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Drodzy uczniowie,
przed wami pierwsza, poważna życiowa decyzja, która w znaczący sposób wpłynie na Waszą przyszłość - wybór
szkoły średniej. Szkoły w naszym mieście dysponują nowoczesną bazą dydaktyczną, wykwaliﬁkowaną kadrą
pedagogiczną, która w profesjonalny i nowatorski sposób przygotuje Was do wejścia na rynek pracy lub do kolejnych
etapów edukacji.
Zanim jednak wybierzecie szkołę, przeanalizujcie wasze predyspozycje, zdolności, zainteresowania, zadajcie sobie
pytanie, kim chcę być w dorosłym życiu? Jeśli macie jeszcze wątpliwości, warto porozmawiać o tym z rodzicami,
doradcą zawodowym czy pedagogiem szkolnym. Jeszcze nie jest za późno, by odkryć swoje mocne strony!
Aby ułatwić Wam dokonanie tego trudnego wyboru, oddaję w Wasze ręce informator, który zawiera ofertę
edukacyjną wszystkich publicznych szkół ponadpodstawowych w Tychach. Znajdziecie tu również informacje o
zasadach i ważnych terminach tegorocznej rekrutacji.
Chciałbym także wszystkim uczniom kończącym w tym roku szkołę podstawową życzyć powodzenia w rekrutacji i
przyjęcia do wymarzonej, wybranej przez siebie szkoły. Mam świadomość, że ograniczony osobisty kontakt z
nauczycielami, przyjaciółmi i konieczność częściowo zdalnej nauki, nie ułatwiła Wam przygotowań do egzaminów,
ale wierzę, że świetnie sobie poradzicie!

Prezydent Miasta Tychy

JAK POMÓC SWOJEMU DZIECKU W WYBORZE SZKOŁY?
Koniec szkoły podstawowej stawia przed młodym człowiekiem wyzwanie podjęcia decyzji: co
dalej. Wymaga to spojrzenia na siebie i refleksji na temat: w czym jestem dobra/dobry, co lubię,
co mnie ciekawi. To nie są łatwe pytania dla nastolatka, ponieważ wymagają zbudowania
świadomego obrazu siebie. Dobrze, gdy w tej sprawie dostają mądre wsparcie z zewnątrz.
Na początek ważne jest uświadomić sobie, że to nie rola rodzica, by być dla swojego dziecka
doradcą zawodowym. Zostawmy to specjalistom w tej dziedzinie.
Natomiast z pewnością nastolatki oczekują od swojego najbliższego otoczenia wsparcia, które
pozwoli im się na tyle wzmocnić, aby w efekcie podjęli własną decyzję.
Jak to zrobić?

KROK PIERWSZY:

Rodzicu, daj sobie trochę czasu, aby popatrzeć na swoje dorastające dziecko z uznaniem i
docenieniem. Jakbyś patrzył/a na nie w okularach z filtrem wyłapującym to co dobre i zasobne.

KROK DRUGI:

Nazwij i zapisz to, co zauważasz. Nie cenzuruj, że to mogą być z pozoru drobne sprawy; każde
spostrzeżenie może być potencjalnie cenne. Być może np. dostrzegasz, że Twoje dziecko potrafi
szybko nawiązywać nowe znajomości, albo, że jest momentami bardzo dobrze zorganizowane, albo,
że świetnie sobie radzi z pracami manualnymi, lub, że potrafi świetnie dobrać sobie strój itp.

KROK TRZECI:

Wybierz się w podróż do przeszłości, przypominając sobie, jak Twoje dziecko się rozwijało.
Co szczególnego pamiętasz: może od małego świetnie orientowało się w przestrzeni, budowało
całymi dniami budowle z klocków lub bardzo szybko zaczęło mówić, a może uwielbiało zajmować
się zwierzętami. Co z tych wczesnych charakterystyk jest obecne nadal? W taki sposób, można
znaleźć wskazówki dotyczące zdolności młodego człowieka, a rodzic jest najlepszym źródłem takich
właśnie spostrzeżeń.

KROK CZWARTY:

Czas na uważną i szczerą rozmowę. Niech się odbędzie bez pośpiechu, w sprzyjającym czasie i
przyjaznej atmosferze. Zanim do niej przystąpisz, wyobraź sobie, że Twoje dziecko jest jedyną osobą,
która ma stać się ekspertem od siebie samego, a ty jesteś po to, by to wspierać.
Porozmawiajcie o tym, jak to jest podejmować taką decyzję. Co jest w tym dla twojego dziecka
trudne, a co mu ułatwia. Na jakim jest etapie. Możesz też podzielić się anegdotą, jak to było u ciebie
w tym czasie. Ale najważniejsze, opowiedz mu o tym, co ty wartościowego w nim dostrzegasz. W tej
rozmowie skup się wyłącznie na zasobach - ma być wzmacniająca dla twojego dziecka. Bądź
uczciwy, aby nie forsować cech czy zdolności, które cenisz kosztem tych, które wydają Ci się mniej
istotne.

