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Drogi Gimnazjalisto!
Z myślą o decyzjach, które w związku z wyborem dalszej ścieżki edukacji będziesz niebawem
podejmował, przygotowaliśmy dla Ciebie informator, zawierający wiele przydatnych i pomocnych
informacji. Przedstawione w nim charakterystyki szkół szczegółowo opisują prowadzone przez
nie klasy i profile, a także szkolne osiągnięcia i dostępne pozalekcyjne aktywności. Dokonywany
przez Ciebie obecnie wybór szkoły w dużej mierze będzie wpływał na Twoją późniejszą drogę
zawodową i rozwój przyszłej kariery. Wiemy, że nie są to łatwe decyzje, dlatego zachęcamy,
abyś przedyskutował je z rodzicami, z nauczycielem, wychowawcą lub ze specjalistą z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, który w fachowy sposób pomoże Ci w dokonaniu wyboru
zgodnego z Twoimi aspiracjami i zainteresowaniami.
Oferta szkół z Powiatu Raciborskiego szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze
– dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego
rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że każdy z Was znajdzie klasę o wymarzonym profilu i zawodzie,
w której nauka będzie kolejnym szczeblem do realizacji planu, jakim jest zdobycie upragnionego
zawodu.
Zachęcamy do lektury informatora i życzymy każdemu z Was trafnych wyborów i decyzji.
Starosta Raciborski
Grzegorz Swoboda
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II. Informacje dla absolwenta gimnazjum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 44 52
lo1@raciborz.com.pl, www.zso1raciborz.pl
Dyrektor szkoły: mgr Marzena Kacprowicz
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wchodzą:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza ,
• Liceum Plastyczne.

I Liceum Ogólnokształcące
im.
w

Jana K asprowicza w R aciborzu
ZSO nr 1 w R aciborzu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
Cykl kształcenia: 3 lata
Rozszerzenia

Planowana liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Humanistyczna

Język polski, wybór*, wybór*

1

32

Matematyczna

Matematyka, wybór*, wybór*

1

32

Biologia, wybór*, wybór*

1

32

Medyczna

Biologia, wybór*, wybór*

1

32

Językowa

Język angielski, wybór*, wybór*

1

32

Klasa

Biologiczna

* Uwaga: Od klasy drugiej szkoła umożliwia naukę trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym w
liczbie 5-4 godz. tygodniowo. Pierwszy wymieniony przedmiot jest obowiązkowy, pozostałe
dwa uczeń wybiera spośród: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, historia sztuki.
Realizacja przedmiotów rozszerzonych wzbogacona będzie o współpracę z różnymi instytucjami:
• Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach,
• Centrum Badań Transplantacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów w Centrum
Onkologii w Gliwicach,
• Szpitalem Rejonowym  im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,
• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu,
• Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów z Politechniki Śląskiej,
• Politechnika Śląska – zajęcia warsztatowe i wykłady z matematyki, fizyki i chemii,
• Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w zakresie geografii, historii i wos-u,
• Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie prawa,
• Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie i Katowicach,
• Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) – certyfikat z języka niemieckiego DSD,
• British Council – certyfikaty z języka angielskiego,
• Fundacja Pensylvania Partnership Abroad Ltd – warsztaty językowe.
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Więcej informacji na spotkaniu z kandydatami i ich rodzicami: 24 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00.
Szczegółowe warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej ZSO nr 1 w Raciborzu
(www.zso1raciborz.pl).
Nasze motto: JEDYNKA z pasją!
Drodzy Gimnazjaliści!
Nasze liceum cieszy się długoletnią tradycją, którą potrafimy łączyć z nowoczesnymi
wyzwaniami współczesnego świata. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta spełni
Wasze oczekiwania. Serdecznie zapraszamy do nauki w I LO w Raciborzu, ponieważ znajdziecie tu
wszystko, co potrzebne, by podjąć studia na wymarzonych kierunkach lub spełnić inne życiowe
plany.

Przede wszystkim:
• umożliwimy szeroki wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
• zaoferujemy Wam wybór dwóch spośród pięciu języków obcych (angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego) z możliwością zdobycia certyfikatów
językowych (z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego),
• przygotujemy Was do matury z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie
dwujęzycznym,
• tradycyjnie zabierzemy Was do Zakopanego na trzydniowy wyjazd integracyjny, gdzie
poznacie bliżej Jana Kasprowicza – patrona szkoły i poznacie się z rówieśnikami,
• umożliwimy Wam rozwijanie swoich zainteresowań i pasji poprzez indywidualny tok
nauczania, koła zainteresowań, udział w olimpiadach i konkursach,
• znajdziemy dla Was interesujących ludzi nauki, którzy przyjadą z wykładami do naszej
szkoły lub zabierzemy Was na wykłady akademickie, warsztaty, zajęcia laboratoryjne do
różnych zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji,
• będziecie mogli podjąć różne inicjatywy i działania w Samorządzie Szkolnym czy
wolontariacie,
• zaproponujemy Wam zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, taniec, fitness, pilates,
gimnastyka, aerobik i inne),
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• nie pozwolimy Wam się nudzić: radio szkolne z Waszą muzyką na długich przerwach,
strefa relaksu, koncerty i wieczorki poetyckie, rewie tańca, a to wszystko tworzone jest
przez Was...,
• zaproponujemy Wam wymiany międzynarodowe w ramach eTwinningu i Erasmus+ oraz
projekty w Niemczech czy warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji czy
na Ukrainie,
• zorganizujemy dla Was wyjazdy na jarmarki świąteczne w Dreźnie, Berlinie lub Wiedniu,
• zorganizujemy wiele wycieczek klasowych i tematycznych: wyjazdy do teatru, opery,
filharmonii, muzeum lub wypoczynkowe: na narty, snowboard czy górskie wędrówki,
nadmorskie przygody w Trójmieście,
• latem, kiedy pogoda pozwoli, zaprosimy Was na niecodzienne lekcje „pod chmurką”
w pięknym szkolnym ogrodzie,
• zaprosimy Was na fantastyczny piknik szkolny „Dzieci Kasprowicza” – pełen gier, zabaw,
z koncertem i warsztatami plastycznymi, zakończony masą rowerową.
Dla Was wciąż zabiegamy o wzbogacanie bazy dydaktycznej – mamy do Waszej dyspozycji dwie
świetnie wyposażone pracownie komputerowe, profesjonalny sprzęt w radiowęźle, nowoczesne
pracownie językowe, pięknie odnowioną salę gimnastyczną, siłownię oraz salę lustrzaną do
ćwiczeń tańca, gimnastyki i nową salę konferencyjną bogatą w multimedia. Dzięki uczestnictwu
szkoły w programie Bezpieczna+ pozyskaliśmy sporo nowego sprzętu elektronicznego
i sportowego, z kolei udział w programie Erasmus+ poszerza nasze horyzonty w doskonaleniu
kadry pedagogicznej.
Po trudach nauki potrzebne jest coś na wzmocnienie ciała: w sklepiku szkolnym możecie zjeść
ciepłe posiłki, jak również sałatki przygotowywane ze świeżych owoców i warzyw, jogurty i inne
zdrowe przekąski.
Przy wsparciu Rady Rodziców i zaprzyjaźnionych instytucji zawsze nagradzamy Wasze sukcesy
lub wspieramy tych uczniów, którzy znajdą się w trudniejszej sytuacji życiowej.
Dołączcie do nas! Jesteśmy zgraną Drużyną Kasprowicza, której częścią może zostać każdy
z Was! Wspólnie z uczniami Liceum Sztuk Plastycznych, które wchodzi w skład ZSO nr 1,
podejmujemy wiele działań, przedsięwzięć, doskonale się uzupełniając. Dzięki temu nasza
szkoła jest wyjątkowa, klimatyczna – na korytarzach można podziwiać dzieła naszych szkolnych
artystów, a oni sami tworzą niezwykłą grupę ludzi otwartych na świat sztuki.
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Liceum Plastyczne
w

ZSO nr 1 w R aciborzu

Liceum Sztuk Plastycznych wchodzi w skład ZSO nr 1 i wiele inicjatyw, przedsięwzięć realizuje
wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym. Dlatego warto też przeczytać ofertę I LO.
Gimnazjalisto o artystycznej duszy!
Jeśli jesteś wrażliwym młodym człowiekiem, który interesuje się malarstwem, rzeźbą, fotografią
artystyczną, grafiką, projektowaniem, sztukami plastycznymi i sam przejawiasz zdolności w tych
dziedzinach (choć może jeszcze o tym nie wiesz) – wybierz raciborskie Liceum Plastyczne. Ta
szkoła pozwoli Ci na rozpoznanie i rozwój Twojego talentu i otworzy przed Tobą wiele możliwości.
Możesz po jej ukończeniu podjąć studia w Akademiach Sztuk Pięknych, na uczelniach technicznych
i humanistycznych lub otworzyć własną działalność zarobkową związaną ze zdobytym zawodem.
• Liceum Plastyczne to szkoła, w której nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem
dyplomowym (zdobędziesz tu tytuł zawodowy plastyka o specjalności fotografia i film,
ze specjalizacją fotografia artystyczna lub techniki graficzne ze specjalizacją projektowanie
graficzne) i maturę (co daje Ci możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych
w kraju i za granicą).  
• Przez tajniki artystycznego świata poprowadzą Cię profesjonalni pedagodzy.
• Będziesz miał okazję, by swoje osiągnięcia twórcze prezentować na licznych wystawach
oraz konkursach (w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej) oraz zdobywać nagrody,
wyróżnienia i stypendia).
Liceum Plastyczne – specjalności
(jedna do wyboru)
specjalność: fotografia i film
specjalizacja: fotografia artystyczna
specjalność: techniki graficzne
specjalizacja: projektowanie graficzne

Cykl
kształcenia

Planowana
liczba
oddziałów

Maksymalna
liczba uczniów

0,5

8

0,5

8

4 lata

Warunki przyjęcia:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego składają wniosek wraz
z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w szkole, wydany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, od 15 kwietnia do 24 maja
2019 r. do godz. 15.00, w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.
Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.
Egzamin wstępny:
Kwalifikacja kandydatów do Liceum Plastycznego odbywa się na podstawie egzaminu
wstępnego, który obejmuje:
• egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
• egzamin ustny: rozmowa z kandydatem na temat znajomości zagadnień związanych
z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.
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Egzamin wstępny dla kandydatów zostanie przeprowadzony w dniach 27 i 28 maja 2019 r.
Spotkanie z kandydatami do Liceum Plastycznego i ich rodzicami odbędzie się 24 kwietna 2019
roku o godz. 17.00 w auli ZSO nr 1.
Szczegółowe warunki egzaminu wstępnego i rekrutacji podane są na stronie internetowej
ZSO nr 1 w Raciborzu (http://zso1raciborz.pl).
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II Liceum Ogólnokształcące
im.

