organizujemy Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Obcojęzyczny  
Konkurs Recytatorski oraz konferencje prowadzone w języku angielskim

 » osiągamy sukcesy w olimpiadach, konkursach międzynarodowych  
i ogólnopolskich

 » zapewniamy uczniom udział w najważniejszych wydarzeniach w regionie  
i kraju, takich jak: spektakle w teatrach Krakowa i Katowic, wycieczki i rajdy  
turystyczno-krajoznawcze, kuligi, wyjazdy na narty i wiele więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu
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Technikum 
kształci tylko i wyłącznie w zawodzie technik logistyk, co stanowi bezwzględnie jego ogromny atut na tle konkurencyjnych ofert.
Wyspecjalizowane w  jednym zawodzie, kształci profesjonalistów, zapewniając wysoką jakość nauki teoretycznej i praktycznej. 
Przygotowuje do pracy w większości przedsiębiorstw – zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Otwiera możliwości podejmo-
wania dalszego kształcenia, podjęcia zatrudnienia lub założenia własnej firmy. 

ul. Tadeusza Kościuszki 15, 42-470 Siewierz            32 67 416 12, +48 721 144 111             losiewierz@o2.pl

ZAPEWNIAMY:
KADRĘ – wyspecjalizowanych nauczycieli z zawodowym doświadczeniem 
NAUKĘ – w systemie jednozmianowym – najdłużej do godz. 14.30
PRACOWNIE – doposażone w specjalistyczny sprzęt
ATMOSFERĘ – sprzyjającą rozwijaniu uczniowskich pasji 
STYPENDIA – w tym wyższych uczelni
UDZIAŁ W  PROJEKTACH – w tym dofinansowanych ze środków unijnych

REALIZACJA NOWEGO PROJEKTU W RAMACH RPO WSL 
„Lepszy start w  zawodową przyszłość”

 » bezpłatne certyfikowane kursy zawodowe, w tym obsługa wózków  
widłowych i kas fiskalnych

 » bezpłatny kurs prawa jazdy 

 » bezpłatne certyfikowane kursy w zakresie systemów mobilnych  
w biznesie, HR oraz prospecting

 » płatne staże zawodowe u pracodawców

 » szkolenie kompetencji kluczowych

 » doradztwo edukacyjno-zawodowe

„WYSPECJALIZUJ SIĘ.
PRACODAWCA JUŻ NA CIEBIE CZEKA”

Więcej informacji na stronie: lo.siewierz.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu

TECHNIK LOGISTYK 
BEZ OBAW O  ZATRUDNIENIE

Dwie kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM 
 ZARZĄDZANIA SPEDYCJĄ 

 » praktyki zawodowe w kraju lub za granicą
 » zdobycie doświadczenia w zawodzie poprzez projekty zawodowe
 » współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki we Wrocławiu, 

Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Politechniką Częstochowską
 » świadectwo zawodowe w j. polskim i w j. angielskim – uznawane  

w Europie i na świecie

W Technikum w Siewierzu zdobędziesz umiejętności i wiedzę z zakresu:

 » organizacji i projektowania systemów zarządzania magazynem  
i rozprowadzania towarów

 » optymalizacji przepływu produktów w zakładzie, magazynie,  
czy też hurtowni

 » organizacji przewozów, tras przejazdu, ładunków
 » efektywnego zarządzania relacjami z klientem
 » organizacji cyklu produkcyjnego, określania i minimalizowania  

kosztów produkcji



Nr 1/2 2021 r.8 PowiatowaPress

Paulina Zioło – studentka resocjalizacji 

– Wybrałam klasę policyjno-prawną  
w LO w Wojkowicach ze względu na cie-
kawe zajęcia prozawodowe prowadzone 
na bardzo wysokim poziomie i  w  pro-
fesjonalny sposób. LO w  Wojkowicach 
pomogło mi w podjęciu decyzji dotyczą-
cej pracy, jaką chciałabym wykonywać  
w  przyszłości. Proponując innym tę 
szkołę, mogę zapewnić, że będzie to 
najlepszy wybór. Przeżyjecie tu swoje 
najlepsze lata, rozwiniecie pasje, a  cu-
downi nauczyciele będą wam pomagać  
w trudnych chwilach. NAUKA W LICE-
UM BYŁA PRZYJEMNOŚCIĄ! Wybór 
tej szkoły to wybór wielu możliwości 
rozwoju.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. rtm. Witolda Pileckiego 
to szkoła, w której tradycja łączy się z nowoczesnością, a priorytetem jest dobro ucznia. Przygotowuje uczniów nie tylko do zdania matury, 
konkursów, olimpiad przedmiotowych, ale przede wszystkim zapewnia wszechstronną preorientację zawodową, która jest atutem w budowa-
niu kariery.
Unikalna oferta edukacyjna naszego liceum umożliwia zaprojektowanie swojej przyszłości zawodowej, co zwiększa szanse zatrudnienia na 
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nauka języków obcych odbywa się nie tylko na lekcjach, ale także podczas wyjazdów zagranicz-
nych oraz zajęć z wolontariuszami z krajów europejskich. Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych, rozwijających zainte-
resowania i pasje, ale również wyrównujących braki, a dla zapalonych sportowców proponowane są rozszerzone zajęcia sportowe w nowo-
czesnej sali gimnastycznej. Absolwenci naszego liceum to wykształceni, kreatywni ludzie gotowi sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wszystkim uczniom tej klasy oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia na strzel-
nicy, kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 
trening musztry i Dzień Mundurowy, a ponadto dodatkowe zajęcia: 

POLICYJNO-PRAWNE
patronat Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
(prawo, mediacja, przygotowanie do służby w policji, prewencja, techni-
ki kryminalistyczne, zarządzanie kryzysowe oraz ruch drogowy, udział  
w posiedzeniach sądu; przedmiot dodatkowy to: wiedza o prawie i policji) 

POŻARNICZO-RATOWNICZE
patronat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
(profilaktyka pożarnicza, ratownictwo medyczne, wodne i drogowe, war-
sztaty w jednostkach PSP i OSP, przygotowanie do testów sprawnościo-
wych, szkolna drużyna WOPR i sekcja nurkowa; przedmiot dodatkowy 
to: podstawy profilaktyki pożarnictwa i ratownictwa medycznego)

RESOCJALIZACYJNO-KRYMINOLOGICZNE
współpraca z Okręgowym Inspektoratem Służb Więziennych w Kato-
wicach oraz Zakładem Karnym w Wojkowicach
(edukacja prawna, bezpieczeństwo, kryminologia, resocjalizacja, cyber-
bezpieczeństwo, wizyty studyjne i  lekcje poglądowe w  jednostkach pe-
nitencjarnych na temat funkcjonowania służby więziennej; przedmiot 
dodatkowy to: wiedza o prawie i podstawy resocjalizacji)

STRAŻY GRANICZNEJ 
współpraca z Placówką Straży Granicznej w Pyrzowicach
(prawo, kontrola osób, bagażu i środków transportu, struktura i sposób 
działania Straży Granicznej, podstawy rozpoznawania terenu, warsztaty  
z podstaw psychologii i diagnozowania zachowań nietypowych, komu-
nikacja kryzysowa i mediacje; przedmiot dodatkowy to: wiedza o prawie  
i podstawy bezpieczeństwa narodowego)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KLASA HUMANISTYCZNA

W klasie tej oferujemy wszechstronny rozwój w zakresie nauk humanistycz-
nych, wykłady uniwersyteckie oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez 
pracowników naukowych na terenie szkoły. 