Twoją rolą jest być rodzicem, a nie doradcą. Rodzic towarzyszy, rozmawia, słucha i daje przestrzeń, aby nastolatek budował swój obraz i obraz
swoich predyspozycji z pomocą różnych źródeł, a następnie podjął własną decyzję.
Rodzice dzięki swojej roli jaką pełnią w procesie wychowania dziecka posiadają największą wiedzę dotyczącą fazy ich rozwoju. Istnieją jednak
bardzo specyficzne aspekty, które powiązane są z kompetencjami niezbędnymi do oceny możliwości realizacji przyszłej ścieżki rozwojowej
nastolatka lub/ i kształcenia - które oparte są na różnorodnych cechach młodych ludzi, które dopiero ujawnią się w późniejszym czasie.
Ważne, aby rodzice byli w stanie pomóc swoim dzieciom zdobyć i zrozumieć wiedzę o nich samych np. o swoich umiejętnościach,
zainteresowaniach, osobowości, zdrowiu i kondycji, oraz wyobrażeniach dziecka o zawodach związanych z ich temperamentem, czy systemem
wartości. Wszystko jest potrzebne do tego, aby nastolatek w oparciu o "mapę swoich zasobów" mógł podjąć świadomą decyzję o swojej własnej
karierze edukacyjno -zawodowej. To trudny okres podejmowania decyzji, stresu egzaminacyjnego, planowania przyszłych opcji, które
skrystalizują nowe cele rozwoju przyszłej kariery. Jeżeli efekt rodzinnych prób i działań nie przynosi rozwiązania satysfakcjonującego nastolatka,
warto skorzystać z usług doradcy edukacyjno – zawodowego. W Tychach można skorzystać z pomocy doradcy w szkole,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Urzędzie Pracy oraz w prywatnych poradniach.
Anna Zalewska-Sikora
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
Artur Winiarski
psychoterapeuta, doradca zawodowy
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SZKOŁY
BRANŻOWE

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4
IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
W TYCHACH

AL. BIELSKA 100
43-100 TYCHY
TEL: 32 217 38 22
EMAIL: ZS4@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS4.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Szkoła jest kontynuatorką tradycji popularnego ZEG-u. Oferuje uczniom kształcenie w nowoczesnych i atrakcyjnych zawodach w branży
elektroenergetycznej. Wysoki poziom zawodowego przygotowania zapewnia dzięki świetnej bazie dydaktycznej oraz wysokim
kwalifikacjom nauczycieli. Dysponuje nowoczesnymi warsztatami/pracowniami, które pozwalają dobrze przygotować uczniów do
wejścia na nowoczesny rynek pracy. Współpracuje z pracodawcami, którzy reprezentują uznane na rynku pracy firmy i zapewniają dostęp
do nowoczesnych narzędzi oraz technologii. Dodatkowym atutem szkoły są imponujące obiekty sportowe oraz możliwość rozwijania
własnych zainteresowań uczniów.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
ELEKTROMECHANIK - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
ELEKTRYK - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Elektryk i elektromechanik, jako wykwalifikowani pracownicy branżowi, są najbardziej poszukiwanymi pracownikami nie tylko w Polsce,
ale w całej Europie. Oznacza to, że absolwenci szkoły z łatwością znajdą pracę i to na dobrych warunkach finansowych. Możliwa jest
również dalsza droga kształcenia. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwenci mogą podjąć naukę w dwuletniej branżowej
szkole II stopnia lub poszerzać swoje kwalifikacje w ramach kursów, związanych ściśle z wykonywanym zawodem.
Elektryk i elektromechanik to zawody, które umożliwiają zatrudnienie w wielu firmach i w różnorodnym charakterze. Mogą to być
przedsiębiorstwa produkujące urządzenia i maszyny elektryczne, hale produkcyjne, linie technologiczne lub serwisy naprawcze.
Absolwenci szkoły mogą pracować przy przeglądach, konserwacji, naprawach oraz remontach maszyn i urządzeń, w służbach
utrzymania ruchu, przy serwisowaniu maszyn i urządzeń elektromechanicznych lub szeroko pojętym montażu, instalacji i naprawach
instalacji elektrycznych. Ukończenie każdego z proponowanych kierunków umożliwia także prowadzenie własnej działalności
produkcyjno-usługowej.
SZKOŁY BRANŻOWE

INFORMATOR O TYSKICH SZKOŁACH

PONADPODSTAWOWYCH

STR.

8

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 2
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5
W TYCHACH

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 2

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5
W TYCHACH

UL. EDUKACJI 11
43-100 TYCHY
TEL: 32 227 37 33 , 513 032 864
EMAIL: ZS5@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS5.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Szkoła branżowa wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Nauka trwa 3 lata. Szkoła kształci uczniów w zawodach budowlanych
i mechanicznych, gdzie nauka i praktyka odbywają się w szkole oraz w zawodach rzemieślniczych gdzie zajęcia praktyczne odbywają się
u pracodawców.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
- MURARZ-TYNKARZ
- MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
- FRYZJER (możliwość zajęć praktycznych w szkole)
- SPRZEDAWCA
- CUKIERNIK
- PIEKARZ
- KUCHARZ
- ŚLUSARZ
Przed podjęciem nauki w zawodach rzemieślniczych uczeń znajduje pracodawcę, z którym podpisuje umowę, jako młodociany
pracownik, na kształcenie praktyczne w danym zawodzie trwające 3 lata. Pracodawca kieruje ucznia na dokształcanie teoretyczne do
szkoły. Szkolenie teoretyczne odbywa: z przedmiotów ogólnokształcących w szkole, a z przedmiotów teoretycznych zawodowych na
kursie kilkutygodniowym organizowanym poza szkołą. Po zakończeniu praktyki zawodowej uczeń przystępuje do egzaminu w Cechu
Rzemiosł na tytuł czeladnika w danym zawodzie lub do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w szkole uzyskując dyplom
w zawodzie. Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu.
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BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 3
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W TYCHACH