Adama Mickiewicza w R aciborzu

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 56 57
drugieloraciborz@poczta.onet.pl
www.2loraciborz.pl ( lub www.zso2rac.info )
Dyrektor szkoły: mgr Marek Ryś
Oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020
Profil
Matematyczno-fizyczny
Matematyczno-informatyczny
Biologiczno-chemiczny
Biologiczno-geograficzny
Ekonomiczny
Społeczno-prawny
Ogólny

Rozszerzenia*
Matematyka, wybór,* wybór*
przedmiot uzupełniający:
Elementy historii matematyki

Matematyka, wybór,* wybór*
przedmiot uzupełniający:
Elementy historii matematyki

Biologia, wybór,* wybór*

przedmiot uzupełniający:
Nauki przyrodnicze w medycynie

Biologia, wybór,* wybór*
przedmiot uzupełniający:
Ekonomia w praktyce

Geografia, wybór,* wybór*
przedmiot uzupełniający:
Ekonomia w praktyce

WOS, wybór,* wybór*
przedmiot uzupełniający:
Edukacja medialna

Język polski, wybór,* wybór*
przedmiot uzupełniający:
Edukacja medialna

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

32

1

32

1

32

0,5

16

0,5

16

0,5

16

0,5

16

* Uwaga: Od drugiego roku nauczania szkoła umożliwia naukę trzech przedmiotów rozszerzonych.
Pierwszy przedmiot rozszerzony (pogrubiony w tabelce) jest obowiązkowy. Z uwzględnieniem
przepisów prawa oświatowego i możliwości organizacyjno-finansowych Szkoły, pozostałe dwa
rozszerzenia można wybrać spośród następujących przedmiotów: język polski, języki obce,
historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia,
informatyka, historia sztuki, filozofia.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RACIBORZU TO SZKOŁA,
KTÓRĄ TWORZĄ UCZNIOWIE…
Jako pierwsza szkoła w regionie opracowaliśmy skuteczny i sprawdzony system wyboru
przedmiotów rozszerzonych dla naszych Uczniów. Profile klas są dostosowane do indywidualnych
potrzeb i zainteresowań młodzieży. To właśnie Uczniowie wybierają przedmioty rozszerzone, których
chcą się uczyć w klasie drugiej i trzeciej, a co za tym idzie, przygotują się do egzaminów maturalnych
zgodnie z własnymi planami na przyszłość. II LO to nie tylko wybór   na trzy lata nauki w szkole
ponadgimnazjalnej, ale również, w konsekwencji, na okres studiów i na dalszą życiową karierę. Nasi
uczniowie, pod względem zdawalności matury, są w ścisłej czołówce powiatu raciborskiego (2018 –
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97,6 %, 2017 – 96%, 2016 – 98,7, 2015 – 98,1%, 2014 – 99,5%). Jesteśmy szkołą otwartą, budującą
życzliwe relacje między młodzieżą a nauczycielami. Zapewniamy profesjonalne doradztwo zawodowe
dla Naszej Młodzieży, organizowane we współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego,
prowadzone przez wychowawców klas, którzy znają swoich uczniów i pomagają im w podejmowaniu
ważnych życiowych wyborów, związanych z dalszą edukacją i przyszłą karierą. Wymagamy,
ale i pomagamy w trudnościach. Preferujemy nowoczesne metody nauczania w klasie i poza nią.
Promujemy ludzi z pasją albo pomagamy tę pasję odnaleźć – naukową, artystyczną, sportową i inne,
niekoniecznie zgodną ze sztywnymi programami nauczania. Przyjazną atmosferę szkoły tworzą
wszyscy – w szczególności Młodzież, ponieważ II LO to szkoła, którą tworzą Uczniowie!
1. Dajemy kompleksową możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych.
2. Oferujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
rosyjski); Uzyskaliśmy certyfikat Najlepszej w Polsce Szkoły z Językiem Hiszpańskim.
3. Realizujemy projekty klas akademickich w ramach współpracy z uczelniami wyższymi: Szkołą
Główną Handlową w Warszawie, Wydziałem Polonistyki i Wydziałem Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziałem Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Górnośląską Wyższą Szkołą
Handlową w Katowicach. Nasi Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania na
określonych kierunkach podczas warsztatów i wykładów, prowadzonych przez pracowników
naukowych uczelni wyższych.
4. W ramach ekonomii w praktyce Nasi Uczniowie prowadzą mini przedsiębiorstwo Witaminki
Mickiewicza, produkujące ekologiczne soki ze świeżych warzyw i owoców. Młodzież poznaje
i realizuje w praktyce zasady prowadzenia mini biznesu.
5. Z sukcesami przygotowujemy uczniów do licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych na
szczeblu centralnym i wojewódzkim – co roku osiągają tytuły laureatów i finalistów.
6. Organizujemy dla Naszych Uczniów koła przedmiotowe oraz zróżnicowane zajęcia sportowe,
jak również obozy narciarskie i spływy kajakowe.
7. Realizujemy wewnątrzszkolne projekty i koła zainteresowań, np. Klub Języka Hiszpańskiego.
8. Proponujemy Naszej Młodzieży udział w warsztatach językowych, projektach międzynarodowych i wyjazdach do Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Szkocji i Francji.
9. Wspomagamy młodzież w staraniach o pozyskanie stypendiów naukowych i socjalnych; Nasza
Rada Rodziców co roku przyznaje wybranym uczniom stypendium Bilet miesięczny za wyniki
w nauce.
10. Staramy się skutecznie łączyć teorię z praktyką, stąd liczne projekty edukacyjne w zakresie
ekonomii i przedsiębiorczości. Organizujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z różnych
dziedzin: lekarzy, psychologów, policjantów, adwokatów, sędziów, prokuratorów, doradców
zawodowych, naukowców czy samorządowców.
11. Jesteśmy w pełni przygotowani do informatyzacji w nauczaniu. Wszystkie pracownie
mają dostęp do Internetu i są wyposażone w profesjonalny sprzęt multimedialny. Uczniom
udostępniamy darmowy hot spot.
12. Wspieramy liczne inicjatywy naszej Młodzieży, głównie Samorządu Uczniowskiego, klub
uczniowski Azyl, sklepik z ciepłymi posiłkami, happeningi, okolicznościowe   imprezy – to
właśnie nasi Uczniowie tworzą atmosferę szkoły.
13. Organizujemy wiele konkursów przedmiotowych i artystycznych dla gimnazjalistów i uczniów
szkół podstawowych, np. prestiżowy Ogólnopolski Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej.
14. Redagujemy dynamiczną stronę internetową www.2loraciborz.pl, jesteśmy obecni na
Facebooku i Twitterze.
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Serdecznie zapraszamy:
* Szanownych Rodziców z Gimnazjalistami – na spotkanie z Dyrekcją szkoły 9 maja br. godz.
17.00;
* Młodzież gimnazjalną do odwiedzenia szkoły w ramach Dni Otwartych 26 – 28 marca br.
* Materiały informacyjne na temat szkoły i rekrutacji publikujemy na szkolnej stronie
www.2loraciborz.pl.
* Na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiadamy też telefonicznie pod numerem
32 415 56 57.
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Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3 w Raciborzu,
tel. 32 415 48 90, www.ekonomikraciborz.pl
facebook.com/ekonomikraciborz/

Paweł Ptak
najpierw absolwent, potem nauczyciel,
a teraz także dyrektor Ekonomika
Szanowny absolwencie,
zewsząd słyszysz, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej to ważny moment w Twoim życiu.
Nie powiem Ci nic nowego: to prawda. Zastanów się więc dobrze, bo Twój wybór pociągnie za
sobą decyzję o tym, jak zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów i przyszłej pracy zawodowej.
Lata temu stałem przed taką samą decyzją i wybrałem „Ekonomik”. Nie zawiodłem się, dlatego
zachęcam do pójścia w moje ślady. Ta szkoła od kilkudziesięciu lat kształci fachowców z branży
ekonomiczno-usługowej. Nasza szkoła daje możliwość zdobycia zawodu, zdania matury, a co
najważniejsze: wszechstronnego rozwoju osobowościowego.
W naszej szkole przygotujemy Cię do startu w dorosłe życie. Serdecznie zapraszam do wstąpienia
w szanowne i przyjazne progi szkoły.
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej
Zawód
technik ekonomista
technik handlowiec
technik logistyk
technik spedytor
technik reklamy

