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Witajcie!
Wszyscy jesteśmy związani 

z Świętochłowicami. Mieszkamy tu, 
pracujemy, uczymy się, mamy tu rodziny, 

przyjaciół, to tu się wychowywaliśmy, to tu 
spędzamy wolny czas. Musimy przyjrzeć się 
co oferują Świętochłowice pod względem 

edukacyjnym. Wybierając szkołę 
ponadpodstawową z innego miasta musimy 
wiedzieć co straciliśmy, jaki poniesiemy koszt 

utraconych możliwości.



Szkoły ponadpodstawowe
w Świętochłowicach

• Szkoły branżowe I stopnia – 2

• Technika – 2

• Licea Ogólnokształcące – 4

Ponadto:

• Szkoła przysposabiająca do pracy

• Szkoła policealna

• Centrum Kształcenia Ustawicznego



Dlaczego świętochłowickie szkoły:

1. Blisko 

pamiętajmy nie zawsze świeci słońce, do 
szkoły dojeżdżamy jesienią zimą i wiosną, 
kiedy pogoda nas nie rozpieszcza. Jaką 
mamy przyjemność czekać na autobus czy 
tramwaj, kiedy deszcz leje nam się na 
głowę.



Dlaczego świętochłowickie szkoły:

2. Oferta

świętochłowickie placówki maja bogatą 
ofertę edukacyjną nieraz lepszą niż inne 
szkoły. Licea oferują ciekawe profile 
pobudzające Nasze zainteresowania. Szkoły 
zawodowe (branżowe i technika) oferują 
liczne zawody i specjalności, których nie 
znajdziemy u konkurencji.



Dlaczego świętochłowickie szkoły:

3. Znajomi w szkole 

to w Naszych szkołach uczy się najwięcej 
osób z Twojej okolicy, Twoich znajomych, 
przyjaciół, kolegów i koleżanek. To oni 
wybrali te szkoły ze względu na to „coś”, 
czego nie miały inne szkoły.



Dlaczego świętochłowickie szkoły:

4. Znani i lubiani nauczyciele 

w szkołach ponadpodstawowych  często 
możemy spotkać znajomych nauczycieli, 
którzy uczyli Nas już w podstawówce. 
Nie będziemy w nowej szkole czuć się 
obco. 



Dlaczego świętochłowickie szkoły:

5. Wysokie wyniki nauczania porównując 
zdawalność matur z miast ościennych 
Świętochłowice nie wypadają źle. 
Wyniki są porównywalne.



Dlaczego świętochłowickie szkoły:

6. Praktyki w znanych  firmach:
• Delta Trans
• Zarzecki Transport
• Tauron S.A.
• Tramwaje Śląskie S.A.
• Sor-Drew
• Ekoinstal
• Volvo
• Misztal
• lokalne przedsiębiorstwa i firmy rodzinne



Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra

ul. Sikorskiego 9
41-600 Świętochłowice

http://zstiz.pl/

http://zstiz.pl/


Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych

✓ Szkoła Branżowa I stopnia

✓ Technikum

✓ Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

✓ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

✓ Szkoła Policealna

✓ Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe



Szkoła Branżowa I stopnia 
w Zespole Szkół 

Technicznych i Zawodowych

✓ klasy wielozawodowe

✓ współpraca z  firmami

• SOR-DREW

• DELTA TRANS

• TAURON

• EKOINSTAL

✓ współpraca z KSSE*

*Planowane w 2020 r.



Klasa wielozawodowa w ZSTiZ

▪automatyk
▪blacharz
▪cukiernik
▪elektronik
▪elektryk
▪fotograf
▪fryzjer
▪górnik eksploatacji 
podziemnej
▪kelner
▪kierowca mechanik
▪kominiarz
▪kowal

▪krawiec 
▪kucharz
▪lakiernik samochodowy
▪magazynier-logistyk
▪mechanik motocyklowy
▪mechanik pojazdów 
samochodowych
▪mechanik precyzyjny
▪mechatronik
▪ogrodnik
▪operator obrabiarek 
skrawających
▪optyk-mechanik

▪piekarz
▪pracownik obsługi 
hotelowej
▪murarz- tynkarz
▪przetwórca mięsa
▪sprzedawca
▪stolarz
▪ślusarz
▪zdun
▪zegarmistrz 

Klasa wielozawodowa to klasa, gdzie każdy z uczniów może uczyć się innego
zawodu. To szansa na naukę w zawodach mniej popularnych. Dzięki temu szkoła
jest w stanie zaproponować naukę w wszystkich zawodach ujętych
w klasyfikacji Ministra Edukacji Narodowej.