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 3

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W TYCHACH

AL. PIŁSUDSKIEGO 10
43-100 TYCHY
TEL: 32 217-00-91
EMAIL: ZS6@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS6.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Wieloletnie doświadczenie szkoły w kształceniu zawodowym, współpraca z renomowanymi firmami, doskonała kadra oraz bogate
wyposażenie pracowni dają gwarancję profesjonalnego przygotowania do zawodu. Szkoła oferuje praktyki w prestiżowych firmach,
możliwość odbycia staży i praktyk zagranicznych, wycieczki przedmiotowe, specjalistyczne kursy zawodowe w ramach projektów
unijnych i wiele innych. Szkoła stawia na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich uczniów. Wyremontowany budynek oraz
znajdujące się w nim strefy relaksu z pewnością spełnią oczekiwania każdego ucznia.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
MAGAZYNIER - LOGISTYK - To kierunek, dzięki któremu zdobywa się wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi różnych magazynów,
branżowych programów komputerowych, a także poznaje się zasady sporządzania dokumentacji magazynowej oraz rozmieszczania
towaru w magazynie. Magazynier logistyk będzie miał możliwość zatrudnienia m.in. w firmach logistycznych, produkcyjnych,
handlowych i usługowych, centrach dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych. Będzie mógł także prowadzić własną działalność
gospodarczą.
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy,
eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych. Absolwent może prowadzić własny warsztat lub podjąć pracę m.in. w stacjach
obsługi i kontroli, zakładach produkcyjnych i naprawczych, salonach sprzedaży, instytucjach zajmujących się obrotem częściami
samochodowymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego.
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - To kierunek, dzięki któremu zdobywa się wiadomości i umiejętności z zakresu
diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz ich budowy i obsługi. Elektromechanicy
mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę m.in. w stacjach obsługi i kontroli, zakładach naprawczych lub
produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne.
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BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 4
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7
W TYCHACH

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 4

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7
W TYCHACH

UL. BROWAROWA 1A
43-100 TYCHY
TEL: 32 227-36-32
EMAIL: ZS7@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS7.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 7 kształci przyszłych pracowników branży gastronomicznej i hotelarskiej. Uczniowie
zdobywają tutaj wiedzę ogólną oraz umiejętności zawodowe. W ramach innowacji pedgogicznych część zajęć z przedmiotów
zawodowych prowadzona jest w języku angielskim. Nauka przedmiotów zawodowych odbywa sięw szkole, w nowoczesnych, doskonale
wyposażonych pracowniach gastronomicznych i hotelarskich oraz u pracodawców, prowadzących zajęcia praktyczne (praktykę w
zakładzie właściwym dla danego zawodu należy sobie zorganizować we własnym zakresie). Za swoją pracę w zakładzie
gastronomicznym lub hotelu uczniowie otrzymują wynagrodzenie w rozumieniu kodeksu pracy dla pracowników młodocianych.
Uczniowie mają również możliwość odbycia dodatkowych staży zawodowych, realizowanych zagranicą, w ramach programu Erasmus+
(m.in. w Austrii, Portugalii i na Teneryfie). Szkoła dba o rozwój wszystkich uczniów, promuje ich talenty, pomaga im w przygotowaniu się
do konkursów, a o jej wysokim poziomie świadczą sukcesy młodzieży (m.in. tytuły finalistów i laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiad zawodowych). Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
KUCHARZ - uczniowie poznają zasady sporządzania potraw i napojów, przechowywania żywności, tworzenia i wykorzystywania receptur
potraw i napojów; uczą się też czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów oraz zdobywają wiedzę z zakresu podejmowania i
prowadzenia działalności gospodarczej,
CUKIERNIK - uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu technologii produkcji cukierniczej; uczą się różnych metod przygotowywania i
wypiekania ciast i deserów, sposobów ich dekorowania oraz podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8
W TYCHACH

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA NR 5

W ZESPOLE SZKÓŁ
SPECJALNYCH NR 8 W TYCHACH

UL. EDUKACJI 21
43-100 TYCHY
TEL: 32 218 00 50, 513 032 794
EMAIL: ZS8@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS8.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 8, kształci młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Celem nauczania i
wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej i moralnej
osobowości ucznia oraz przygotowanie do dojrzałego, samodzielnego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
Celem kształcenia szkoły branżowej jest przygotowanie uczących się do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji do
wykonywania pracy, która stanie się Twoją pasją i aktywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
KUCHARZ - Lubisz gotować? Interesujesz sie sztuką kulinarną? Lub wręcz przeciwnie - nie masz o tym pojęcia? Jeśli choć na jedno
pytanie odpowiedziałeś/odpowiedziałaś twierdząco, to u nas zdobędziesz pełną profesjonalną wiedzę z zakresu sztuki kulinarnej.
Wyposażymy Cię w umiejętności niezbędne do uzyskania upragnionego świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nie
musisz martwić się o praktyki, ponieważ odbędziesz je z instruktorami zawodu w szkolnej kuchni i pracowni gastronomicznej.
Dysponujemy profesjonalną bazą dydaktyczną, pracowniami specjalistycznymi i zapleczem sportowym. Nasi nauczyciele indywidualnie
podchodzą do każdego ucznia, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie szkoły.
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TECHNIKA