Współpracujemy z: Uniwersytetem Śląskim w  Katowicach, Uniwersytetem 
SWPS w  Katowicach, Wyższą Szkołą Humanitas w  Sosnowcu, Akademią 
WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach. 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Zapewniamy zajęcia specjalistyczne poszerzające wiedzę z zakresu psy-
chologii i  pedagogiki, warsztaty dotyczące komunikacji perswazyjnej  
w  świecie mediów (psychologii reklamy, public relations), treningu  
wystąpień publicznych, różnych strategii wywierania wpływu na człowie-
ka, zajęcia dotyczące neurodydaktyki, czyli wykorzystania wiedzy o pra-
cy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się i zapamiętywania, 
trening umiejętności społecznych, kreatywności i autoprezentacji; przed-
miot dodatkowy to: podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej

DZIENNIKARSKO-MEDIALNA
Proponujemy zajęcia specjalistyczne poszerzające wiedzę z  zakresu 
dziennikarstwa prasowego, radiowego i  telewizyjnego, warsztaty filmo-
we, teatralne, kreatywnego pisania i redagowania tekstów, przeprowadza-
nia wywiadów, prezentowania własnej opinii, zajęcia dotyczące komuni-
kacji perswazyjnej w  świecie mediów, treningu wystąpień publicznych, 
różnych strategii wywierania wpływu na człowieka, spotkania z  ludźmi 
kultury i udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatrów, ope-
ry, na wystawy i spektakle filmowe); przedmiot dodatkowy to: podstawy 
dziennikarstwa i komunikacji interpersonalnej

NOWOŚĆ

ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice            32 769 57 62, +48 722 268 719             lowojkowice@o2.pl

Więcej informacji na stronie: lowojkowice.eu

 » inicjatywy i projekty o charakterze międzynarodowym

 » Szkolny Klub Integracji Europejskiej, który współpracuje z Akademią Europejską 
Otzenhausen oraz z wolontariuszami AIESEC

 » realizacja projektów europejskich, w  tym PO WER Wiedza Edukacja Rozwój  
poświęcony problemowi bezpieczeństwa w Internecie

 » możliwość wyjazdu do Hiszpanii i na Maltę

 » doradca zawodowy, Szkolny Ośrodek Kariery oraz Centrum Wolontariatu

CO NAS WYRÓŻNIA: 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU im. rtm. Witolda Pileckiego
Nasze technikum to jedna z najlepszych szkół technicznych w regionie. Dwukrotnie zdobywała brązową tarczę w ogólnopolskim rankingu 
szkół. Jest to szkoła kameralna, z tradycjami, gdzie odnajdzie swe miejsce każdy uczeń – wybitny i utalentowany oraz ten, który potrze-
buje wsparcia. Szkoła może pochwalić się bogatą ofertą zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania i pasje.  
Uczniowie naszego technikum odnoszą liczne sukcesy i z łatwością odnajdują się na polskim i europejskim rynku pracy.

ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice            32 769 57 62, +48 722 268 719             lowojkowice@o2.pl

Więcej informacji na stronie: lowojkowice.eu

GWARANTUJEMY: 

 » praktyki zawodowe i staże
 » współpracę z  firmami branżowymi  

i zajęcia z ekspertami 
 » specjalistyczne pracowanie i  bogatą 

bazę dydaktyczną
 » naukę języków obcych ukierunkowa-

nych zawodowo
 » profesjonalną, dobrze przygotowaną 

kadrę pedagogiczną 
 » naukę z  wykorzystaniem nowoczes-

nych technologii
 » wyjazdy edukacyjne i zagraniczne
 » zajęcia językowe prowadzone przez 

wolontariuszy z krajów europejskich

TECHNIK LOTNISKOWYCH  
SŁUŻB OPERACYJNYCH
ROZWIŃ Z  NAMI SKRZYDŁA!

Nowoczesny zawód z przyszłością, który daje perspektywę pracy w bran-
ży lotniczej: na lotniskach, w  liniach lotniczych i  firmach serwisujących  
samoloty

Zapewniamy przygotowanie w  zakresie nadzorowania i  koordynacji ob-
sługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska, współpracy  
z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej, bezpieczeństwa osób i mienia  
w porcie lotniczym

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

To zawód na miarę XXI wieku, dający możliwość pracy w kraju i za granicą 
oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku 
ma szansę zatrudnienia w  przedsiębiorstwach prowadzących działalność  
w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów architektu-
ry oraz spełniania się w roli projektanta przestrzeni zielonych we własnym 
przedsiębiorstwie 

Zapewniamy zajęcia: z  projektowania i  grafiki komputerowej, warszta-
ty florystyczne, artystyczne i  fotograficzne. Współpracujemy z Zespołem  
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w  Będzinie, Ogrodem 
Śląskim w Świerklańcu i Ogrodem Pokazowym w Goczałkowicach

TECHNIK  
OCHRONY ŚRODOWISKA
ZMIENIAJ ŚWIAT! BĄDŹ EKO!

To zawód z przyszłością, gdyż ekologia jest priorytetowym zagadnieniem 
współczesnego świata. Absolwent tego kierunku ma szansę zatrudnie-
nia w  przedsiębiorstwach prowadzących działalność w  zakresie ochrony  
powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami  
i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitorujących poziom zanie-
czyszczeń środowiska 

W naszej szkole gwarantujemy interesujące zajęcia z monitoringu środo-
wiska, gospodarki odpadami, ochrony wód, powietrza, gleb oraz ochrony 
przed hałasem, ćwiczenia terenowe i wycieczki edukacyjne

NOWOŚĆ

Anna Kiljańska – studentka Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na kierunku transport

– Wybrałam tę szkołę, ponieważ pasjo-
nuje mnie lotnictwo, stwierdziłam, że 
będzie to strzał w  dziesiątkę. W  szkole 
rozwinęłam swą lotniczą pasję, zdoby-
łam fachową wiedzę oraz pierwsze do-
świadczenia zawodowe. Dodatkowo roz-
winęłam umiejętności językowe, brałam 
udział w życiu Klubu Europejskiego oraz 
skorzystałam z oferty licznych wyjazdów 
zagranicznych. To szkoła, która rozwi-
ja pasje, daje wiele możliwości rozwoju 
i  pozwala budować swoją przyszłość. 
Mierz wysoko – wybierz z głową!