Najpopularniejsze zawody szkolnictwa branżowego to:



Klasa wielozawodowa:

✓stolarz,

✓ślusarz,

✓automatyk,

✓operator obrabiarek skrawających,

✓operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa

tworzyw sztucznych.



Klasa Delta Trans
Klasa wielozawodowa:

- kierowca - mechanik

- magazynier - logistyk.



Klasa - TAURON

elektryk, elektronik



Klasy gastronomiczne

kucharz

piekarz

cukiernik

kelner



Technikum  w Zespole Szkół 
Technicznych i Zawodowych 

im. Augustyna Świdra

 Technik informatyk

 Technik teleinformatyk

 Technik elektryk

 Technik logistyk

 Technik ekonomista

 Technik reklamy

 Technik usług fryzjerskich

 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych



Film promujący ZSTiZ

https://www.youtube.com/watch?v=kVuZmPV1MGM

https://www.youtube.com/watch?v=kVuZmPV1MGM


Zespół Edukacji Wspomagającej

ul. Wojska Polskiego 75

41-600 Świętochłowice

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
– dla uczniów z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na 
niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu 
lekkim.

http://zewswietochlowice.superszkolna.pl

http://zewswietochlowice.superszkolna.pl/


Zawody w ZEW:

W Szkole Branżowej I stopnia nr 2 w Zespole Edukacji
Wspomagającej możesz uczyć się wszystkich zawodów
dokładnie tych samych co w szkole ogólnodostępnej,
a dodatkową jest możliwość nauki w zawodach
pomocniczych:

• pracownik pomocniczy stolarza

• pracownik pomocniczy ślusarza

• pracownik pomocniczy mechanika

• pracownik pomocniczy krawca

• pracownik pomocniczy fryzjera

• pracownik pomocniczy gastronomii

• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej



Zespół Edukacji 
Wspomagającej

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

– dla uczniów i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym  i znacznym oraz

niepełnosprawnościami sprzężonymi.



Film promujący ZEW:

https://www.youtube.com/watch?v=wy9nfbqtE04

https://www.youtube.com/watch?v=wy9nfbqtE04


I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Kochanowskiego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Świętochłowicach
ul. Licealna 1

https://lo1-kochanowski.pl

https://lo1-kochanowski.pl/


I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Kochanowskiego

-Klasa uniwersytecka z językiem chińskim

-Klasa dwujęzyczna 

-Klasa sportowa z piłką siatkową

-Klasa psychologiczno-pedagogiczna

-Klasa ogólna



Film promocyjny I LO:
https://www.youtube.com/watch?v=tnXhVRp4i-Q

Żakinada w Kochanie:
https://www.youtube.com/watch?v=dSKQrZqlrUo

https://www.youtube.com/watch?v=tnXhVRp4i-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dSKQrZqlrUo


II Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Reja 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Świętochłowicach 
ul.Sudecka 5

http://zso.com.pl/

https://pl-pl.facebook.com/ZSO-w-
%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82owicach-168714033284728/

http://zso.com.pl/
https://pl-pl.facebook.com/ZSO-w-%C5%9Awi%C4%99toch%C5%82owicach-168714033284728/


II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami 
integracyjnymi im. Mikołaja Reja

-Klasa ogólna profil mundurowy

-Klasa turystyczna

-Klasa ogólna (integracyjna)



Film  promujący ZSO w Świętochłowicach:
https://www.youtube.com/watch?v=BOmLkqAKOy8

Festyn szkolno-wojskowy (2019 r.)
https://www.youtube.com/watch?v=JKqx4y4eVkc

https://www.youtube.com/watch?v=BOmLkqAKOy8
https://www.youtube.com/watch?v=JKqx4y4eVkc


Salezjański Zespół Szkół 
Publicznych 
„Don Bosko”

w Świętochłowicach
ul. W. Polskiego 82

http://www.salezjanie.eu/

http://www.salezjanie.eu/


Salezjański Zespół Szkół Publicznych 
„Don Bosko”

Liceum ogólnokształcące:
➢ Klasa dziennikarsko – prawnicza

➢ Klasa medyczna

➢ Klasa politechniczna

Technikum Publiczne:
➢ Technik informatyk



Film promujący szkołę:

https://www.youtube.com/watch?v=NME1jsOnBF0

https://www.youtube.com/watch?v=NME1jsOnBF0


U sąsiada zawsze trawa jest bardziej 
zielona.

Zanim podejmiecie ostateczną decyzję, 
sprawdźcie co oferują szkoły w Waszym 

mieście.

Dziękuję za uwagę!