TECHNIKUM NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. GUSTAWA MORCINKA
W TYCHACH

TECHNIKUM NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. GUSTAWA MORCINKA
W TYCHACH

UL. WEJCHERTÓW 20
43-100 TYCHY
TEL: 513 032 866
EMAIL: ZS1@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS1.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Szkoła zrównoważonego rozwoju, z pasją realizuje misję: „Nieważne kim byłeś, u nas odkryjesz siebie”. Oznacza to, że każdy uczeń może
osiągnąć sukces, bo prowadzi go nauczyciel, który indywidualizuje i stosuje elementy coachingu w codziennej pracy. Uczniowie poznają
wartość nauki i dążą do samorozwoju, są umiejętnie motywowani, by z sukcesem odnaleźć się na kolejnym etapie kształcenia i życia.
Szkoła uzyskała akredytację w Programie Erasmus+ na lata 2021-2027 w sektorze Edukacja szkolna.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - Przedmiot rozszerzony: biologia
Walka z globalnym ociepleniem, odnawialne źródła energii, racjonalne gospodarowanie odpadami i wynikający z tego trend, czyli
budownictwo pasywne - to szeroko pojęta ochrona środowiska, czyli wyzwanie XXI wieku. Zgodnie z zaleceniami KE Polska do 2030 roku
musi ograniczyć emisję CO2 o 40%. Przy gospodarce energetycznej opartej na węglu to niezwykły wysiłek, który przełoży się na tysiące
miejsc pracy dla specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Jeśli chcesz pracować w branży przyszłości, od której w dużej mierze
zależy ludzkie życie i zdrowie, zostań technikiem ochrony środowiska! Program klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych
naukami przyrodniczymi. Uzyskany zawód obejmuje kwalifikację ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań związanych z
ochroną środowiska.
TECHNIK ANALITYK - Przedmiot rozszerzony: chemia
Wszyscy znamy sceny z seriali i filmów kryminalnych, gdzie kluczowe elementy zagadki rozwiązywane są w laboratorium
kryminalistycznym. Praca w takim miejscu jest niezwykle intrygująca. Wybierając profil technika analityka, codziennością stanie się dla
Ciebie praca w laboratorium, co prawda szkolnym, ale kompleksowo wyposażonym. Nauka w tej klasie przygotowuje do pracy w
placówkach naukowych różnego typu, m.in. przemysłowych, spożywczych, środowiskowych, klinicznych, naukowo-badawczych,
toksykologicznych oraz kryminalistycznych. Program nauczania ukierunkowany jest na przedmioty ścisłe. Uzyskany zawód obejmuje
następujące kwalifikacje: przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz wykonywanie
badań analitycznych.
TECHNIKA
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TECHNIKUM NR 2
W TYCHACH

UL. ELFÓW 9
43-100 TYCHY
TEL: 609 818 222
EMAIL: T2@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS2.TYCHY.PL

O SZKOLE
Technikum wyróżnione Srebrną, Złotą i Brązową Tarczą w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw. Szkoła mieści się w centrum Tychów, z
łatwym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Doświadczona kadra pedagogiczna, nowoczesna baza dydaktyczna, kursy, praktyki i
staże odbywane w firmach regionu umożliwiają uczniom uzyskanie wiedzy i umiejętności pożądanych przez pracodawców. Konkursy i
olimpiady, programy unijne, wolontariat zapewniają uczniom rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień. Absolwenci
"Ekonomika" zajmują kierownicze stanowiska w bankach i urzędach i z sukcesem prowadzą własną działalność gospodarczą.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
TECHNIK EKONOMISTA – to przyszły pracownik banku, urzędu i biura, wyposażony w umiejętność analizy ekonomicznej i znajomość
najnowszych programów komputerowych stosowanych na rynku. To też przyszły student wszystkich kierunków ekonomicznych i finansowych
uczelni wyższych w kraju i za granicą.
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - to pożądany na rynku pracy księgowy i analityk finansowy, pracujący w bankach, instytucjach finansowych,
biurach audytowych i kancelariach doradczych. Jako finansista i rzeczoznawca, wspierany wiedzą wyniesioną ze studiów, jest doskonałym
samodzielnym specjalistą pionu rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej.
TECHNIK HANDLOWIEC – to przyszły pracownik banków i urzędów, hurtowni, magazynów, agencji celnych i handlowych oraz nowoczesnych
centrów logistycznych. Wysokie umiejętności interpersonalne, znajomość języków obcych i wszechstronne wykształcenie umożliwią mu
pracę prawie w każdym zawodzie.
TECHNIK REKLAMY – to przyszły pracownik rozgłośni radiowych i tv, działów marketingu i reklamy, studiów graficznych, agencji
reklamowych, targów i wystaw. Jego znajomość najnowszych programów graficznych i kreatywność gwarantują łatwe odnalezienie się na
rynku pracy oraz bezproblemową rekrutację na studia wyższe związane z marketingiem i grafiką.
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI – to przyszły pracownik biur podróży i hoteli oraz organów administracji zajmujących się organizacją i
promocją turystyki. Z dodatkowymi umiejętnościami, wyniesionymi ze szkoły (np. animator), nie będzie miał żadnych problemów z pracą.
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TECHNIKUM NR 3