 » aktywność na polu międzynarodowym związana z podejmowanymi działaniami 
projektowymi

 » realizacja projektu „Europejski start zawodowców Erasmus+ Kształcenie za-
wodowe”

 » możliwość realizacji praktyki zawodowej w portugalskich przedsiębiorstwach
 » doradca zawodowy, Szkolny Ośrodek Kariery oraz Centrum Wolontariatu
 » zmodernizowane sale wyposażone w  nowoczesne pomoce naukowe i  sprzęt  

dydaktyczny

CO NAS WYRÓŻNIA: 

NOWOŚĆTECHNIK AWIONIK
STERUJ SWOIM ŻYCIEM

Twoją pasją jest lotnictwo oraz chcesz wyróżniać się na tle innych i jed-
nocześnie wykonywać interesujący zawód? Technik awionik to świetny 
wybór!

Specjalista w tej dziedzinie zajmuje się wykonywaniem oceny technicznej 
oraz wykonywaniem napraw wyposażenia awionicznego i  elektrycznego 
statków powietrznych

Zapewniamy przygotowanie w zakresie: obsługi hangarowej wyposażania 
awionicznego statków powietrznych, przeprowadzania przeglądów tech-
nicznych, wykonywania prac pomiarowych i  instalacyjno-montażowych 
oraz naprawy urządzeń elektrycznych i awionicznych

Wysoką jakość przygotowania praktycznego do zawodu technik lotnisko-
wych służb lotniskowych i technik awionik gwarantuje współpraca z Mię-
dzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w  Pyrzowicach, firmą 
LineTech Aircraft Maintenance, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cy-
wilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie
Drogi ósmoklasisto!

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie to najstarsza Alma Mater w powiecie, 
która łączy tradycję z nowoczesnością. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi – każda klasa 

objęta jest patronatem uczelni. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych – tylko u nas wymiany 
młodzieżowe Erasmus+. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie prowadzącą oddziały sportowe. Wyróżnia nas lektoratowy system nauczania 
języków obcych – angielski dla wszystkich, drugi język wybierasz sam (niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski).

ul. Kopernika 2, 42-500 Będzin           32 761 59 20, +48 601 878 980             kopernik@pierwszeliceum.bedzin.pl

Więcej informacji na stronie: pierwszeliceum.bedzin.pl

Klasa A  matematyczna z  językiem angielskim

PRZEDMIOTY WIODĄCE: matematyka i język angielski z elementami 
języka specjalistycznego. 
Do wyboru jeden spośród przedmiotów: informatyka, fizyka, chemia.

Jeżeli chcesz studiować nauki ścisłe, kreatywnie i  twórczo zmieniać  
otaczający nas świat, wykorzystywać nowoczesne technologie kompute-
rowe do wizualizacji rzeczywistości, tworzyć gry, a nie tylko w nie grać, 
doskonalić umiejętność logicznego myślenia, to wybierz klasę I A!

koperniklo
WBędzinie od 1902 roku

Klasa B biologiczno-medyczna

PRZEDMIOTY WIODĄCE: biologia i chemia. 
Do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski z elementami 
języka specjalistycznego, fizyka, matematyka.

Jeżeli w  przyszłości chcesz studiować nauki medyczne, chcesz ratować 
życie na naszej planecie, interesuje Cię eksperyment naukowy, chcesz od-
krywać tajemnice mikroświata i makroświata, to klasa I B jest dla Ciebie!

Klasa C geograficzno-społeczna

PRZEDMIOTY WIODĄCE: geografia i język angielski z elementami 
języka specjalistycznego.
Do wyboru jeden spośród przedmiotów: matematyka, WOS, biologia, 
język polski.

Jeżeli w  przyszłości chcesz studiować nauki przyrodnicze, planujesz  
zostać trenerem personalnym lub fizjoterapeutą, lubisz podróże, chciał-
byś profesjonalnie zajmować się zarządzaniem w  sporcie i  turystyce,  
wybierz klasę I C!

Klasa D językowo-humanistyczna

PRZEDMIOTY WIODĄCE: język angielski i język polski. 
Do wyboru jeden spośród przedmiotów: historia, wos, język włoski.

Jeżeli w przyszłości chcesz studiować nauki humanistyczne lub społecz-
ne, wiążesz swoją przyszłość ze studiami i pracą za granicą, chcesz stać na 
straży prawa i je tworzyć, jesteś ciekawy świata i ludzi, wybierz klasę I D!

Klasa S sportowa (piłka siatkowa)

PRZEDMIOTY WIODĄCE: geografia i język angielski z elementami 
języka specjalistycznego.
Do wyboru jeden spośród przedmiotów: biologia, j. włoski, matematy-
ka, informatyka, chemia.

Jeżeli w  przyszłości chcesz studiować wychowanie fizyczne, zamierzasz 
zostać trenerem lub fizjoterapeutą, pasjonuje Cię sport, chcesz zarządzać 
sportem, turystyką, hotelarstwem i gastronomią, wybierz klasę I S!

KOPERNIK TO: 
Wysoka zdawalność matury – wyniki z  wszystkich przedmiotów wyższe niż 
średnia powiatu
Niezwykła atmosfera
Komfortowe warunki nauki
Profesjonalni nauczyciele
Zmodernizowane pracownie wyposażone w  nowoczesne narzędzia multime-
dialne (monitory interaktywne, laptopy, tablety graficzne, tablice multimedialne,  
wizualizer). Szerokopasmowy internet w każdej klasie

DLACZEGO KOPERNIK? 
O  swoim wyborze opowiadają Laura 
i  Miłosz.

Miłosz: 
Decydując się na profil biologiczny  
w  Koperniku, kierowałem się dobrą 
opinią o  szkole i  wysoką zdawalnością 
matur. Nie spodziewałem się jednak, że 
uzyskam tu wsparcie w rozwijaniu moich 

pasji. Dzięki życzliwości i  zaangażowa-
niu nauczycieli oraz przyjaznej atmo-
sferze mogę pogodzić naukę z realizacją 
wymarzonych projektów muzycznych, 
tworzonych wspólnie z Laurą. 

Laura: 
Potwierdzam słowa Miłosza. Cieszę się, 
że szkoła może pochwalić się naszymi 
sukcesami, zarówno naukowymi, (jestem 
tegoroczną Stypendystką Prezesa Rady 
Ministrów), jak i  licznymi sukcesami 
w  konkursach wokalnych. Wspomnij-
my choćby udział Miłosza w  The Voice 
of Poland czy Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek, którego jesteśmy fina-
listami. Gdybym miała dokonać wyboru 
szkoły jeszcze raz, na pewno byłby to Ko-
pernik – najlepsza szkoła w powiecie!