Rozszerzenie I

Rozszerzenie II

język angielski
lub
język niemiecki

wybór jednego
z przedmiotów:  
matematyka,
geografia, biologia*

* powstanie grupy jest zależne od ilości chętnych

Liczba
oddziałów
1
0,5
1
0,5
1

Liczba
miejsc
32
16
32
16
32
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Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

sprzedawca

0,5

16

magazynier-logistyk

0,5

16

Zawód

Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowany
personel zasilający wiele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji
budżetowych. Są zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki.
Jeśli chcesz:
• uzyskać zawód, który zapewni Ci pracę,
• zdać maturę,
• zdobyć nowe kwalifikacje,
• prowadzić w przyszłości własne przedsiębiorstwo,
• zdobywać doświadczenie na kilkutygodniowych praktykach zawodowych w kraju
i w Europie w ramach projektów unijnych,
• współpracować z pracodawcami z branży ekonomiczno-finansowej,
• podejmować działania w zakresie wolontariatu i samorządu uczniowskiego,
• realizować się na konkursach i olimpiadach ekonomicznych,
• uczestniczyć w życiu szkolnym i być częścią Naszej szkoły,
To zapraszamy do Nas!
Dodatkowo oferujemy:
• wycieczki krajowe i zagraniczne,
• cztery pracownie komputerowe, profesjonalną pracownię fotografii i reklamy, pracownię
finansowo – księgową,
• udział w praktykach zagranicznych w Austrii i Hiszpanii,
• warsztaty i zajęcia z nauczycielami akademickimi i przedsiębiorcami,
• wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branżowych w kraju i za granicą,
• możliwość zatrudnienia w międzynarodowej korporacji LKW Walter,
• możliwość zdawania egzaminów zawodowych i maturalnych w naszej szkole.
NASZE ZAWODY
Technik ekonomista – jeśli chcesz pracować w biurze
u nas możesz zdobyć kwalifikacje, które dają szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zostaniesz m.in. księgowym, menedżerem, doradcą podatkowym, finansistą,
agentem ubezpieczeniowym. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu dwóch kwalifikacji.
Technik handlowiec – jeśli jesteś przebojowy
wybierz zawód, który umożliwi Ci pracę m. in. jako przedstawiciel handlowy, kierownik sklepu,
merchandiser czy specjalista ds. obsługi klienta. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu dwóch
kwalifikacji.
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Technik logistyk – jeśli chcesz pracować w korporacji
ten zawód będzie dla Ciebie, ponieważ będziesz pracował w działach logistyki przedsiębiorstw
i zajmował się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania
towarów od producenta do klienta. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu dwóch kwalifikacji.
Technik spedytor – jeśli chcesz prowadzić przedsiębiorstwo transportowe
zostań spedytorem. Będziesz organizował i rozliczał transport samochodowy, kolejowy, morski,
śródlądowy i lotniczy. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu jednej kwalifikacji.
Technik reklamy – jeśli chcesz pracować w mediach
możesz spełnić marzenie wybierając ten zawód, ponieważ będziesz organizował działania
promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstw, a zatrudnienie znajdziesz w agencjach
reklamowych, w działach marketingu i reklamy. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu dwóch
kwalifikacji.
Magazynier – logistyk – jeśli chcesz zarządzać towarem w magazynie
mamy zawód dla Ciebie. Znajdziesz pracę w centrach logistycznych, terminalach kontenerowych.
Będziesz odpowiedzialny za przyjęcie, wydawanie i nadzór nad towarami w magazynie. Zawód
zdobędziesz po zdaniu jednej kwalifikacji.
Sprzedawca – jeśli chcesz pracować w sklepie
to ten popularny zawód jest dla Ciebie. Będziesz odpowiedzialny za przyjęcie dostaw, przygotowanie
towarów do sprzedaży i obsługę klientów. Zawód zdobędziesz po zdaniu jednej kwalifikacji.
Szczegółowe opisy zawodów znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w Branżowej Szkole I Stopnia powinni posiadać
potwierdzenie praktyki u pracodawcy. Wykaz pracodawców znajduje się na stronie szkoły w
zakładce „Rekrutacja”.
Serdecznie zapraszamy szanownych rodziców i uczniów na spotkanie z Dyrekcją szkoły
24 kwietnia br. o godzinie 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na naszej stronie internetowej
www.ekonomikraciborz.pl
Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy pod numerem telefonu
32 415 48 90.
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Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Budowlanka (Wileńska 6), tel. 32 415 46 54 • Gastronomik (Wileńska 8), tel. 32 415 29 63
www.ckziu1raciborz.idsl.pl, e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (Budowlanka – Gastronomik)
tworzą szkoły z długoletnią tradycją kształcenia zawodowego.
Kształcimy w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w branżach: budowlanej, chemicznoekologicznej, hotelarsko-gastronomicznej oraz usługowej oraz Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych.
Aktualnie w CKZiU nr 1 kształci się ponad 700 uczniów i słuchaczy. Prowadzone są również
kwalifikacyjne kursy zawodowe w ramach kształcenia ustawicznego.
Szkoła cieszy się popularnością. Nasi absolwenci piastują eksponowane stanowiska
w administracji, podejmują pracę naukową oraz prowadzą własną działalność gospodarczą.
O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów Centrum świadczy znacząca liczba
osób podejmujących studia na uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach technicznych,
ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. Nasi uczniowie biorą udział
w olimpiadach, turniejach branżowych i konkursach przedmiotowych, uzyskując w nich wysokie
lokaty.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są pracownie dydaktyczne, w tym specjalistyczne
pracownie zawodowe wyposażone w profesjonalne pomoce, pracownie komputerowe,
multimedialne, językowe oraz laboratoria. Realizujemy część dużego projektu unijnego
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim –
CKZiU nr 1 w Raciborzu”, którego efektem jest doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć dla
zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik
hotelarstwa, technik ochrony środowiska i technik żywienia i usług gastronomicznych.
W ramach programu umożliwiamy uczniom i nauczycielom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
oraz zawodowych umiejętności.
Naszą silną stroną jest sport. Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym: sala
sportowa z siłownią oraz kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią.
Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych
i bibliotece. Pracownie przedmiotowe są sukcesywnie doposażane w sprzęt multimedialny.
Młodzież uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy, uzupełniając realizowany
program nauczania. Centrum jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. W budynku Budowlanki
zainstalowano podjazd oraz windę.
Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Szczególnie
wysoko cenimy udział w programie Erasmus+. Daje on możliwość zapoznawania się naszej
młodzieży z rówieśnikami z innych krajów wspólnej Europy, poznanie europejskiego rynku pracy
oraz zdobywanie doświadczeń zawodowych. Zrealizowaliśmy dwa projekty.
Szkoła ma opinię wymagającej, ale przyjaznej. Nasze priorytety to solidne wykształcenie
i wszechstronny rozwój młodego człowieka.
Dla nas najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby i wszechstronny rozwój. Ciągle podnosimy
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jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole, dbałość o poziom
kształcenia, różnorodność oferowanych zajęć i współpracę z pracodawcami.
Centrum nr 1 – to ważny i bardzo dobry wybór!
Serdecznie pozdrawiam
Jacek Kąsek
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Szkoła

Technikum nr 2

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

technik agrobiznesu

0,5

16

technik analityk

0,5

16

technik architektury krajobrazu

0,5

16

1

32

technik geodeta

0,5

16

technik hotelarstwa

0,5

16

technik ochrony środowiska

0,5

16

Zawód

technik budownictwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

32

0,5

16

fryzjer

1

32

kucharz

0,5

16

monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

0,5

16

monter sieci i instalacji sanitarnych

0,5

16

stolarz

0,5

16

Klasa wielozawodowa:
cieśla, dekarz, fotograf, kamieniarz, kelner,
kowal, krawiec, murarz-tynkarz, monter
konstrukcji budowlanych, ogrodnik, optykmechanik, monter stolarki budowlanej,
piekarz, rolnik, tapicer, pracownik obsługi
hotelowej, przetwórca mięsa, kominiarz,
złotnik-jubiler, zegarmistrz       (nowe zawody)

0,5

16

cukiernik

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 2
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Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo – język polski oraz przedmioty:
Zawód

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Przedmiot 3

Przedmioty punktowane w Technikum nr 2 (Budowlanka-Gastronomik)
technik agrobiznesu

matematyka

biologia

technik analityk

matematyka

chemia

technik architektury
krajobrazu

matematyka

plastyka

technik budownictwa

matematyka

technik geodeta

matematyka

technik hotelarstwa

matematyka

technik ochrony
środowiska

matematyka

chemia

technik żywienia i usług
gastronomicznych

matematyka

zajęcia techniczne

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

zajęcia techniczne
geografia
geografia

Przedmioty punktowane w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 (Budowlanka-Gastronomik)
cukiernik, fryzjer, kucharz,
stolarz, monter sieci
i instalacji sanitarnych,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie.
Klasa wielozawodowa

matematyka

Najlepsza ocena z:
(język angielski,
język niemiecki)

zajęcia techniczne

Proponowane rozszerzenia:
Zawód

Rozszerzenie I

Rozszerzenie II

technik agrobiznesu,
technik analityk,
technik architektury krajobrazu,
technik budownictwa,
technik geodeta,
technik hotelarstwa,
technik ochrony środowiska,
technik żywienia i usług gastronomicznych

