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Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich 

technik elektryk     technik mechatronik
technik chłodnictwa i klimatyzacji     technik analityk     technik mechanik

technik automatyk       

NOWOŚĆ! technik spawalnictwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich 
w Wodzisławiu Śląskim

elektryk     stolarz     ślusarz       operator obrabiarek skrawających

Liceum dla Dorosłych i Szkoła Policealna

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

ATUTY SZKOŁY:

własna sztolnia ćwiczebna, przygotowująca do pracy w branży górniczej

możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia oraz skorzystania z kwalifikacyjnych kursów zawodowych

inkubator drukarek 3D, profesjonalnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna złożona z egzaminatorów CKE

współpraca z szerokim gronem pracodawców, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu

ultranowoczesne pracownie zawodowe z najwyższej jakości sprzętem 
specjalistycznym, m.in. pracownia eksploatacji urządzeń i systemów 
mechatronicznych, pracownia chłodnictwa i klimatyzacji, pracownia robotyki 

pckziu.wodzislaw.pl

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach 

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum

ATUTY SZKOŁY:
certyfikowane wojskowe klasy mundurowe w ramach programu MON

porozumienie o współpracy m.in. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku 
oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

dodatkowe zajęcia specjalistyczne na terenie jednostek wojskowych w Gliwicach

zagraniczne praktyki zawodowe m.in. we Włoszech, Bułgarii, Irlandii i Wielkiej Brytanii

bogato wyposażone pracownie zawodowe, m.in. obsługi konsumenta, 
gastronomiczna, dwa studia fotograficzne i ciemnia

nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w najnowsze programy 
do wykonywania projektów multimedialnych i cyfrowej obróbki zdjęć

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Pszowie

Branżowa Szkoła I stopnia
mechanik pojazdów samochodowych      fryzjer      klasa wielozawodowa

Technikum
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik usług fryzjerskich
technik pojazdów samochodowych

ATUTY SZKOŁY:
wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

profesjonalnie wyposażone pracownie grafiki komputerowej, diagnostyki,  

elektrotechniki samochodowej, fryzjerska

realizacja wielu projektów międzynarodowych, w tym Erasmus+

świetna baza sportowa: odnowiona sala gimnastyczna, boisko Orlik, stacja ćwiczeń 
street workout, lodowisko

dla uczniów kształcących się w branży motoryzacyjnej szkoła organizuje 
kurs prawa jazdy, do którego uczniowie otrzymują dofinansowanie

ATUTY SZKOŁY:

współpraca z ponad 150 firmami i zakładami pracy z naszego regionu

    klasa wielozawodowa

Zespół Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim

Branżowa Szkoła 
I stopnia w Radlinie

mechanik-monter maszyn i urządzeń       
ślusarz , klasa wielozawodowa

zspradlin.pl

kształcenie we współpracy z licznymi pracodawcami 
(m.in. firmą Michael w Rydułtowach oraz Tenneco w Rybniku)

możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia oraz uzyskania tytułu 
technika wraz z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego

uczniowie podpisują umowę o pracę z wybranym pracodawcą i otrzymują 
wynagrodzenie, szkoła wspiera rodziców i uczniów w znalezieniu pracodawcy

absolwenci objęci gwarancją zatrudnienia w Polskiej Grupie Górniczej i systemem 
stypendialnym oraz nagrodami rocznymi

wieloletnia tradycja związana z kształceniem w zawodach mechanik - monter 
maszyn oraz ślusarz

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Szkoła Podstawowa Specjalna
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna       
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

wykwalifikowana kadra specjalistów (EEG Biofeedback i Tomatis, SI)

bogata baza i zaplecze edukacyjno-terapeutyczne, specjalistyczne pracownie, 
sale zabaw
zaplecze sportowo-rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne, siłownia „pod chmurką”,

 plac do gier podwórkowych i park sensoryczny

różnego rodzaju imprezy i wydarzenia integracyjno-rozrywkowe

zpswr.wodzislaw.pl

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik fotografii i multimediów
technik logistyk

zsp2rydultowy.pl
zspszow.slask.pl

NOWOŚĆ od września! Branżowa Szkoła II stopnia 

Szkoła dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz autyzmem

ATUTY PLACÓWKI:

specjalistyczna pomoc, wsparcie i edukacja na różnych poziomach

Wczesne wspomaganie rozwoju 
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