
Liceum Ogólnokształcące 
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

 
 - kier. humanistyczne, ścisłe

I Liceum Ogólnokształcące 
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

tytuł „Srebrna Szkoła 2020” 
rankingu Perspektywyw prestiżowym 

Liceum Ogólnokształcące 
- kier. humanistyczne, ścisłe

(Uniwersytet Stanford, Yale) stypendia na najlepszych amerykańskich uczelniach 

 szkolna telewizja dydaktyczna z 40-letnią tradycją 

reżyserka wyposażona w profesjonalny sprzęt do realizacji i montażu 
materiałów filmowych  

wolontariat w jednostkach pomocowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 oraz w szpitalu

szkolny zespół wokalno-muzyczny „Only One”, wielofunkcyjne boisko „Orlik”

ATUTY SZKOŁY:
L iceum Sztuk Plastycznych 

tytuł „Srebrna Szkoła 2020”, „Brązowa Szkoła 2020” w prestiżowym rankingu Perspektywy

klasy dwujęzyczne, sukcesy w olimpiadach, konkursach krajowych i międzynarodowych

współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Jagielloński, ASP)

koła przedmiotowe i zainteresowań (np. dziennikarskie, muzyczne, wokalne)

współpraca ze szpitalem, nowoczesne boisko wielofunkcyjne

ATUTY SZKOŁY:

Zespół Szkół 
Ekonomicznych 
w Wodzisławiu Śląskim

Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej   

technik ekonomista technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa technik organizacji turystyki

technik handlowiec technik informatyk

technik reklamy NOWOŚĆ! Technik rachunkowości

ATUTY SZKOŁY: warsztaty i staże zagraniczne w całej Europie
możliwość zdobycia drugiego zawodu dzięki organizowanym kursom kwalifikacyjnym

nowoczesne pracownie (m.in. pracownia gastronomiczna, pracownia hotelarska)

język obcy zawodowy, staże na promach UNITY LINE, młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  

klasa wielozawodowa (kucharz, cukiernik, sprzedawca)

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Integracyjnymi 
im. ks. prof. Józefa Tischnera

- klasy dwujęzyczne, kier. humanistyczne, ścisłe

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi 
im. rtm. Witolda Pileckiego - klasa sportowa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  im. rtm. Witolda Pileckiego 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

technik budownictwa      technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik informatyk          technik programista          technik elektronik

doskonale wyposażona baza dydaktyczna: 12 pracowni komputerowych, 30 sal 
lekcyjnych z projektorami multimedialnymi, tablicami interaktywnymi 

bogata baza sportowa: basen, dwie siłownie, kort tenisowy, sauna, sala gimnastyczna, 
boisko do piłki nożnej, siłownia „pod chmurką”

staże zagraniczne w Europie

współpraca z uczelniami wyższymi (m.in. Politechniką Śląską), z firmami i pracodawcami 

liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach sportowych i literackich  

ATUTY SZKOŁY:

SZKOŁY POWIATU 
WODZISŁAWSKIEGO blisko Ciebie

w Wodzisławiu Śląskim

lo1-wodzislaw.pl

tischner-wodzislaw.pl 

najwyższa zdawalność matury w powiecie wodzisławskim (99,1 %)

jedna z najstarszych szkół w powiecie 
z ponad 70-letnią tradycją

możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z edukacji policyjnej, 
ratownictwa medycznego i pożarnictwa

NOWOŚĆ! Zajęcia dodatkowe z zakresu muzyki

kameralna szkoła z rodzinną atmosferą

jedyna szkoła w powiecie z europejskim tytułem „eTwinning School 2018-2019”

doskonale wyposażona baza sportowa z wielofunkcyjnym boiskiem, 
torem przeszkód, siłownią

ATUTY SZKOŁY:
skalna1.edu.pl

zstwodzislaw.net

Technikum nr 3  im. rtm. Witolda Pileckiego   

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 do pobrania

www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/

ekonomik.wodzislaw.pl
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