Jeden do wyboru:
matematyka,
język angielski,
język niemiecki

Wybór z przedmiotów:
biologia, chemia,
geografia, fizyka

Kandydat wybiera I rozszerzenie podczas rekrutacji, a rozszerzenie II w klasie pierwszej – realizacja
rozszerzenia II zaczyna się od klasy drugiej.
CUKIERNIK
Jaki smutny byłby świat bez słodyczy. Cukiernicy to ludzie dający swoimi wyrobami radość. Ich
praca to połączenie artyzmu z rzetelną kulinarną wiedzą, ponieważ to co tworzą musi wyglądać i
smakować.
CIEŚLA
Wykonuje, konserwuje i naprawia konstrukcje drewniane. Niezawodny podczas budowy dachów,
domów z drewna oraz innych konstrukcji drewnianych.
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DEKARZ
Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje
urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz
maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.
FOTOGRAF
Specjalista od zdjęć, filmów, obróbki graficznej i wszystkiego innego, co można zarejestrować
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz. Kreatywny i rozwojowy zawód polegający na pracy
w różnych miejscach i sytuacjach. Z pewnością nie należy do nudnych, a rynek usług oferowanych
przez fotografów jest potężny.
FRYZJER
Zmysł estetyki, umiejętności i ciągły rozwój to tylko kilka cech dobrego fryzjera. Dzisiaj to nie
tylko specjalista od włosów, ale także stylista. W nowoczesnym społeczeństwie tacy fachowcy
są niezbędni i poszukiwani, a rynek ich usług cały czas się rozrasta.
KELNER
Podstawowym zajęciem kelnera jest profesjonalna obsługa klientów lokalu od momentu ich
wejścia, aż do opuszczenia go. Do kelnera należy powitanie gości, wybór stolika, przedstawienie
menu, udzielenie wszelkich informacji odnośnie serwowanych potraw i napojów, pomoc w wyborze
poszczególnych dań, a następnie przyjęcie zamówienia i jego odpowiednie zrealizowanie.
KAMIENIARZ
Zajmuje się obróbką ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych,
wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwacyjne budowli.
OGRODNIK
Uprawia i pielęgnuje rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych. Zajmuje się
konserwacją zieleni oraz porządkuje teren otaczający zieleń. Produkuje owoce, rośliny jadalne,
rośliny ozdobne, grzyby jadalne, sadzonki, rośliny zielarskie.
OPTYK-MECHANIK
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu optycznego, m.in.: aparatów fotograficznych,
kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników,
a także zespołów: przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych.
PIEKARZ
Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa
przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu.
PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ
Pracownik obsługi hotelowej to nowy zawód. Pracownik może podejmować pracę w różnego
rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi).
Do głównych zadań należy: wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu,
wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych.
ROLNIK
Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.
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TAPICER
Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli na podłożach twardych i miękkich,
tapicerowane części wyposażenia samochodów i sprzętu sportowego. Wykonuje prace
dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także
mieszkalnych.
KOMINIARZ
Czyści oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu
kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej.
ZŁOTNIK-JUBILER
Wykonuje wyroby jubilerskie z metali szlachetnych: złota, srebra, platyny, służące do ozdoby
(pierścionki, kolczyki, broszki, bransolety), przedmioty użytkowe (dzbany, puchary, cukiernice,
patery) oraz przedmioty kultu religijnego. Oprawia kamienie szlachetne wg wzorów, rysunków
i szkiców oraz projektów własnych.
ZEGARMISTRZ
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju zegarów i zegarków: naręcznych,
pierścionkowych, kieszonkowych, zdobniczych, budzików, sportowych, ściennych, wieżowych
i innych mechanicznych i elektronicznych.
KRAWIEC
Dobry krawiec to skarb! Człowiek umiejący uszyć coś, czego nie ma nikt inny, lub naprawić ulubioną
część garderoby, zasługuje na szacunek. Odradzający się rynek usług potrzebuje fachowców, dla
których nie zabraknie pracy.
KUCHARZ
To atrakcyjny i kreatywny zawód poszukiwany na rynku pracy. Daje duże możliwości rozwoju i
doskonalenia, a tym samym satysfakcji z wykonywanej pracy. Rozwijający się dynamicznie rynek
usług kulinarnych oferuje liczne możliwości zatrudnienia.
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
Montuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne
oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, a także sieci cieplne, gazowe, wodne
i kanalizacyjne. Ponadto wykonuje montaż sieci podziemnych, indywidualne studnie kopane
w formie pionowych szybów. Konserwuje również wyżej wymienione obiekty.
MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
Wprowadzenie tego zawodu do oferty edukacyjnej i klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy branży budowlanej na wysoko
wykwalifikowanych pracowników zajmujących się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych,
bram, osłon okiennych i drzwiowych, a także montażem schodów modułowych.
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Posiada bardzo szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Montuje systemy
suchej zabudowy oraz wykonuje roboty tynkarskie, malarsko-tapeciarskie, posadzkarskie,
glazurnicze. Kładzie podłogi, wykonuje okładziny ścienne (z płytek ceramicznych, desek, płyt,
paneli), konserwuje i ociepla budynki. Analizuje dokumentację budowlaną, oblicza ilość materiałów
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potrzebnych do wykonywania zleconych prac. Różnorodność robót, które ma do wykonania,
wynika ze specyfiki budynków, stosowanych materiałów, narzędzi oraz technologii.
STOLARZ
Rozpoznaje gatunki drewna oraz dobiera je do wykonania różnych wyrobów. Za pomocą narzędzi
do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych numerycznie,
wykonuje meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych rodzajów drewna
oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych. Wykonuje płyty metodą klejonego
drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem
obróbki ręcznej i maszynowej. Przygotowuje powierzchnie wyrobów okleinowanych, nakłada
okleiny sposobem ręcznym oraz z zastosowaniem urządzeń mechanicznych. Naprawia i odświeża
meble i wyroby stolarki budowlanej.
PRZETWÓRCA MIĘSA
To odpowiedzialna i dobrze wynagradzana praca. Zakłady w naszym (i nie tylko) rejonie czekają  
na młodych i energicznych pracowników. Dobre wędliny zawsze znajdują licznych nabywców,
a praca w solidnej firmie to powód do dumy.
TECHNIK AGROBIZNESU
Organizuje, nadzoruje i prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności,
prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa rolno-spożywczego, opracowuje i stosuje efektywne
strategie marketingowe, prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych, organizuje pracę
małych zespołów pracowniczych. Praca: przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego,
firmy handlowe, usługowe i produkcyjne, własne przedsiębiorstwo agroturystyczne lub rolne
o dowolnej wielkości.
TECHNIK ANALITYK
Przygotowuje sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobiera
i przygotowuje próbki do badań analitycznych, wykonuje badania analityczne surowców,
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych. Praca: w laboratoriach przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, środków czystości, higienicznych, pielęgnacji
roślin, petrochemicznego, nawozów sztucznych, tworzyw i włókien sztucznych, farb i lakierów,
rolniczych oraz ochrony środowiska. Oferujemy kształcenie w zawodzie technik analityk
z elementami analizy medycznej, farmaceutycznej, kosmetologicznej oraz kryminalistycznej.
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Przygotowuje, urządza, planuje i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Wyznacza
miejsca i wybiera rośliny do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów.
Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski,
nadzoruje podległych pracowników. W poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów
zieleni posługuje się dokumentacją projektową. Przygotowuje receptury mieszanek ziemi
ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych. Rekultywuje tereny zdegradowane: wyznacza drzewa
do karczowania i ścinania itp. Prowadzi doświadczenia i obserwacje w programach jednostek
naukowo-badawczych, opracowuje ekspertyzy dendrologiczne.
TECHNIK BUDOWNICTWA
Wykonuje rysunki architektoniczne, prowadzi dokumentację budowy, sporządza kosztorysy
i mniej skomplikowane prace projektowe, uczestniczy w robotach budowlanych, przygotowuje
i kontroluje produkcję w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany
w imieniu inwestora, lub organu administracji terenowej, prowadzi rozliczenia za robociznę,
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materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem, a także wykonuje inwentaryzacje
budowlane. Samodzielnie, lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje, lub sprawuje nadzór
nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść
podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów,
garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.
TECHNIK GEODETA
Pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem, lub wyspecjalizowanych firmach
geodezyjnych, wykonujących pomiary nieruchomości gruntowych oraz sporządzających mapy
i plany geodezyjne, wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Osoba wykonująca ten
zawód znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w kopalniach) i poszukiwawczych
(ropa, gaz, złoża surowców) oraz w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu
administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden
geodeta (w powiecie jest więcej etatów). Geodeci pracują także w wybranych jednostkach
administracji państwowej (np. Ministerstwo Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii),
wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, w których trzeba sporządzać mapy terenu.
TECHNIK HOTELARSTWA
Jeżeli interesuje Cię jak działają hotele, jeśli lubisz poznawać ludzi, zawierać nowe znajomości,
jesteś komunikatywny i nie boisz się wyzwań to technik hotelarstwa jest właśnie dla Ciebie.
Przygotowujemy do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Uczymy jak kompleksowo
i profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego. Specjalnie dobrane przedmioty przygotowują
do pracy w różnego typu obiektach hotelarskich, lub rozpoczęcia własnej działalności w tym
obszarze. Nasze doświadczenie w kształceniu pozwala nam zaprosić Cię do nauki na kierunku
prestiżowym, o szerokich możliwościach rozwoju  i doskonalenia zawodowego.
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem,
wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń
środowiska, określa parametry stopnia zanieczyszczenia wody, powietrza, gruntów i gleby,
poziomu hałasu, uzdatniania i oczyszczania ścieków. Klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju
odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska. Przygotowuje
propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzi kampanie na
rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej.
Współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń, wprowadza w życie zasady
racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości
obowiązującymi w krajach UE. Obsługuje typowe dla techniki ochrony środowiska urządzenia
i aparatury kontrolno-pomiarowe, posługuje się techniką komputerową.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Planuje produkcję i ustala asortyment potraw, nadzoruje przebieg procesów technologicznych,
prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej, obsługuje maszyny
i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz
organizuje i nadzoruje proces produkcyjny. Praca: firmy cateringowe, restauracje, hotele, własna
firma świadcząca usługi gastronomiczne.
KLASA WIELOZAWODOWA
to propozycja dla osób, które chciałyby kształcić się w innych zawodach. Szukaj potrzebnych na
rynku pracy – jest ich wiele.
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Szkoła to nie tylko kreda i tablica. Oferujemy również między innymi:
– dwie kilkudniowe zagraniczne wycieczki rocznie,
– wyjazdy na jarmarki bożonarodzeniowe do Wrocławia i Krakowa, ale także do Pragi i Wiednia,
– wyjazdy do teatru, do kina, na narty, w góry i w wiele innych atrakcyjnych miejsc,
– mnóstwo fantastycznych imprez i konkursów organizowanych przez Samorząd Szkolny,
– miejsce, w którym na miękkiej kanapie można poczekać na autobus, a także zrobić sobie
herbatę, zjeść coś ciepłego,
– możliwość rozszerzenia kompetencji zawodowych na kursach,
– bogato wyposażoną w publikacje branżowe i nowości wydawnicze bibliotekę szkolną,
– sympatyczne towarzystwo i uśmiechniętych nauczycieli.
Warto nam zaufać.
• Zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim technicznym, uzyskasz tytuł technika oraz
zdasz maturę,
• W przyszłości z łatwością będziesz prowadzić własną firmę,
• Możesz podjąć pracę w różnych dziedzinach gospodarki,
• Możesz kontynuować naukę na studiach oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
• Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie i egzaminy maturalne przeprowadzane są w szkole,
• Zawody naszych branż są w grupie deficytowych, czyli poszukiwanych. Będziesz zatem
poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy,
• Zaproponujemy Ci wszechstronny rozwój,
• Możesz uczestniczyć w naszych Projektach Unijnych, obecnie realizujemy projekty w ramach
ERASMUS+,
• Stale doskonalimy naszą bazę dydaktyczną. Realizowane są nowoczesne pracownie
dydaktyczne dla wielu zawodów w naszym Centrum.
Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w ponad 200 zakładach
pracy.
Współpracujemy z pracodawcami kilku powiatów. Są to nie tylko zakłady usługowe i produkcyjne
ale także instytucje administracji publicznej.
W ramach programu ERASMUS+ nasi uczniowie realizują praktyki za granicą.
Realizujemy dwa projekty unijne:
• Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy (wyjazd: Portugalia, Hiszpania),
• Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów (wyjazd: Hiszpania –
Granada, Wielka Brytania – Londyn).
Kolejny projekt „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej”
czeka na akceptację Agencji w Warszawie.
Pracodawców szukaj na naszej stronie: www.ckziu1raciborz.idsl.pl (zakładka baza pracodawców) i na stronie Cechu Rzemiosł Różnych: www.cechraciborz.com.pl.
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Centrum Kształcenia Z awodowego
i Ustawicznego nr 2 „Mechanik ”
w