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4
IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
W TYCHACH

AL. BIELSKA 100
43-100 TYCHY
TEL: 32 217 38 22
EMAIL: ZS4@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS4.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Nasza szkoła jest kontynuatorką tradycji popularnego ZEG-u. Kształcimy uczniów w nowoczesnych i atrakcyjnych zawodach w branży
elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej oraz teleinformatycznej. Absolwenci naszej szkoły są poszukiwanymi na rynku
pracy fachowcami. Znajdują zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub kontynuują edukację na wybranych uczelniach
wyższych. Ukończenie każdego z proponowanych przez nas kierunków umożliwia także prowadzenie własnej firmy. Organizujemy
praktyki zawodowe u uznanych pracodawców, którzy zapewniają dostęp do najnowszych technologii. Nasi uczniowie wzbogacają
zawodowe kompetencje również w ramach zagranicznych praktyk i staży. Wysoki poziom kształcenia zapewniamy dzięki świetnej bazie
dydaktycznej oraz wysokim kwalifikacjom nauczycieli. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami. Dodatkowym
atutem naszej szkoły są imponujące obiekty sportowe. Nie może zatem dziwić fakt, że nasi uczniowie mają na swoim koncie zarówno
znaczące sukcesy naukowe, jak i wybitne osiągnięcia sportowe. Nasza szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne, pozwalające rozwijać
własne zainteresowania i pasje.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
TECHNIK AUTOMATYK
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK PROGRAMISTA
TECHNIK TELEINFORMATYK
TECHNIKA

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
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TECHNIKUM NR 4
IM. HANNY I
KAZIMIERZA
WEJCHERTÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5
W TYCHACH

TECHNIKUM NR 4 IM. HANNY I
KAZIMIERZA WEJCHERTÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5
W TYCHACH

UL. EDUKACJI 11
43-100 TYCHY
TEL: 32 227 37 33 , 513 032 864
EMAIL: ZS5@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS5.TYCHY.PL

O SZKOLE
Zespół Szkół nr 5 w Tychach, potocznie zwany „budowlanką” to szkoła, która od 1962 roku kształci fachowców w branży budowlanej i
mechanicznej. Obecnie szkoła to dwa budynki, w tym nowoczesne warsztaty szkolne, ok. 450 uczniów, 50 nauczycieli, 2 sale
gimnastyczne, basen, aula.
Za wyniki nauczania szkoła wielokrotnie była nagradzana w rankingu Perspektyw tytułem i srebrną tarczą Najlepsze Technika w Polsce.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
W klasach 5 -letniego technikum kształcimy w zawodach:
TECHNIK BUDOWNICTWA z elementami zarządzania nieruchomościami.
TECHNIK MECHANIK o specjalnosci: obsługa i obróbka maszynami cyfrowymi
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z elementami florystyki
Szczegóły opisu poszczególnych zawodów - na stronie szkoły www.zs5.tychy.pl
W czasie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w szkole oraz u pracodawców współpracujących ze szkołą.
By uzyskać tytuł technika uczeń szkoły w trakcie nauki w szkole zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: po klasie III
i IV. Po zakończeniu nauki, absolwent szkoły w maju przystępuje do egzaminów maturalnych, których zdanie umożliwia kontynuację
nauki na studiach wyższych np. Politechnika Śląska na wydziale mechanicznym, architektury lub budownictwa. Można także
kontynuować naukę w szkołach policealnych np. uzyskując dodatkowy zawód. Absolwenci szkoły znajdują najczęściej zatrudnienie w:
biurach projektów, firmach budowlanych, administracji budynków, hurtowniach i sklepach, zieleni miejskiej. Absolwenci są
przygotowani także do założenia swojej firmy.
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TECHNIKUM NR 5
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W TYCHACH

TECHNIKUM NR 5
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W TYCHACH

AL. PIŁSUDSKIEGO 10
43-100 TYCHY
TEL: 32 217-00-91
EMAIL: ZS6@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS6..TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Wieloletnie doświadczenie szkoły w kształceniu zawodowym, współpraca z renomowanymi firmami, doskonała kadra oraz bogate
wyposażenie pracowni dają gwarancję profesjonalnego przygotowania do zawodu. Szkoła oferuje praktyki w prestiżowych firmach,
możliwość odbycia staży i praktyk zagranicznych, wycieczki przedmiotowe, specjalistyczne kursyzawodowe w ramach projektów
unijnych i wiele innych. Szkoła stawia na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich uczniów. Wyremontowany budynek oraz
znajdujące się w nim strefy relaksu z pewnością spełnią oczekiwania każdego ucznia.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - To zawód mający związek z dynamicznym rozwojem motoryzacji, nowych technologii oraz
nowoczesnego przemysłu jak również z obsługą gospodarki i zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym. Ukończenie tego
kierunku umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy m.in. w stacjach obsługi i kontroli, zakładach
produkcyjnych i naprawczych, instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, doradztwa technicznego.
TECHNIK INFORMATYK - Kształcący się w tym zawodzie uczniowie orientują się w najbardziej znanych i popularnych obszarach
informatyki. Absolwenci tego kierunku mogą pracować nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale
wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.
TECHNIK LOGISTYK - Ten zawód daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowania i
kontrolowania efektywnego przepływu surowców. Logistyk potrafi zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o
zaopatrzenie firm i instytucji. Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości, gdyż logistyka to zarządzanie przepływem materiałów,
informacji i pieniędzy, zatem nie ma obecnie przedsiębiorstwa, które nie zatrudniałoby logistyka.
TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - Intensywny rozwój branży transportowej powoduje rozkwit przedsiębiorstw
związanych z eksploatacją portów i terminali. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie szkoła oferuje tzw. eurozawód. Absolwenci tego
kierunku mają możliwość zatrudnienia w portach i terminalach samochodowych, kolejowych, lotniczych, morskich i żeglugi śródlądowej
a także jako personel pokładowy.
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TECHNIKUM NR 6
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7
W TYCHACH