Miłosz:
Naprawdę warto wybrać Kopernika!
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NASI ABSOLWENCI:
Dorota Bawołek – korespondentka Pol-
sat News w Brukseli:
– W  Liceum Wyspiańskiego można  
rozwijać swoje pasje, to tu na kole dzien-
nikarskim nauczyłam się pisać pierw-
sze depesze prasowe, język angielski  
mieliśmy opanowany do perfekcji, zaś 
niemiecki dzięki nauczycielce stał się 
świetną zabawą.

W  Wyspiańskim nikt nie zabrania Ci 
marzyć o  zawodowej przyszłości, wręcz 
przeciwnie, nauczyciele, poznawszy 
Twoje marzenia, angażują się, by pomóc 
Ci je spełnić.

dr Krystyna Kozioł – geografka, badacz-
ka chemii, doktorat zdobyła na prestiżo-
wym Uniwersytecie Sheffield w Wielkiej 
Brytanii. Pracuje w  Katedrze Chemii 
Analitycznej Politechniki Gdańskiej.
Spędziła rok w  Polskiej Stacji Polarnej 
Hornsund na Spitsbergenie, kierowała 
projektem Towarzystwa National Geo-
graphic dotyczącym osadzania się za-
nieczyszczeń w  śniegu na Grenlandii.  

– Wyspian rozwinął we mnie wiele pasji  
a szczególnie tę geograficzną.
Angelika Wątor – mistrzyni szermierki, 
złota medalistka Igrzysk Europejskich  
w  Baku 2015, wielokrotna medalistka 
mistrzostw Polski, Radna Powiatu Bę-
dzińskiego, żołnierz zawodowy.
– Wyspian to niesamowita szkoła, która 
zawsze miała świetną atmosferę. Zawsze 
mogłam liczyć na wsparcie zarówno od 
moich znajomych, jak i nauczycieli. Mie-
dzy innymi dlatego tak miło wspominam 
moje zawody, kiedy jeszcze byłam w lice-
um. Śmiało mogę powiedzieć, że Wyspian 
to szkoła z ogromnym serduszkiem.

Szkoła jest jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych liceów regionu z ponad stuletnią tradycją. Jesteśmy najlep-
szą szkołą średnią Powiatu Będzińskiego w rankingu Perspektyw 2021. Jako jedyni w powiecie będzińskim oferujemy od 
września klasę dwujęzyczną z językiem angielskim. Poprzez swoją działalność stwarzamy młodzieży możliwość rzetelnego 
przygotowania do egzaminu maturalnego, jak również oferujemy szereg zajęć w celu rozwijania zainteresowań uczniów. 
Szczycimy się niepowtarzalną atmosferą, którą od lat podkreślają nasi Uczniowie, Absolwenci oraz Rodzice.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

ul. Teatralna 5, 42-500 Będzin           32 267 45 80            2lobedzin@gmail.com

Więcej informacji na stronie: wyspianski.bedzin.pl

KLASA MEDIALNO-PRAWNA

Doskonała opcja dla zainteresowanych naukami prawnymi, medialnymi oraz 
językami obcymi

ROZSZERZANE PRZEDMIOTY: język polski, historia, język angielski

 » wycieczki programowe do Sejmu, sądów, spotkania z prawnikami
 » debaty przedmiotowe
 » warsztaty medialne oraz kulturowe
 » edukacja filmowa, teatralna, social media

KLASA BIOLOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Świetny wybór dla miłośników nauk przyrodniczych oraz psychologicznych

ROZSZERZANE PRZEDMIOTY: biologia, chemia, język angielski

 » zajęcia laboratoryjno-ćwiczeniowe z biologii i chemii
 » nauka języka łacińskiego dla zainteresowanych
 » wykłady i warsztaty psychologiczne
 » rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych

KLASA DWUJĘZYCZNA  
Z  JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Doskonała propozycja zarówno dla humanistów, pasjonatów nauk społecz-
nych, geograficznych, jak i miłośników języków obcych

PRZEDMIOTY NAUCZANE W  JĘZYKU ANGIELSKIM: WOS, część 
geografii odnosząca się do wiedzy ogólnej, chemia

ROZSZERZANE PRZEDMIOTY: geografia, WOS

 » zintegrowanie wiedzy z kompetencjami językowymi – nauka przed-
miotów kierunkowych w języku angielskim

 » warsztaty i wykłady przedmiotowe
 » rozwój umiejętności językowych i konwersacyjnych
 » przyswajanie wiedzy na dwóch płaszczyznach

NOWOŚĆ

KLASA JĘZYKOWO-BIZNESOWA

Świetna opcja dla pasjonatów zagadnień społecznych, biznesowych oraz 
wielbicieli języków obcych

ROZSZERZANE PRZEDMIOTY: geografia, WOS, język angielski

 » wykłady i warsztaty dotyczące zagadnień biznesowych
 » wycieczki przedmiotowe
 » projekty naukowe w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
 » elementy języka biznesu

NOWOŚĆ

wysoka zdawalność matur 
wymiana młodzieży w ramach  
programu Erasmus+
coroczne stypendia Prezesa Rady 
Ministrów i Starosty Będzińskiego
współpraca z najlepszymi  
uczelniami województwa śląskiego
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
współpraca z Teatrem Dzieci  
Zagłębia w Będzinie
zmodernizowane pracownie, w tym 
nowoczesna pracownia komputerowa
korzystna lokalizacja w centrum 
miasta

niepowtarzalna atmosfera
indywidualizacja nauczania
bezpieczeństwo-monitoring

ATUTY SZKOŁY: 
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III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie

III LO to już 70 lat tradycji. Dziś ta tradycja i nowoczesność spotkały się, bo „Nowy Norwid” jest innowacyjnym liceum z wysokiej ja-
kości wyposażeniem i świeżo wyremontowanymi pracowniami. 
Uzyskane dofinansowania oraz powiatowe środki zmieniły oblicze III LO. Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską  
z ogromną pasją do wszechstronnego rozwoju ucznia, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i jako jedyna w powiecie wprowa-
dza nowoczesne specjalności, realizowane w klasach o tradycyjnych profilach.

ul. 11. Listopada 5, 42-500 Będzin           32 267 45 47             kontakt@norwid.edu.pl

Więcej informacji na stronie: norwid.edu.pl

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Klasa ogólnodostępna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: j. polski, j. angielski. 
Trzeci przedmiot do wyboru: biologia lub geografia

Specjalność 1: PSYCHOLOGIA I  NAUKI SPOŁECZNE

 » kształcenie z zakresu psychologii i pedagogiki
 » analiza mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka
 » badanie różnorodności środowisk społecznych

Dodatkowe zajęcia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach!