R aciborzu

ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz
tel. 32 415-33-88
sekretariat@zsm.slask.pl
www.mechanik.rac.pl
Dyrektor szkoły: dr Sławomir Janowski
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
Szkoła

Planowana liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

32

1

32

1

32

technik informatyk

1

32

technik mechatronik

1

32

mechanik pojazdów
samochodowych

1

32

0,5

16

0,5

16

1

32

Zawód

Cykl
kształcenia

technik mechanik
technik elektryk
Technikum Nr 4

Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 4

technik elektronik

klasa wielozawodowa
(blacharz samochodowy,
lakiernik, elektromechanik,
operator obrabiarek skrawających, mechanik-operator
pojazdów i maszyn rolniczych)
elektryk
ślusarz – przy współpracy
z firmami: Staltech, Sunex,
Rafako

4 lata

3 lata

UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole branżowej winni posiadać
na składanym podaniu potwierdzenie praktyki od pracodawcy (w każdym wybranym zawodzie)
bez względu na kolejność wyboru szkoły.
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Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo
rozszerzenie/profil/zawód

Przedmiot
1

Przedmiot
2

Przedmiot
3

Przedmiot
4

technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik
elektryk, technik mechatronik,  
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn
i urządzeń, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, operator
obrabiarek skrawających, ślusarz /
spawacz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

język polski

matematyka

j. obcy

informatyka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” to kontynuator ponad
70-letniej tradycji popularnego raciborskiego „Mechanika”. Nasze największe atuty to:
• najlepsze technikum w powiecie raciborskim w rankingu „Perspektyw” w roku 2011, 2013,
2014, 2015 i 2016, 2018,
• najlepsza zdawalność matur wśród raciborskich techników,
• doświadczona i wykwalifikowana kadra, w tym 3 nauczycieli z tytułem naukowym doktora,
• bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i warsztaty,
• jeden z najlepszych i najbogatszych szkolnych księgozbiorów w bibliotece,
• 6 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
• dostęp do Internetu na terenie całej szkoły,
• najbogatsza oferta współpracy zagranicznej. Nasi partnerzy to:
1) Integrovana Středni Škola COP Opava (Czechy) – Zespół Szkół Technicznych,
2) Heinrich Bussing Schule – Braunschweig (Niemcy),
3) Siemens AG Transportation Systems –Braunschweig (Niemcy) – Zespół Szkół Technicznych,
4) BBS I – Mainz (Niemcy),
5) Berufliche Schulen Rendsburg – Europaschule,
6) BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA (Węgry) – Zespół Szkół Technicznych SZAKISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM TATA,
7) Ventspils 20 arodvidusskola Saules ielā 15, Ventspils (Łotwa) – Zespół Szkół Technicznych
i Zawodowych,
8) IES Serrallarga EDU SCHVoc – średnia szkoła zawodowa (Hiszpania) – Blanes,
• możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
oraz kursów specjalistycznych, np. SEP, operator CNC, operator wózków widłowych czy
spawalnicze,
• możliwość rozwijania swoich zainteresowań (m.in. pokazy umiejętności uczniowskich, udziały
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, itd.),
• umowa o współpracy i patronacie z Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz z Instytutem Techniki PWSZ w Raciborzu,
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• zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w zakładach pracy: RAFAKO S.A. (ślusarz / spawacz,
technik mechanik), Staltech, Sunex (ślusarz), Ensol, Sunex (technik urządzeń i systemów
energetyków odnawialnej), współpraca z firmami Koltech, Prevac, Rafamet, Silesia Press, TBI,
Concept automatic, Mieszko, Henkel; współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych oraz Raciborską
Izbą Gospodarczą,
• liczne programy europejskie – „Mechanik” w ciągu ostatnich lat pozyskał ponad 1 000 000 zł
z różnych programów europejskich. Środki te pozwoliły na poszerzenie oferty edukacyjnej
szkoły, umożliwiły wyjazd już ponad 100 naszym uczniom na zagraniczne praktyki (Niemcy,
Czechy, Anglia, Irlandia Płn.), a także doskonalenie kompetencji językowych, rozwijanie
wzajemnego zrozumienia, poznanie kultury innych krajów. Wspomniane środki pozyskujemy
przede wszystkim w ramach programu Erasmus+,
• dwie sale gimnastyczne, siłownia, nowe boisko wielofunkcyjne,
• jesteśmy współorganizatorem Raciborskich Dni Nauki i Techniki, a także ogólnopolskiego
Festiwalu Nauki i Techniki, który miał miejsce w Raciborzu w roku 2013,
• pozyskiwanie środków finansowych mających na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej,
• pedagodzy, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów uczniów Centrum,
• w skład Centrum wchodzą również Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła
Policealna nr 2 dla Dorosłych, w których nasi uczniowie mogą kontynuować naukę i zdobywać
dodatkowe kwalifikacje (szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Centrum).
Szkoły dla dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 „Mechanik”:
Szkoła

Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Szkoła Policealna
nr 2
dla Dorosłych

Zawód

______

Cykl
kształcenia
2 lata
(po zasadniczej
szkole zawodowej)

Planowana
liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

32

1

32

1

32

1

32

3 lata
(po gimnazjum)
technik teleinformatyk
technik informatyk
technik BHP

2 lata
1,5 roku
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Zespół Szkół Specjalnych
w