TECHNIKUM NR 6
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7
W TYCHACH

UL. BROWAROWA 1A
43-100 TYCHY
TEL: 32 227-36-32
EMAIL: ZS7@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS7.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 7 kształci przyszłych liderów branży gastronomicznej i hotelarskiej. Uczniowie podczas teoretycznych
i praktycznych zajęć zdobywają wiedzę ogólną na poziomie umożliwiającym zdanie egzaminu maturalnego i podjęcie studiów oraz
umiejętności zawodowe. W zakresie rozszerzonym uczą się wybranego języka obcego nowożytnego, a w ramach innowacji
pedgogicznych również część zajęć z przedmiotów zawodowych prowadzona jest w języku obcym (niemieckim lub angielskim). Nauka
przedmiotów zawodowych odbywa sięw szkole, w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych i hotelarskich oraz podczas praktyki i
staży zawodowych, realizowanych w najlepszych hotelach i obiektach gastronomicznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą (m. in. na
Karaibach, w Austrii, Portugalii czy na Teneryfie). Szkoła dba o rozwój wszystkich uczniów, promuje ich talenty, pomaga im w
przygotowaniu się do konkursów, a o jej wysokim poziomie świadczą sukcesy młodzieży (m. in. tytuły finalistów i laureatów
wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad zawodowych).

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
TECHNIK HOTELARSTWA - nauka trwa 5 lat; w ramach przygotowania zawodowego uczniowie zdobywają m. in. umiejętności związane
z prowadzeniem działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, dowiadują się jak rezerwować usługi hotelarskie, poznają
zasady wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji, przygotowaniem jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
przygotowywaniem i podawaniem śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; po zdaniu egzaminu uzyskują kwalifikacje:
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, realizacja usług w recepcji.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - nauka trwa 5 lat; w ramach przygotowania zawodowego uczniowie zdobywają
umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, uczą się
sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta, a także
aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. Po zdaniu
egzaminu uzyskują kwalifikacje: przygotowanie i wydawanie dań, organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
TECHNIKA
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LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. LEONA
KRUCZKOWSKIEGO
W TYCHACH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
W TYCHACH

UL. KORCZAKA 6
43-100 TYCHY
TEL: 32 - 227 36 34, 513-032-809
EMAIL: 1LO@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.1LO.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Szkoła o 68-letniej tradycji. Stwarza uczniom możliwość rozwoju w wielu dziedzinach – od matematyki, poprzez przedmioty
przyrodnicze, po nauki humanistyczno-społeczne i języki obce. Dba o stałe unowocześnianie bazy dydaktycznej.
Największy kapitał szkoły to bardzo zdolna i ambitna młodzież oraz doświadczeni nauczyciele, tworzący w szkole przyjazną atmosferę i
niepowtarzalny klimat. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy szkoła wielokrotnie honorowana była Złotą i
Srebrną Tarczą.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
KLASA C ,,BIOLOGICZNO-CHEMICZNA” - z przedmiotami rozszerzonymi: biologią i chemią. Jeśli w przyszłości widzisz siebie w roli
lekarza, farmaceuty, weterynarza, dietetyka, psychologa lub naukowca, nie wahaj sie ani chwili – pomożemy Ci spełnić te marzenia.
Dodatkowym atutem tej klasy jest przedmiot Język angielski w zawodach medycznych.
KLASY D1 I D2 „ANGIELSKI PLUS” - z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego oraz z przygotowaniem do matury na poziomie
dwujęzycznym. Klasa D1 z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, historią i do wyboru przez ucznia językiem polskim lub
wiedzą o społeczeństwie. Klasy D2 i D3 z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, matematyką i do wyboru przez ucznia
geografią lub biologią lub chemią. Klasy D to dobry wybór dla przyszłych prawników, filologów, tłumaczy, dziennikarzy, socjologów,
politologów, menedżerów, biotechnologów, a także dla tych, którzy marzą o studiach wyższych w języku wykładowym angielskim lub
studiach za granicą.
KLASA E „MATEMATYKA PLUS” - innowacją pedagogiczną z matematyki z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, fizyką i językiem
angielskim. Klasa dla przyszłych inżynierów, informatyków, elektroników, konstruktorów maszyn.
Wiedza, umiejętności, kompetencje i doświadczenie to wspólny cel nauczycieli i uczniów KRUCZKA.
Dołącz do nas i stań się częścią społeczności SZKOŁY!