Specjalność 2: KREOWANIE WIZERUNKU I  NOWE MEDIA

 » pozyskiwanie, tworzenie i segregowanie informacji
 » podstawy kreowania wizerunku i Public Relations
 » wpływ mediów na funkcjonowanie współczesnego świata

Dodatkowe zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach, American 
Corner i British Council!

KLASA MATEMATYCZNO-EKOLOGICZNA

Klasa integracyjna – liczba miejsc 20

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, j. angielski.  
Trzeci przedmiot do wyboru: biologia lub geografia

Specjalność 1: EKONOMIA I  BIZNES

 » podstawy wiedzy o administracji, funkcjonowaniu giełdy papierów 
wartościowych i  systemów bankowych oraz zarządzania zasobami 
ludzkimi

 » zarządzanie czasem i zasobami ludzkimi
 » tworzenie biznesplanów

Dodatkowe zajęcia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wyż-
szej Szkole Technicznej w Katowicach!

Specjalność 2: EKOLOGIA I  KLIMAT
 » problemy i wyzwania środowiska naturalnego
 » zwiększenie świadomości ekologicznej
 » świadome reagowanie na zmiany klimatyczne

Dodatkowe zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach!

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE – WSPÓŁCZESNY
ŚWIAT A  EDUKACJA BEZ BARIER!
Oddziały dla uczniów zdolnych z problemami zdrowotnymi, spragnionych nowych 
wyzwań i zainteresowanych kontynuacją nauki w liceum w klasie integracyjnej pod 
kierunkiem specjalistów: socjoterapeuty, tyflopedagoga, surdopedagoga, rehabi-
litanta, nauczyciela wspomagającego oraz pedagoga. Zapewniamy realizację zajęć  
rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

NOWOŚĆ
NORWID GWARANTUJE: 

wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
specjalistów posiadających doświadczenie w  pracy z  uczniami z  problemami 
zdrowotnymi
szeroką ofertę zajęć wspomagających tradycyjną edukację
udział w projektach i konkursach rozwijających talenty uczniów
indywidualizację procesu nauczania
rozszerzone zajęcia przygotowujące do matury
wysoką zdawalność egzaminu maturalnego

Kinga Dróżdż – zdobywczyni trzykrotne-
go złota w Pucharze Świata w szermierce 
na wózkach: 

– Szkoła z  tradycjami, ciekawą ofertą 
edukacyjną, ale przede wszystkim świet-
ną atmosferą tworzoną przez kadrę na-
uczycielską. Ogromne możliwości roz-
woju swoich zainteresowań, jasny plan 
działania i  wszyscy skoncentrowani na 
jednym celu – bardzo dobrze zdanej ma-
turze. Dzięki Norwidowi mogłam łączyć  
edukację na wysokim poziomie ze swoją 
pasją – szermierką. Dzięki temu jestem 
magistrem lotnictwa ze świetną pracą 
w Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz 

REPREZENTANTKĄ POLSKI na tego-
rocznych IGRZYSKACH W TOKIO. 
NIE MA TAKIEJ DRUGIEJ SZKOŁY!  
III LO w Będzinie – to jest to!

BOGATE WYPOSAŻENIE:
 » wszystkie sale lekcyjne posiadają 

sprzęt multimedialny: tablice  
i projektory multimedialne, monito-
ry interaktywne najnowszej genera-
cji, laptopy oraz tablety graficzne

 » nowoczesna, innowacyjna  
ZIELONA PRACOWNIA 

 » aula ze sceną, projektorem multime-
dialnym i zestawem nagłaśniającym

 » sala rewalidacyjno-rehabilitacyjna 
oraz gabinet socjoterapeutyczny

 » szatnie dla uczniów wyposażone  
w indywidualne szafki

 » biblioteka ze strefą chilloutu
 » schodołaz dla uczniów poruszają-

cych się na wózku inwalidzkim

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ:
 » projekty międzynarodowe, np.  

językowe z Uniwersytetem Śląskim 
w Katowicach i American Corner

 » międzynarodowy wolontariat –  
projekt AIESEC

 » warsztaty psychologiczne  
z Uniwersytetem SWPS  
w Katowicach (Strefa Młodzieży) 

 » warsztaty profilaktyczne online  
ze Śląskim Centrum Profilaktyki  
w Katowicach 

 » Ogólnopolski Projekt Kino Szkoła – 
Interdyscyplinarny Program  
Edukacji Medialnej i Społecznej, 

 » programy Centrum Edukacji  
Obywatelskiej – Młodzi Głosują 
Młody Obywatel, Młodzi w Akcji,

 » ogólnopolskie akcje: Narodowe 
Czytanie i Góra Grosza
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ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin             32 267 44 01, 507 096 131             pppp@powiat.bedzin.pl
ul. Szpitalna 85, 41-250 Czeladź             32 265 22 88, 514 406 680             pppp@powiat.bedzin.pl

ul. Kościuszki 15, 42-470 Siewierz             32 674 15 87             pppp@powiat.bedzin.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest instytucją oświatową, udzielającą pomocy dzieciom, uczniom i  ich rodzicom  
i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.
Wydaje opinie i orzeczenia oraz informacje, współpracując ze szkołami, placówkami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie oraz placów-
kami medycznymi.

W  PORADNI: 
PSYCHOLODZY: oceniają rozwój intelektualny, funkcje percepcyjne, badają 
zdolności specjalne, osobowość, zainteresowania, w tym zawodowe, doradzając 
w  wyborze dalszego kształcenia, oceniają rozwój emocjonalno-społeczny, rela-
cje rodzinne i postawy rodzicielskie. Prowadzą ponadto spotkania o charakterze 
konsultacyjnym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym (indywidualnie i rodzin-
nie) oraz mediacje.

PEDAGODZY: oceniają gotowość do podjęcia nauki szkolnej, stopień oraz za-
kres opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych, w tym stwierdzają wy-
stępowanie zaburzeń dyslektycznych (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) lub 
ich brak; diagnozują przyczyny niepowodzeń szkolnych, prowadzą indywidualną  
i grupową terapię pedagogiczną.
LOGOPEDZI: oceniają rozwój kompetencji komunikacyjnych, sprawność moto-
ryki narządów mowy, prawidłowość artykulacji, diagnozują przyczyny zaburzeń 
rozwoju mowy. Prowadzą profilaktykę zaburzeń mowy oraz terapię logopedycz-
ną, usprawniają funkcje słuchowe oraz lewopółkulowe sprzyjające opanowaniu 
sprawności komunikacyjnej, wspomagają terapię pedagogiczną poprzez prowa-
dzenie wczesnej nauki czytania. 