R aciborzu

ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 49 91
zssraciborz@poczta.onet.pl
e-zssraciborz.pl
Dyrektor szkoły: mgr Agata Wieczorek
Do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim, w normie intelektualnej z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ze
sprzężeniami.
Praca z uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych
opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.
Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności
praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są
stałą opieką pedagogiczno – psychologiczną.
Wszyscy uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez
specjalistów w wymiarze 10-12 godzin w tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia,
biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna
i wspomagająca, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia
korekcyjno – kompensacyjne, terapia   metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata,
terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo – terapeutyczne.
Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych
– treningi i wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych „Animusz”, ciekawych
zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych imprezach i konkursach plastycznych, sportowych
i przedmiotowych, zajęciach dodatkowych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz
zajęciach na basenie.
Zapewniamy: przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych
klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki,
opiekę w Świetlicy   w godzinach od 7:00 do 16:00, smaczne posiłki w stołówce szkolnej,
wypoczynek w strefach zabawy i wyciszenia. Uczniom przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły
środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość bezpłatnego dowozu busami, organizowanego
przez gminy.
Na świadectwach szkolnych i legitymacji uczniowskiej nie odnotowuje się, że uczeń
uczęszcza do szkoły specjalnej.
W szkole odbywają się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Podstawą
ubiegania się o zajęcia jest opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Terminy rekrutacji: Termin składania dokumentów: od 15 kwietnia do 15 sierpnia   każdego
roku. Istnieje możliwość przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego
Wiodący Ośrodek Rehabilitacyjno-Koordynacyjno-Opiekuńczy: z porad korzystać mogą
rodzice, opiekunowie dzieci, w szczególności od 0 do 3 roku życia. W ramach Ośrodka prowadzone
są dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w liczbie do 5h/tydzień.
Tel.: 735 409 900 lub 32 415 49 91.
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W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą szkoły:
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
Szkoła kształci uczniów:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w normie intelektualnej i ze sprzężeniami  w klasach o liczebności  do 16 uczniów,
• z autyzmem i zespołem Aspergera w klasach  do 4 uczniów,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach do 8
uczniów,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 4 uczniów
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych  liczących  do 4 uczestników,
Kandydaci do szkoły powinni składać następujące dokumenty: orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu
legitymacyjnego), ostatnie świadectwo szkolne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli
dziecko posiada).  
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Szkoła kształci uczniów:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach o liczebności do 8 uczniów
• z niepełnosprawnością sprzężoną w klasach o liczebności do 4 uczniów
Nauka trwa 3 lata (z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego do 24 roku życia).
• zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio wyposażonych pracowniach,
systemem jednozmianowym,
• wszystkie zajęcia dla  uczniów odbywają się w pracowniach na terenie szkoły. Prowadzone są
w następujących blokach tematycznych:
a) gospodarstwo domowe (sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD),
b) elementy szycia ręcznego,
c) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
d) pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego – w okresie jesiennym
i wiosennym uczniowie wykonują prace ogrodnicze w ogrodzie szkolnym.
Kandydaci do Szkoły Przysposabiającej do Pracy powinni składać następujące dokumenty:  
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podanie (do pobrania na stronie szkoły),
2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku
szkolnego), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada).
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 1
Szkoła kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z autyzmem
i z zespołem Aspergera, w klasach o liczebności od 10 do 16 uczniów.
Szkoła oferuje obecnie 2 kierunki kształcenia zawodowego: murarz-tynkarz i krawiec oraz
naukę w zawodzie kucharza w oddziale wielozawodowym:
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• nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem zawodowym,
• uczniowie realizują praktyczną i teoretyczną  naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr1,  a w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących.
Kandydaci do pierwszej klasy powinni składać następujące dokumenty: podanie (do pobrania
na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), świadectwo ukończenia gimnazjum
(po zakończeniu roku szkolnego), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie
o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).
Kryteria przyjęć:
O przyjęciu do decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz liczba miejsc.
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III. Informacja dotycząca placówek oświatowo-wychowawczych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
ul.

Stalmacha 12, 47-400 R acibórz

tel.: 32 415 23 28
biuro@mdk-raciborz.pl
www.mdk-raciborz.pl
Dyrektor placówki: mgr Agnieszka Busuleanu-Jaksik
Czujesz w sobie potencjał twórczy i nie wiesz gdzie i jak go rozwijać? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Pomożemy Ci wybrać właściwy kierunek na drodze do doskonalenia Twoich talentów na różnych
płaszczyznach. W blisko 40 kołach zainteresowań na pewno znajdziesz coś dla siebie!
Nie czekaj!! Już dziś sprawdź ofertę Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu na rok szkolny
2019/ 2020. Nauczyciele z pasją czekają właśnie na Ciebie!
Na zajęcia zapraszamy dzieci przedszkolne, od 3 roku życia.
Zajęcia plastyczne i rytmiczne dla najmłodszych:
Zajęcia taneczno – rytmiczne „MALUSZKI”
Techniki plastyczne „MALUSZKI”
Dla kochających taniec, zarówno tych, którzy chcą zacząć, jak również tych, którzy kontynuują
swoją taneczną przygodę:
Taniec towarzyski – grupy początkujące i zaawansowane, dla dzieci i młodzieży (szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, studenci), koła tańca towarzyskiego
użytkowego i turniejowego
Zespół tańca towarzyskiego ALLORA DANCE
Zespół taneczny REWIA
Koła tańca towarzyskiego PLĄS
STUDIO 1 – taniec turniejowy
STUDIO 2 – taniec towarzyski dla zaawansowanych
Studio Towarzyskiego Tańca Sportowego VOLTA1, VOLTA 2
Taniec nowoczesny i współczesny – dla dzieci i młodzieży
Zespoły tańca nowoczesnego SZAŁ,SZAJKA, SZKRABY
Taniec współczesny – Balet
Taniec współczesny BŁYSK
Dla tych , których pociąga scena aktorska, proponujemy grupy teatralne:
Koła teatralne:
Grupa teatralna CZWARTA ŚCIANA – młodzież
Grupa teatralna CZWARTA ŚCIANA II – dzieci
STUDIO BAŚNI – szkoła podstawowa
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Placówka oferuje również ciekawą ofertę dla wokalistów i instrumentalistów:
Koła wokalne:
Zespół wokalny MIRAŻ – młodzież
Zespół wokalny WIRAŻ – dzieci szkół podstawowych
Emisja głosu i interpretacja piosenki estradowej dla młodzieży
Koło emisji głosu dla dzieci i młodzieży.
Studium śpiewu dla dzieci i młodzieży
Koło gitarowe dla dzieci i młodzieży
Jeśli czujesz, że Twoim sposobem na wyrażenie siebie jest twórczość plastyczna, możesz u nas
znaleźć odpowiednie miejsce w kilku różnych pracowniach:
Koła Plastyczne:
Malarstwo i rysunek studyjny
STUDIO PLASTYKI
AKADEMIA MŁODEGO  ARTYSTY
Koła rękodzielnicze:
Pracowania artystyczna BONIFACY dla dzieci i młodzieży
PRACOWNIA CERAMICZNA
MAŁA MODELARNIA – majsterkowanie, nie tylko dla chłopców
Dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w dziennikarstwie dobrym wyborem będzie:
Koło dziennikarskie dla dzieci i młodzieży
Dla naszych wychowanków, którzy chcą odpocząć po szkole, odrobić lekcje, porozmawiać
z rówieśnikami, poczekać na zajęcia lub rodziców, codziennie działa ŚWIETLICA.
U nas odkryjesz, że: MDK JEST TWOIM DRUGIM DOMEM!
Kształtujemy osobowość młodego człowieka! Uczymy, wychowujemy, wspieramy.
Pomagamy uwierzyć we własne siły i rozwijamy skrzydła.
Z myślą o młodym twórcy i odbiorcy organizujemy coroczne konkursy, przeglądy
i prezentacje, promując tym samym placówkę, Powiat Raciborski oraz miasto Racibórz.
Są to m.in.:
– Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej
– Karnawałowa Rewia Tańca
– Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Walentynka”
– Pożegnanie lata z MDK,
– Festiwal Multidyscyplinarny
– oraz liczne koncerty i występy okazjonalne na terenie powiatu i miasta, a także w Polsce i poza
jej granicami.
Prężnie współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego, a także prezentujemy
umiejętności naszych wychowanków w konkursach i festiwalach na szczeblu ogólnopolskim
i międzynarodowym.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w

R aciborzu

ul. Jana 14, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 35 47
pppraciborz@op.pl
www.ppp-raciborz.pl
Dyrektor placówki: mgr Łukasz Kandziora
Poradnia jest placówką udzielającą pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży,
rodzicom i nauczycielom. Formy pracy Poradni to:
• diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie;
• poradnictwo (w tym doradztwo zawodowe);
• terapia indywidualna i grupowa;
• działalność psychoedukacyjna i profilaktyczna;
• wspieranie rodzin;
• wspomaganie przedszkoli i szkół w realizacji zadań.
W roku szkolnym 2019/2020 oferta poradni zawiera m.in.
1. Zajęcia na terenie przedszkoli i szkół:
a) adresowane do dzieci i młodzieży (kształtujące umiejętności psychospołeczne, profilaktyczne, wspomagające wybór zawodu i szkoły),
b) adresowane do rodziców, których celem jest dostarczenie wiedzy na temat rozwoju
i funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz kształtowanie kompetencji rodzicielskich,
c) adresowane do nauczycieli – szkolenia Rad Pedagogicznych, prelekcje, warsztaty – zgodnie
z zapotrzebowaniem.
2. Zajęcia na terenie poradni:
a) dzieci przedszkolne – zajęcia metodą W. Sherborne, zajęcia wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny, terapia indywidualna moczenia nocnego, logopedyczna, zaburzeń
emocjonalnych,
b) uczniowie – terapia grupowa dzieci i młodzieży z ADHD, problemami emocjonalnymi,
zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, grupa wsparcia dla uczniów
z dysleksją, z zaburzeniami emocjonalnymi, terapia logopedyczna, indywidualna terapia
psychologiczna i pedagogiczna, zajęcia rozwijające,
c) rodzice – „Szkoła dla Rodziców”, Grupy wsparcia dla rodziców (wg potrzeb), konsultacje,
porady wychowawcze,
d) nauczyciele/specjaliści pracujący w szkole – grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych,
grupa doskonalenia dla logopedów, grupa wsparcia dla doradców zawodowych.
3. Inne propozycje poradni:
• Indywidualna terapia EEG Biofeedback,
• Dni Przedszkolaka,
• Dzień Bezpiecznego Internetu,
• Tydzień Świadomości Dysleksji,
• Dzień Dziecka Zdolnego,
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• Akademia Świadomego Rodzica (każdego roku szkolnego w wybranej szkole),
• Punkt Konsultacyjny dla Rodziców i Nauczycieli,
• Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
• Punkt konsultacyjno – doradczy poradnictwa zawodowego (w wybranej gminie),
• Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy,
• Działania z zakresu interwencji kryzysowej.
Pełna oferta placówki jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.ppp-raciborz.pl,
zakładka Oferta zajęć.
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w