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
IM. C. K. NORWIDA
W TYCHACH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. C. K. NORWIDA
W TYCHACH

UL. NORWIDA 40
43-100 TYCHY
TEL: 32 227 41 65; 513 032 839
EMAIL: 2LO@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.2LO.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
„NORWID” to szkoła z 60-letnią tradycją. W murach tego liceum kształcili się m.in.: Mariusz Czerkawski, Honorata Witańska, Waldemar
Cichoń. Szkoła oferuje swoim uczniom: wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę pedagogiczną oraz możliwość nauki w klasach
dwujęzycznych; dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, co potwierdza ogólnopolski ranking szkół średnich Perspektywy, gdzie
od kilku lat liceum uzyskuje tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY; udział w projektach np. Młodzieżowy Budżet Obywatelski, Poznaj Polskę i
współpracę z UŚl. I UE; udział w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „MŁODE TALENTY”; udział w Dniu Języków
Europejskich, Dniu Polskim, turniejach sportowych, Międzynarodowych Warsztatach Cząstek Elementarnych; możliwość członkostwa w
Norwidowskim Kole Wolontariatu, kole strzeleckim, Klubie Gier Planszowych; nowoczesne sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną, boiska,
doskonale wyposażoną salkę do fitnessu, możliwość relaksu podczas przerw na kanapach w świetlicy i zagrania w „piłkarzyki”; bibliotekę
z bogatym księgozbiorem; udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
1A - MATEMATYCZNA z rozszerzoną matematyką, językiem angielskim i do wyboru fizyką lub geografią. Klasa jest dobrym wyborem dla
wszystkich marzących o studiach w zakresie informatyki, automatyki, programowania, a także dla przyszłych budowlańców, bankowców,
księgowych, matematyków, fizyków, geografów.
1B – BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i matematyką, to dobry wybór dla przyszłych
specjalistów nauk matematycznych i przyrodniczych. Absolwenci tej klasy to przyszli matematycy, biolodzy, angliści, lekarze,
weterynarze, rehabilitanci.
1C - DWUJĘZYCZNA z rozszerzonym językiem angielskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, które prowadzone są w języku angielskim.
Absolwenci tego profilu mogą wybierać historię, socjologię, politologię, psychologię, prawo, filologię angielską, turystykę historyczną.
Do tej klasy należy zdać sprawdzian kompetencji językowych.
1D -HUMANISTYCZNA z rozszerzonym językiem polskim, historią oraz językiem angielskim. Absolwenci tego profilu często wybierają
filologię polską i historię, ale również socjologię, politologię, psychologię, prawo, filologię angielską, turystykę historyczną.
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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III LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO
W TYCHACH

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W TYCHACH

UL. ELFÓW 62
43-100 TYCHY
TEL: 32 227 36 33
EMAIL: 3LO@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.3LO.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego to szkoła skuteczna, przyjazna i nowatorska oferująca:
– profesjonalną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych,
– zwiększoną ilość godzin nauczania języka angielskiego,
– możliwość nauki języka niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego
– uczestnictwo w projektach międzynarodowych, np. eTwinning lub Erasmus+,
– udział w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ekonomicznym,
– uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz projektach miejskich,
– kameralną, niepowtarzalną, przyjazną uczniom atmosferę i kącik relaksacyjny,
– prężnie funkcjonujący wolontariat oraz działania na rzecz społeczności lokalnej,
– doskonale zmodernizowany budynek nagrodzony w konkursie architektonicznym,
– świetną lokalizację i komfortowy dojazd komunikacją miejską,
– zajęcia sportowe na nowo wybudowanym boisku.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:

W zależności od pasji i preferencji kandydatów oferujemy zróżnicowane typy klas.
KLASA LINGWISTYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, j. hiszpański lub niemiecki, wiedza o społeczeństwie. Kierunek dla
uczniów zainteresowanych studiowaniem filologii obcej (anglistyki, iberystyki, germanistyki), lingwistyki, a także stosunków
międzynarodowych i dziennikarstwa.
KLASA HUMANISTYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, j. polski, historia. To kierunek adresowany do uczniów
zamierzających w przyszłości studiować prawo, politologię, dziennikarstwo, kierunki filologiczne oraz pedagogiczne.
KLASA dwuprofilowa:
TURYSTYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, biologia, geografia. Dla uczniów zainteresowanych w przyszłości
kształceniem na kierunkach: turystycznych (np. turystyka, hotelarstwo), przyrodniczych (np. inżynieria środowiska), logistycznych.
MEDYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski, biologia, chemia. Dla uczniów zamierzających studiować medycynę, farmację,
a także dietetykę, fizjoterapię, psychologię, kierunki sportowe lub trenerskie.
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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IV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. GUSTAWA MORCINKA
W TYCHACH

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. GUSTAWA MORCINKA
W TYCHACH