Poza stałą ofertą zajęć staramy się proponować co roku formy terapeutyczne, do-
stosowane do bieżących potrzeb, jak na przykład: bajkoterapia, zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne i inne.
Naszym ogromnym sukcesem jest doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt tera-
peutyczny, dzięki któremu oferujemy skuteczne terapie, takie jak:

 » Biofeedback

 » terapia Warnkego

 » terapia Tomatisa®

 » Kinesiotaping – elektrostymulacja logopedyczna

W  PPPP PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA  
TERAPEUTYCZNE I  PROFILAKTYCZNE JAK m.in.:
 » Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 » zajęcia dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze 
„Szkoła dla Rodziców”

 » zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją

 » „Dobry Start w Szkole” dla dzieci w wieku 5-6 lat

 » terapia logopedyczna

 » logorytmika

PONADTO PORADNIA:
 » organizuje i prowadzi Grupy Wsparcia dla Pedagogów, Psychologów, Logopedów

 » oferuje możliwość przeprowadzenia przesiewowych badań mowy dla dzieci, 
przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole

 » prowadzi przesiewowe badania słuchu i  wzroku oraz przesiewowe badania  
w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego przy użyciu Plat-
formy Badań Zmysłów (współpraca z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu 
w Warszawie)

Więcej informacji na stronie: www.ppp.bedzin.pl
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SOSW w Będzinie działa od wielu lat na terenie powiatu będzińskiego.
Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Jesteśmy 
otwarci na dzieci z  niepełnosprawnościami intelektualnymi w  stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i  głębokim. Realizujemy  
zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń, wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, dostosowując metody kształcenia  
i formy terapii do indywidualnych możliwości każdego ucznia. 

SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BĘDZINIE to: 

Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Branżowa Szkoła I Stopnia
Internat
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze (indywidualne i grupowe)
zajęcia świetlicowe

 » usprawnianie ruchowe – metoda 
NDT-Bobath, metoda Vojty

 » fizjoterapia
 » terapia logopedyczna  

i neurologopedyczna
 » terapia integracji sensorycznej (SI)
 » terapia EEG Biofeedback, terapia 

widzenia
 » metoda Tomatisa
 » sala doświadczania świata – terapia 

Snoezelen

 » dogoterapia
 » sensoplastyka
 » metody komunikacji alternatywnej
 » elementy metody behawioralnej
 » terapia wzroku
 » terapia ręki
 » terapia pedagogiczna
 » zajęcia z psychologiem
 » zajęcia z oligofrenopedagogiem
 » zajęcia z surdopedagogiem
 » zajęcia z tyflopedagogiem

GWARANTUJEMY:

 » KLASY KILKUOSOBOWE

 » SPECJALISTYCZNE FORMY REHABILITACJI

 » DODATKOWE GODZINY ZAJĘĆ W  RAMACH UNIJNYCH I  RZĄDOWYCH 

PROGRAMÓW

 » STAŁĄ OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

 » FANTASTYCZNĄ ATMOSFERĘ I  WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW

„NIE ZMUSZAJMY DZIECI DO AKTYWNOŚCI LECZ WYZWALAJMY AKTYWNOŚĆ. NIE KAŻMY MYŚLEĆ, LECZ TWÓRZMY WARUNKI DO MYŚLENIA.
NIE ŻĄDAJMY LECZ PRZEKONUJMY. POZWÓLMY DZIECKU PYTAĆ I POWOLI ROZWIJAJMY JEGO UMYSŁ TAK, BY SAMO CHCIAŁO CHCIEĆ”

Janusz KORCZAK

MISJA I  MOTTO SZKOŁY:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Będzinie

ul. 11 listopada 7, 42-500 Będzin            32 267 46 12             soswbedzin@op.pl

Więcej informacji na stronie: sosw.bedzin.edu.pl

nowy budynek Przedszkola oraz Internatu

zmodernizowany budynek szkoły, w pełni dostosowany do potrzeb wychowanków

udział w projektach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
jak np. „U MILUSIŃSKICH”, czy Program Rządowy „ZA ŻYCIEM”, skierowa-
nych do najmłodszych dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapii

ZAPEWNIAMY:

DOSTĘPNE FORMY TERAPII W  OŚRODKU:
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Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych podopiecznych i  zadowolenie rodziców, a  wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja  
i prestiż naszej placówki w środowisku. Priorytetem szkoły jest jak najlepsze zapewnienie warunków do rozwoju każdego ucznia na miarę 
jego możliwości. Na wszystkich etapach edukacyjnych wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz wspieramy ich rodziców  
i opiekunów. Naszym atutem są małe zespoły klasowe 4-5 osobowe dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi

NASZA OFERTA EDUKACYJNA OBEJMUJE: 

WWR – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – zajęcia specjalistycz-
ne realizowane do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Przedszkole

Szkołę Podstawowa nr 6 im. prof. Marii Grzegorzewskiej

Szkołę Przysposabiająca do Pracy

Branżową Szkołę I Stopnia – kształcąca w zawodzie  
Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dzięki efektywnemu zarządzaniu naszą 
placówką oraz owocną współpracą z sa-
morządem nasza szkoła zdobyła w ostat-
nich latach nowoczesne oblicze i bogate 
wyposażenie.
Posiadamy budynek bez barier, plac za-
baw, windę, salę SI, sale zabaw, klaso-
pracownie wyposażone w  nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, pracownię mul-

timedialną z  tablicą interaktywną, salę 
gimnastyczną, salę doświadczania świa-
ta, gabinety specjalistyczne, gabinet EEG 
Biofeedback, pracownię komputerową, 
pracownie gastronomiczne, pracownię 
hotelarską.
Instytut Badań Marki IBM w 2019 roku 
wyróżnił naszą szkołę Certyfikatem 
Bezpiecznej Placówki Oświatowej.

Wraz z  Powiatem Będzińskim realizuje-
my projekt dofinansowany z  Funduszy 
Europejskich: „Wielozmysłowe pozna-
nie świata w  Zespole Szkół Specjalnych 
w Czeladzi”
Dodatkowo w  naszej szkole realizujemy 
szereg projektów i programów: 

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

DZIAŁAJ Z  IMPETEM

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

MAŁY MIŚ W  ŚWIECIE WIELKIEJ  
LITERATURY

CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA

PROMOCJA ZDROWIA

ul. Szpitalna 85, 41-250 Czeladź            32 265 15 15             sekretariat@zss.czeladz.pl