R aciborzu

ul. Klasztorna 9, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 24 71
mosraciborz@wp.pl
Dyrektor placówki: mgr Artur Krawiec
HISTORIA
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu istnieje od 1964 roku. Ówczesną siedzibą
ośrodka był Urząd Powiatowy w Raciborzu przy ul. Drzymały 32, a pierwszym kierownikiem Pan
Zbigniew Sowa.
W dniu 23 marca 1986 roku, po trwającym 10 lat remoncie, modernizacji i rozbudowie budynku
przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu, Pan Prezydent Jan Osuchowski przekazał na ręce dyrektora Pana
Franciszka Witkowskiego Akt Erekcyjny z dnia 10 marca 1986 roku o powołaniu Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Raciborzu – Zespół Sal Gimnastycznych Racibórz ul. Klasztorna 9.
CHARAKTERYSTYKA
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu jest placówką wychowania pozaszkolnego,
w której realizowane są zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, sportowe,
rekreacyjne, kulturalne, opiekuńcze i prozdrowotne nieodpłatnie, na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W placówce działa od 2015 roku Rada
Rodziców, a także stowarzyszenie „Ruch Najlepsze Lekarstwo”, które współpracują z dyrektorem
ośrodka wspierając jego cele statutowe.
Na przestrzeni lat oferta zajęć Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu zmieniała się
i była bardzo urozmaicona. Prowadzone zajęcia obejmowały zarówno formy sportowe, muzycznoruchowe, jak również pedagogiczno-terapeutyczne.
Ponadto w dziedzinie korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży oraz w zakresie praktyk
studenckich Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu ściśle współpracuje, a także wymienia
doświadczenia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Bielskim Szkolnym
Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej i Międzyszkolnym Ośrodkiem Gimnastyki
Korekcyjno-Kompensacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach.
Może – Odrobinę – Sportu
Nasza misja: Wspieranie wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych
potrzeb ruchowych wychowanków oraz niwelowanie deficytu rozwojowego u dzieci
i młodzieży z wadami postawy ciała w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Promocja
i rozwój ośrodka poprzez udział podopiecznych i kadry pedagogicznej w życiu sportowo –
rekreacyjnym środowiska lokalnego, a także uczestnictwo w projektach i konferencjach
naukowych.
BAZA
Obecnie baza ośrodka to duża sala gimnastyczna (322 m2), mała sala gimnastyczna (196 m2),
cztery salki do zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, siłownia, sala narad z projektorem
i ekranem na 100 miejsc, sauna z basenem na zimną wodę, zaplecze szatniowe i sanitarne.
W zakresie diagnozowania postawy ciała dzieci i młodzieży dysponujemy wysokiej klasy sprzętem
przeznaczonym do tego typu badań. Ścianka do wspinaczki skałkowej. Dla chętnych istnieje
możliwość wynajęcia wyżej wymienionych pomieszczeń zgodnie z obowiązującym cennikiem.

44

INFORMATOR NABOROWY

OFERTA
Obecnie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu prowadzimy zajęcia:
1. Gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, z których korzysta w 36 grupach ponad 370
dzieci i młodzieży, korygujących bardzo trudne wady postawy ciała głównie skoliozy z garbami
żebrowymi i wałami lędźwiowymi,
2. Gimnastyki akrobatycznej, na które uczęszcza ponad 60 dzieci i młodzieży w trzech grupach;
podczas tych zajęć u uczestników rozwijane są zdolności zwinność, gibkość, siła a także cechy
wolicjonalne i ambicjonalne,
3. Nowoczesnych form ruchu, w których uczestniczy w czterech grupach ponad 60 dzieci
i młodzieży; zajęcia te rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, siłę, poczucie rytmu a także
uczą pracy w grupie,
4. Piłka siatkowa dziewcząt dwie grupy w przedziałach wiekowych 13-15 lat i 16-21 lat,
5. Piłka siatkowa chłopców jedna grupa w przedziale wiekowym 16-19 lat,
6. Piłka koszykowa chłopców jedna grupa w przedziale wiekowym  15-17 lat,
7. Piłka ręczna dziewcząt jedna grupa w przedziale wiekowym 10-12 lat
Zajęcia gier zespołowych są przygotowaniem dzieci i młodzieży w nich uczestniczących
do gry w klubach sportowych istniejących w powiecie raciborskim, z którymi współpracuje
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.
Wymienione zajęcia są bezpłatne i odbywają się w godzinach popołudniowych do ustalenia
z nauczycielem prowadzącym. Ośrodek zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
prowadzącą poszczególne zajęcia.
Oferta Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego obejmuje także:
• udział w zawodach i rozgrywkach szkolnych, międzyszkolnych organizowanych przez
specjalistę d.s. kultury fizycznej i sportu,
• zajęcia ruchowe, taneczne, turnieje i konkursy w okresie ferii zimowych oraz w czasie
wakacji dla dzieci i młodzieży,
• dla uczestników zajęć z piłki siatkowej i koszykowej obozy wyjazdowo – szkoleniowe,
• nasi podopieczni po raz pierwszy w bieżącym roku skorzystają z wyjazdu wakacyjnego
nad morze w ramach III turnusu w Pleśnej, gdzie oprócz wypoczynku będziemy prowadzić
zajęcia korekcyjne i akrobatyczne,
• badania diagnozujące postawy ciała dzieci i młodzieży przeprowadzane w szkołach.
Ponadto oferta zajęć obejmuje również zajęcia gimnastyki korekcyjnej i akrobatyki prowadzone
przez Stowarzyszenie Ruch Najlepsze Lekarstwo działające w placówce od grudnia 2015 roku.
W roku 2017 w Publikacji Uniwersytetu Szczecińskiego ukazały się dwa artykuły, których
współautorem był dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec,
były to: „Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej i aktywność fizyczna w czasie wolnym
dzieci w wieku 6 – 9 lat uczęszczających do raciborskich szkół” i „Asymetria postawy ciała
w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej oraz aktywność fizyczna u dzieci raciborskich w wieku
6 – 9 lat”.
W sierpniu 2017 roku podopieczne trenujące pod okiem Pani Joanny Stępień zdobyły
Mistrzostwo Świata Mażoretek w Pradze.
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Sala Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego po remoncie
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IV Pozostałe placówki

Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące
w

R aciborzu

ul. Cecylii 10, 47-400 Racibórz
Tel. 32 400 50 50
kontakt@dloraciborz.pl
www.dloraciborz.pl
Dyrektor szkoły: Ks. Adrian Bombelek
Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące jest drugim katolickim liceum w diecezji opolskiej, którego
Organem Prowadzącym jest Kuria Diecezjalna.
Uczniowie – nie tylko katolicy, kształcą się w duchu otwartej i tolerancyjnej zasady poszukiwania
i określania samego siebie, własnego celu w życiu.
Jesteś uczniem III klasy gimnazjum lub VIII klasy szkoły podstawowej? Zapraszamy Cię do
naszej szkoły!
W roku szkolnym 2019/2020 otwieramy nabór do trzyletniego liceum dla absolwentów szkół
gimnazjalnych oraz czteroletniego liceum dla absolwentów szkół podstawowych.
Sprawdź szczegóły rekrutacji na naszej stronie internetowej: www.dloraciborz.pl/rekrutacja
Dlaczego DLO?
Do nas nie musisz przychodzić z gotowym planem – dla nas poszukiwanie to też przyjemność.
Pomożemy Ci nie tylko zadać pytania o Twoją przyszłość, ale też na nie odpowiedzieć. Z naszą
pomocą odkryjesz co Cię interesuje, co lubisz robić, kim chcesz zostać. Pomożemy rozwijać Twoje
pasje. Gwarantujemy poszanowanie jednostki, a jednocześnie poczucie wspólnoty społeczności
szkoły.
W naszej szkole:
• nie ma profili klas ani specjalności – to Ty decydujesz jaki przedmiot będziesz realizować
w trybie rozszerzonym,
• każdy uczeń ma zapewnioną tygodniową realizację przedmiotów w wymiarze:
5 h języka polskiego
5 h języka angielskiego
3 h języka niemieckiego
+  dodatkowa godzina matematyki
DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
+ zajęcia na basenie,
+ zajęcia muzyczne,
+ atrakcyjne wycieczki,
+ przyjazną i miłą atmosferę,
+ nowoczesne zaplecze edukacyjne.
Zależy nam na Twoim rozwoju i nabyciu kompetencji, które pomogą Ci w realizacji Twojej
wymarzonej ścieżki i kariery zawodowej. Stawiamy na języki! Oprócz nadprogramowej realizacji
godzin z języka angielskiego, jako jedna z niewielu szkół w naszym powiecie oferujemy możliwość
realizacji języka niemieckiego w trybie rozszerzonym.
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DLO – tu tradycja łączy się z nowoczesnością, w trosce o TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Nie wiesz, kim chcesz być i jaką szkołę średnią wybrać?
Zapraszamy Cię do naszej szkoły na niezobowiązującą rozmowę z doradcą zawodowym.
Porozmawiamy, poznamy się lepiej i pomożemy Ci w podjęciu decyzji, która będzie zgodna
z Twoimi oczekiwaniami i planami na przyszłość.
Zadzwoń, napisz, odwiedź naszą szkołę. Poczuj klimat DLO!
Bądź na bieżąco – polub naszą stronę na Facebooku – facebook.com/dloraciborz.
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Cech Rzemiosł Różnych
w