UL. WEJCHERTÓW 20
43-100 TYCHY
TEL: 513 032 866
EMAIL: ZS1@OSWIATA.TYCHY.PL
WWW: WWW.ZS1.TYCHY.EDU.PL

O SZKOLE
Szkoła zrównoważonego rozwoju, z pasją realizuje misję: „Nieważne kim byłeś, u nas odkryjesz siebie”. Oznacza to, że każdy uczeń może
osiągnąć sukces, bo prowadzi go nauczyciel, który indywidualizuje i stosuje elementy coachingu w nauczaniu, jest doradcą i daje
wsparcie. Uczniowie poznają wartość nauki, dążą do samorozwoju, są umiejętnie motywowani, by z sukcesem odnaleźć się na kolejnym
etapie kształcenia i życia. Szkoła uzyskała akredytację w Programie Erasmus+ na lata 2021-2027 w sektorze Edukacja szkolna.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA / ZAWÓD:
Klasa prozdrowotna-rozszerzenie: biologia, geografia, j.angielski - Interesujesz się naukami przyrodniczymi, sportem? Chcesz aktywnie i
zdrowo spędzać czas? Polecamy klasę prozdrowotną z ciekawym programem zajęć uzupełniających. Klasa objęta jest patronatem AWF
w Katowicach.
Klasa przyrodniczo badawcza–rozszerzenie: biologia, chemia - Jeśli marzysz o zawodach medycznych, lubisz chemię i biologię, to
najlepszym wyborem będzie klasa przyrodniczo-badawcza. Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie jest łacina. Klasa objęta jest
patronatem GWSH w Katowicach.
Klasa dwujęzyczna z j. angielskim-rozszerzenie: matematyka, geografia - W klasie dwujęzycznej, oprócz lekcji angielskiego w
zwiększonym wymiarze, przynajmniej dwa przedmioty prowadzone są dwujęzycznie. W ramach umowy patronackiej z UE w
Katowicach możesz wziąć udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych w szkole i na uczelni.
Współpracujemy z British Council oraz z Wydziałem Neofilologii UP w Krakowie. Przygotowujemy do egzaminu FCE, CAE.
Klasa humanistyczna-rozszerzenie: j.polski, historia, j.łaciński i kultura antyczna - Masz duszę humanisty, ciekawość świata i dobre pióro?
Interesuje Cię historia i współczesność? Jesteś społecznikiem, lubisz działać? Umożliwi Ci to klasa humanistyczna! Współpracujemy z
Wydziałem Humanistycznym UŚ.
Klasa Mistrzostwa Sportowego-rozszerzenie: j.angielski, biologia, geografia - Klasa współpracuje z GKS Tychy. Oprócz lekcji w-f
odbywają się zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej, treningu motorycznego i treningu personalnego. Klasa da Ci możliwość harmonijnego
połączenia czynnego uprawiania sportu z nauką.
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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TERMINY REKRUTACJI:

INFORMATOR O TYSKICH SZKOŁACH

PONADPODSTAWOWYCH

Główne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na
rok szkolny 2022/2023
OD

DO

RODZAJ CZYNNOŚCI

16.05.2022

20.06.2022
15:00

(Rejestracja w systemie elektronicznego wspomagania naboru/wybór preferencji)

24.06.2022

13.07.2022
15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

20.07.2022

20.07.2022

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przyjęcia

21.07.2022

28.07.2022
15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

29.07.2022

29.07.2022
14:00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego,
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w
szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2022r. do 30 maja 2022r.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostępny na stronie MEN
pod linkiem:
HARMONOGRAM-MEN.MCO.TYCHY.PL
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SPIS ALFABETYCZNY SZKÓŁ BRANŻOWYCH I TECHNIKÓW
CUKIERNIK

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

CUKIERNIK

BRANŻOWA NR 4 //

ZS7 // STR. 14

ELEKTROMECHANIK

BRANŻOWA NR 1

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BRANŻOWA NR 3 //

ELEKTRYK

BRANŻOWA NR 1

FRYZJER

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

KUCHARZ

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

KUCHARZ

BRANŻOWA NR 4 //

ZS7 // STR. 14

KUCHARZ

BRANŻOWA NR 5 //

ZS8 // STR. 16

MAGAZYNIER - LOGISTYK

BRANŻOWA NR 3 //

ZS6 // STR. 12

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BRANŻOWA NR 3 //

ZS6 // STR. 12

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

MURARZ-TYNKARZ

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

PIEKARZ

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

SPRZEDAWCA

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

ŚLUSARZ

BRANŻOWA NR 2 //

ZS5 // STR. 10

TECHNIK ANALITYK

TECHNIKUM NR 1

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIKUM NR 4 //

ZS5 // STR. 25

TECHNIK AUTOMATYK

TECHNIKUM NR 3 //

ZS4 // STR. 23

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIKUM NR 4 //

ZS5 // STR. 25

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIKUM NR 2 //

——

TECHNIK EKSLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIKUM NR 5 //

ZS6 // STR. 27

TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIKUM NR 3 //

ZS4 // STR. 23

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIKUM NR 3 //

ZS4 // STR. 23

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIKUM NR 2 //

——

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIKUM NR 6 //

ZS7 // STR. 29

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIKUM NR 3 //

ZS4 // STR. 23

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIKUM NR 5 //

ZS6 // STR. 27

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIKUM NR 5 //

ZS6 // STR. 27

TECHNIK MECHANIK

TECHNIKUM NR 4 //

ZS5 // STR. 25

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIKUM NR 1

//

ZS1

// STR. 19

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIKUM NR 2 //

——

// STR. 21

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIKUM NR 5 //

ZS6 // STR. 27

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIKUM NR 3 //

ZS4 // STR. 23

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIKUM NR 2 //

——

// STR. 21

TECHNIK REKLAMY

TECHNIKUM NR 2 //

——

// STR. 21

TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIKUM NR 3 //

ZS4 // STR. 23

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIKUM NR 6 //

ZS7 // STR. 29

//
//

//

ZS4 // STR. 8
ZS6 // STR. 12
ZS4 // STR. 8

ZS1

// STR. 19

// STR. 21

// STR. 21
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