Więcej informacji na stronie: zss.czeladz.pl

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem, 
ciągle się doszkalającą i pracującą różnymi metodami.
W  naszej szkole zapewniamy uczniom terapię logopedyczną, neurologopedyczną, 
surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, psychologiczną, terapię ręki, arteterapię, fe-
linoterapię, muzykoterapię, terapię EEG Biofeedback, rehabilitację ruchową, terapię 
autyzmu, terapię Snoezelen, masaż dźwiękiem według Petera Hessa.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Istnieje możliwość dowozu do szkoły, nawet z odległych miejscowości.
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Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury to wyjątkowe miejsce na mapie powiatu będzińskiego. 
Nowoczesne, a jednocześnie z tradycjami 60 lat swojej działalności. Ta prężnie działająca placówka wychowania pozaszkolnego oferuje 
dzieciom i młodzieży szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają wszechstronny rozwój talentów.
Wszystkie koła w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury prowadzą profesjonaliści i  fascynaci w swojej dziedzinie. W wycho-
wankach potrafią zaszczepić pasję do sztuki i rozwoju, a licznie organizowane konkursy plastyczne, wokalne, teatralne, fotograficzne  
i literackie dają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i talentu.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

zajęcia teatralne i wokalne
nauka gry na gitarze
teatr z elementami baletu
warsztaty dziennikarsko-literackie
zajęcia z modelarstwa, rzeźby  
i ceramiki
fotografia artystyczna
rękodzieło i ozdoby

malarstwo sztalugowe
malowanie na szkle
grafika
język angielski i niemiecki
zespół muzyczny
nauka gry na pianinie i perkusji
zajęcia multimedialne

AKTUALNIE W  POWIATOWYM MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  
FUNKCJONUJE 25 KÓŁ:

Kalendarz imprez w Powiatowym Mło-
dzieżowym Domu Kultury jest w  każ-
dym roku bardzo bogaty. Organizujemy 
koncerty zespołu i wokalistek, spektakle 
teatralne, konkursy: literackie, wokalne, 
plastyczne, warsztaty: ceramiczne, flo-

rystyczne, rzeźby oraz wystawy pokon-
kursowe. 
Młodzież chętnie bierze udział w  ple-
nerach malarskich oraz wycieczkach  
tematycznych, w tym do instytucji kultury  
i muzeów. 

Wychowankowie Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu Kultury są laureata-
mi licznych konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych. W roku szkolnym 

2019/2020 aż 20 naszych wychowanków 
uzyskało zaszczytne tytuły laureatów 
konkursów literackich, plastycznych 
oraz festiwali modelarskich.

Aktywnie działamy na polu międzynarodowym, dlatego nawiązaliśmy współpracę  
z placówką partnerską z hiszpańskiej Manresy. Aktualnie wspólnie przygotowujemy 
projekt w ramach programu Erasmus+.

Warsztaty odbywają się w odnowionych 
i  zmodernizowanych pracowniach, dys-
ponujemy także salą multimedialną 
z  profesjonalnym sprzętem do wykony-
wania fotografii artystycznej. Większość 
imprez odbywa się w  całkowicie wyre-
montowanej sali teatralnej, posiadającej 
nowe oświetlenie sceniczne i  cyfrowe 

nagłośnienie. Ostatnim nabytkiem jest 
zakup kamery 3D oraz drona, które po-
służą do powstania oryginalnych zdjęć 
i  filmów pokazujących nasz powiat  
z  zupełnie innej perspektywy. W  ostat-
nim czasie powstało miejsce na wystawę 
obrazów naszych wychowanków.

ul. Powstańców Śląskich 1, 42-500 Będzin            32 762 12 69             pmdk@pmdk.bedzin.pl

Więcej informacji na stronie: pmdk.bedzin.pl

DLACZEGO PMDK?

niesamowity klimat pracy twórczej
rozwój pasji i talentów artystycznych
obcowanie z kulturą i sztuką we wszystkich jej wymiarach
okazja do aktywnego spędzenia czasu i nawiązania nowych znajomości

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD 14.00 DO 19.00
I  SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie funkcjonuje od 1988 roku. Jest placówką całoroczną, I kategorii. Położone jest z dala 
od głównych tras komunikacyjnych, pośród malowniczych lasów, z  dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej oraz kolejowej.
Upowszechniamy turystykę i krajoznawstwo jako aktywną formy wypoczynku.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie

U  NAS:       PANUJE DOBRY KLIMAT        SĄ OPTYMALNE WARUNKI DO ROZWOJU       NASI GOŚCIE SĄ OTOCZENI FACHOWĄ OPIEKĄ

ul. Niwa 45, 41-260 Sławków            32 29 31 100             poczta@schronisko.com.pl

Więcej informacji na stronie: schronisko.com.pl

50 miejsc noclegowych

niskie ceny

samoobsługową, w pełni wyposażoną kuchnię i jadalnię

świetlicę dostosowaną i wyposażoną w sprzęt umożliwiający realizację wszelkich 
przedsięwzięć, w tym szkoleń, spotkań, warsztatów

zadaszony taras

boisko do siatkówki plażowej oraz wydzielony teren rekreacyjny

duży i mały krąg ogniskowy z rusztem

wypożyczalnię sprzętu sportowego

pobyty dzienne z udostępnieniem pomieszczeń i sprzętu sportowego

OFERUJEMY: 

W  NASZEJ PLACÓWCE ZAPEWNIAMY TAKŻE:

zajęcia animacyjne
aktywności sportowe i terenowe
warsztaty teatralne, zajęcia medialne
Zumba® Fitness
wycieczkę po Sławkowie z audioprzewodnikami
dostęp do Punktu Informacji Turystycznej
profesjonalną obsługę

Nasza placówka stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania: 

 » Jury Krakowsko-Częstochowskiej (~16 km)
 » Ojcowa i Pieskowej Skały (~31 km) 
 » Pustyni Błędowskiej (~17 km)
 » Krakowa i okolic (~56 km)
 » Będzina i atrakcji turystycznych powiatu będzińskiego (~20 km)
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin            32 267 77 58             sekretariat@ckziu-bedzin.pl 

Więcej informacji na stronie: ckziu.bedzin.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
 » kształci zaocznie
 » wydaje bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
 » daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia – 2 lata, zaoczna)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH    
SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA     

SZKOŁA POLICEALNA    
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie wchodzą bezpłatne szkoły dla dorosłych:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KWALIFIKACJA: organizacja i prowadzenie procesu obsługi  
pojazdów samochodowych

 » diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych
 » obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych
 » organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 » przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

TECHNIK ŻYWIENIA I  USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KWALIFIKACJA: organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 » ocenianie jakości żywności
 » planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 » organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej
 » wykonywanie usług gastronomicznych
 » ekspozycja potraw i napojów

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

KWALIFIKACJA: projektowanie i wykonywanie fryzur

 » projektowanie i dobieranie fryzur  
 » prowadzenie doradztwa z zakresu pielęgnacji i stylizacji włosów 
 » zarządzanie zakładem fryzjerskim 