R aciborzu

ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz
tel./fax.: 32 415 29 31
cech@cechraciborz.com.pl
www.cechraciborz.com.pl
Dyrektor placówki: Maria Smyczek
Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu jest stowarzyszeniem pracodawców, którego głównym
celem jest nadzór nad praktyczną nauką zawodu, promowanie rzemieślniczego kształcenia
zawodowego, doradztwo zawodowe.
NAUKA POPRZEZ PRACĘ – NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ ZAWODU!
Ukończyłeś Gimnazjum lub Szkołę Podstawową? szukasz zajęcia, które szybko da Ci samodzielność,
a w dorosłym życiu niezależność? Szukasz praktyki w wybranym przez siebie zawodzie ?
Zgłoś się do Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu lub pobierz dokument z wykazem pracodawców
szkolących ze strony internetowej www.cechraciborz.com.pl.
Wybierz jeden z wielu zawodów rzemieślniczych!
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
stolarz, monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, kucharz, cukiernik oraz klasa wielozawodowa, która
kształci w zawodach: murarz-tynkarz cieśla, dekarz, fotograf,   piekarz, krawiec, introligator,
elektromechanik, tapicer, kamieniarz, zdun, kominiarz, złotnik, optyk mechanik i wiele innych.
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu
mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów
samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik, ślusarz, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych.
Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed Komisją
Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Uprawnienia czeladnicze dają możliwość
zdobycia w przyszłości dyplomu mistrzowskiego w wyuczonym zawodzie. Tytuły czeladnicze
i mistrzowskie nadawane przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach są przepustką na Unijne Rynki
Pracy – są honorowane w krajach Unii Europejskiej.
Czeladnik lub mistrz w zawodzie to szansa i łatwiejszy start do samodzielności.
Ponadto Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu oferuje:
• w ramach działania Ośrodka Kształcenia „RZEMIOSŁO” organizujemy kursy i szkolenia;
specjalistyczne – branżowe, dokształcające, informacyjne i inne,
• pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz prawa pracy
• usługi biura rachunkowego,
• organizowanie imprez kulturalnych – zabawy, wycieczki,
• Ubezpieczenie Grupowe na Życie dla rzemieślników, ich rodzin i zatrudnionych pracowników.
Wykazy pracodawców szkolących w poszczególnych zawodach są do pobrania na stronie
www.cechraciborz.com.pl lub w biurze Cechu.
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ZALETY KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
1. Zgłoszenie osoby do systemu ubezpieczeń społecznych (dotyczy pracownika młodocianego).
2. Pracownicy młodociani otrzymują miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość jest
cyklicznie (kwartalnie) zmieniana wraz ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.
3. Chcąc zachęcić absolwentów szkół podstawowych/gimnazjów do podpisania umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego, wiele firm opracowuje dodatkowo własne programy
wypłat stypendiów fundowanych (pieniądze w tych programach są wypłacane ze środków
własnych danego pracodawcy).
4. Każda choroba pracownika młodocianego potwierdzona stosownym zaświadczeniem
lekarskim (orzeczenie o niezdolności do pracy ZUS e-ZLA) daje prawo do wypłaty zasiłku
chorobowego naliczanego według odrębnych przepisów.
5. Uczeń szkoły branżowej realizuje zajęcia praktyczne u pracodawcy w realnych warunkach
pracy. Daje to możliwość bieżącego kontaktu z rzeczywistością technologiczną stosowaną
aktualnie w przemyśle.
6. Z uwagi na dużo większą liczbę godzin zajęć praktycznych absolwenta szkoły branżowej
w odniesieniu do absolwenta technikum, jego umiejętności manualne, umiejętności związane
z wykonywaniem konkretnych czynności pozwalają często na sprawniejsze rozwiązywanie
napotykanych problemów (oczywiście, podczas porównywania, należy uwzględnić poziom
intelektualny danej osoby oraz chęć inwestowania we własny rozwój).
7. Z uwagi na ogromny deficyt fachowców na lokalnym rynku pracy absolwenci branżowej
szkoły I stopnia mogą negocjować godziwe stawki wynagrodzenia.
8. Ujednolicenie standardów egzaminowania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
(egzaminy czeladnicze lub egzaminy CKE) w odniesieniu do przepisów europejskich powoduje,
że świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/świadectwo czeladnicze jest
honorowane w krajach UE.
9. Nauka języka obcego w branżowej szkole I stopnia (w tym język obcy zawodowy) pozwala na
swobodę zatrudnienia poza granicami naszego kraju.
10. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w szkole
branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych
kursach zawodowych i zdobywania kolejnych kwalifikacji zawodowych (np. uzyskać tytuł
technika i zdać egzamin maturalny).
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V. Informacje dla gimnazjalisty dotyczące naboru elektronicznego
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń
kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów
w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.
I ETAP – zakładanie konta w systemie
od 13 maja 2019 r.
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej
rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący
sposób: zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole – gimnazjum, lub  zgłaszając
się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta
II ETAP – wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu   slaskie.edu.com.pl
i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę
preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma
ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za
najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany.
Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.
UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły
i klasy.
Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:
• na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian,
• wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów,
• wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji,
zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie.
III ETAP – wprowadzanie danych o ocenach
do 25 czerwca 2019 r.
Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na
świadectwie osiągnięcia.
IV ETAP – dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru
od 21 do 25 czerwca 2019 r.
Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
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V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru
16 lipca 2019 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez
Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego
w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.
VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r.
Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy
zakwalifikowanych do danej szkoły.
25 lipca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły i podanie
informacji o wolnych miejscach.
Uwaga***
• w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
należy, wraz z wnioskiem dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
• w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną
• w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz
z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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Kilka rad dla uczniów wybierających szkołę:
Drodzy gimnazjaliści – wybór szkoły ponadpodstawowej to niełatwe zadanie. Po pierwsze
trzeba wybrać szkołę, do której chce się dostać. Po drugie – trzeba przejść proces rekrutacji
elektronicznej, logując się na koncie, wybierając właściwe oddziały w trzech szkołach, do których
chcecie się dostać. Oto kilka praktycznych rad, które powinny Wam pozwolić uniknąć błędów:
1. Pamiętaj: wybierasz trzy szkoły i dowolną ilość oddziałów w wybranych szkołach.
System komputerowy przydzieli Cię w kolejności Twojego wyboru – dlatego bardzo ważne
jest, abyś przemyślał każdy swój wybór: nie tylko ten pierwszy, ale również drugi oraz kolejne
wybory. Często bowiem zdarza się, że gimnazjaliści mają dobrze przemyślany pierwszy wybór,
ale kolejne już nie, gdyż zakładają, że na pewno dostaną się do tej pierwszej szkoły.
2. Nigdy nie wybieraj tylko jednej szkoły (jednego oddziału). Nawet jak jesteś pewien, że do
tej pierwszej szkoły dostaniesz się na 100% – skorzystaj z możliwości zarówno drugiego jak
i trzeciego wyboru. Może się bowiem zdarzyć, że (oddział) klasa, którą wybrałeś nie powstanie
(np. z powodu zbyt małej ilości chętnych) i wtedy system zakwalifikuje Cię do szkoły (klasy)
drugiego, a następnie trzeciego wyboru. Jeśli zaś będziesz miał tylko jeden wybór – pozostaniesz
poza systemem i będziesz mógł wybrać szkołę dopiero po zakończeniu rekrutacji elektronicznej.
Do Twojej dyspozycji pozostaną wtedy tylko te szkoły i klasy, które będą dysponowały jeszcze
wolnymi miejscami.
3. Jeśli zależy Ci na dostaniu się do konkretnej szkoły (zespołu szkół) pamiętaj, by w pierwszej
kolejności zaznaczyć wszystkie oddziały w danej szkole, którymi jesteś zainteresowany
– a dopiero w następnej kolejności wskaż inne szkoły i dowolną ilość oddziałów w tych szkołach.
Jeśli zaś na zależy Ci na konkretnym kierunku kształcenia,   to wybierz najpierw dany profil
w poszczególnych szkołach.
4. W przypadku pytań bądź wątpliwości zawsze możesz się zgłosić do swojego wychowawcy,
pedagoga bądź doradcy zawodowego w szkole. Możesz również zgłosić się bądź zadzwonić do
Referatu Edukacji, gdzie z pewnością uzyskasz pomoc
tel.

32 45 97 306

e-mail:

edukacja@powiatraciborski.pl,

adres:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
Plac Okrzei 4, budynek B.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Referat Edukacji
Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
www.powiatraciborski.pl
tel. 32 45 97 306