SZKOŁA POLICEALNA: Połącz naukę z pracą zawodową, zdobywaj nowe kwalifikacje

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I  HIGIENY PRACY

tylko 3 semestry, zaoczne

 » przygotowuje analizy dotyczące BHP 
 » prowadzi szkolenia
 » bada przyczyny wypadków, prowadzi ich rejestr

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
4 semestry, zaoczne

 » sprawuje opiekę nad dzieckiem chorym i zdrowym
 » może znaleźć zatrudnienie w żłobkach, klubach malucha, 

przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach czy placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych

 » w ramach samozatrudnienia może świadczyć usługi prywatne jako niania
 » może zostać animatorem zabaw 

TECHNIK OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH I  MIENIA

4 semestry, zaoczne

 » organizuje i realizuje ochronę osób, zabezpiecza wartości pieniężne
 » zabezpiecza obszary i obiekty podlegające obowiązkowej ochronie,  

imprezy masowe
 » sprawnie posługuje się urządzeniami i systemami alarmowymi,  

przeciwpożarowymi oraz systemami telewizji przemysłowej
 » może pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji 

publicznej
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ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin            32 267 77 58             sekretariat@ckziu-bedzin.pl 

Więcej informacji na stronie: ckziu.bedzin.pl

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE: Szybki sposób na nowy zawód

W  kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie

ORGANIZACJA TRANSPORTU  
ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW I  KONTRAHENTÓW

sporządzanie dokumentacji transportu i rozliczenia celne

WYTWARZANIE WYROBÓW Z  DREWNA I  MATERIAŁÓW 
DREWNOPOCHODNYCH

wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drewnopodobnych, naprawa, 
renowacja i konserwacja wyrobów stolarskich

MONTAŻ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 
montaż konstrukcji metalowych, żelbetowych i drewnianych

ORGANIZACJA I  KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH  
ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

prawo oraz zasady kosztorysowania

WYKONYWANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH,  
OKŁADZINOWYCH I  WYKOŃCZENIOWYCH 
MONTOWANIA SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY

wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich  
oraz okładzinowych

PROWADZENIE SPRAW  
KADROWO-PŁACOWYCH I  GOSPODARKI FINANSOWEJ  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

prowadzenie spraw kadrowych i  rozliczanie wynagrodzeń, rozliczanie  
podatków, prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz przestrzeganie przepisów BHP

PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 
ewidencjonowanie operacji gospodarczych, wyceniania składników  
aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego

WYKONYWANIE USŁUG FRYZJERSKICH
pielęgnacja, koloryzacja, strzyżenie, przedłużanie i zagęszczanie włosów

WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH 
zabiegi pielęgnacyjne i profilaktyczne skóry twarzy, szyi i dekoltu,  
dłoni, stóp i ciała

PRZYGOTOWANIE I  WYDAWANIE DAŃ 
ocena jakości surowca, przechowywania żywności, obróbki produktów, 
obsługa sprzętu gastronomicznego

OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA  
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

diagnozowanie pojazdów samochodowych, naprawa i regulacja zespołów  
i podzespołów pojazdu

OCHRONA OSÓB I  MIENIA 
organizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, ochrona  
obiektów i wartości pieniężnych, zabezpieczenia imprez masowych

Sara Kowalska – absolwentka szkoły po-
licealnej w  zawodzie opiekunka dziecię-
ca. Obecnie pracuje w  Sosnowcu w  Cen-
trum Edukacyjnym „Tulipanów”

Kocha dzieci, swoją pracę wykonuje  
z wielkim zaangażowaniem:

– Nie przypuszczałam, że praca z dzieć-
mi może być dla mnie aż tak satysfakcjo-
nująca, a teraz okazuje się, że największą 
nagrodą za moje starania są uśmiechy 
podopiecznych.

NASZA SZKOŁA TO: 
 » wykwalifikowana kadra
 » zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach
 » wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 » absolwenci znajdują pracę w wyuczonym zawodzie
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NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA, 
ZMODERNIZOWANE  

I W PEŁNI DOPOSAŻONE 
PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ  
MATUR  

I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE, 
SPORTOWE I INTEGRACYJNE

CERTYFIKOWANE  
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE  

W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH

INNOWACYJNE ZAWODY  
I PROFILE KSZTAŁCENIA

TERMINARZ REKRUTACJI

Szanowni Państwo,
Chcąc ułatwić naszym młodym 
mieszkańcom podjęcie jednej  
z najważniejszych w ich życiu 
decyzji, przygotowaliśmy infor-
mator z ofertą prowadzonych 
przez nas placówek oświato-
wych. Ufam, że treści zawarte na 
kartach tego wydania gazety zy-
skały Państwa uznanie, a młodzi 
ludzie dzięki nim znaleźli wiele 
odpowiedzi na nurtujące ich  
pytania.
Dlaczego warto postawić na 
szkoły w powiecie będzińskim? 
W każdej z nich pracuje zespół 
energicznych i zaangażowanych 
pedagogów, przygotowanych 
merytorycznie do prowadzenia 
zajęć. To nauczyciele umiejący 
zachęcić młodych ludzi do zdo-

bywania wiedzy, jakże potrzeb-
nej w dorosłym życiu. Uczniowie 
uczęszczający do szkół na terenie 
powiatu uzyskują bardzo wyso-
kie wyniki z egzaminów i dostają 
się na wymarzone uczelnie.
Szkoła to nie tylko nauka. Na-
sze placówki oświatowe mają 
szczególny charakter. Ucznio-
wie czują się w nich bezpiecz-
nie. Grono pedagogiczne dba 
o miłą atmosferę i budowanie 
kontaktów wśród społeczności 
szkolnej, troszcząc się nie tylko 
o atrakcyjność przekazu, ale tak-
że integrując młodzież podczas 
uroczystości i imprez szkolnych. 
Stale rozbudowywana jest baza 
dydaktyczna, tak, by przestrze-
nie, w których młodzi ludzie 
spędzają znaczną część swojego 
dnia, były takimi, do których 
chcą, a nie muszą przychodzić.
Wierzymy, że Powiat Będziński 
zadbał także o edukację osób 
ze szczególnymi potrzebami.  
Po zapoznaniu się z ofertą na-
szych placówek coraz więcej ro-
dziców decyduje się na zapisanie 
swoich pociech do Będzina czy 
Czeladzi. I z tego jesteśmy bar-
dzo dumni!

Dariusz Waluszczyk
Wicestarosta Będziński

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. 

I LO w Będzinie – egzamin sprawnościowy  
do klasy sportowej

1 czerwca oraz 8 lipca 2021 r.

II LO w Będzinie – sprawdzian kompetencji 
językowych do klasy dwujęzycznej

10 czerwca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o zaświadczenie o  wynikach 
egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  
i  kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych 
potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o  braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o  braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i  orzeczenia psychologicznego o  braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  
i  kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.


