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Drogi Ósmoklasisto!  

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie informator, zawierający wiele przydatnych 

i pomocnych informacji związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacji. 

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. 

Nasza oferta jest wszechstronna i różnorodna, ale też dostosowana do 

oczekiwań młodzieży oraz 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. 

Zachęcam do lektury informatora i życzę każdemu z Was trafnych wyborów 

i decyzji. 

       

 

 

Starosta Raciborski 

Grzegorz Swoboda 



 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu  

ul .  Ka spro w icza  1 1  

4 7 -  4 0 0  Ra c ibó rz  

 

 

 

         
 

 

 
 

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Kacprowicz 

tel.  32 415 44 53 

lo1@raciborz.com.pl 

www.zso1raciborz.pl 
 

 

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wchodzą: 

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, 

 Liceum Sztuk Plastycznych. 
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 

Nazwa klasy 
Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

humanistyczna 

język polski,  

wiedza o społeczeństwie, 

język angielski 

1 32 

matematyczna 
 

matematyka, 

język angielski, 

fizyka  

0,5 16 

matematyka, 

język angielski, 

biologia 

0,5 16 

biologiczno-

medyczna 

biologia,  

chemia,  
język angielski (z elementami 

terminologii medycznej) 

1 32 

językowo-

biznesowa 

język angielski (z elementami języka 

biznesu), 
geografia, 

matematyka 

1 32 

 



 

 

Nauka  w  ”KASPROWICZU” wzbogacona jest 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, 

● Politechniką Śląską – zajęcia warsztatowe i wykłady z matematyki, fizyki i chemii, 
● Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w zakresie geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

● Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) – certyfikat z języka niemieckiego DSD, 

● British Council – certyfikaty z języka angielskiego, 
● Fundacja Pensylvania Partnership Abroad Ltd – warsztaty językowe. 

  

Szczegółowe warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej ZSO nr 1 w Raciborzu 

(http://zso1raciborz.pl/).  

Nasze motto:  JEDYNKA z pasją!  
Drodzy Absolwenci szkoły podstawowej! 
Nasze liceum jest szkołą z 75-letnią tradycją, którą łączymy z nowoczesnością, aby sprostać wyzwaniom 

współczesnego świata. Mamy nadzieję, że przygotowana oferta edukacyjna spełni Wasze oczekiwania. Znajdziecie tu 
wszystko, co potrzebne jest, by podjąć studia na wymarzonych kierunkach lub spełnić inne życiowe plany.  

 
 

Przede wszystkim: 
● oferujemy Wam naukę następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 

włoskiego i rosyjskiego. Możecie przygotować się do uzyskania certyfikatów językowych z języków: 

angielskiego, niemieckiego i francuskiego; 

● przygotujemy Was do matury z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie dwujęzycznym; 

● tradycyjnie zabierzemy Was na trzydniowy wyjazd do Zakopanego, gdzie poznacie bliżej Jana 

Kasprowicza – patrona szkoły i zintegrujecie się z rówieśnikami; 

● umożliwimy Wam rozwijanie Waszych zainteresowań i pasji w indywidualnym toku nauczania, kołach 

zainteresowań czy  udział w olimpiadach i konkursach; 

● znajdziemy dla Was interesujących naukowców, 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  

i  w ramach wolontariatu; 

● zaproponujemy Wam zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, taniec, fitness, pilates, gimnastyka, 
aerobik i inne); 

● nie pozwolimy Wam się nudzić: radio szkolne będzie grało Waszą muzykę na długich przerwach, 

dostępna będzie dla Was strefa relaksu, otwarta scena dla wstępów podczas  koncertów i wieczorków 

poetyckich tworzonych przez młodzież I LO;  

● zorganizujemy dla Was wymiany międzynarodowe, np. w ramach eTwinningu, programu Erasmus+ 

lub innych projektów, a także warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i na Ukrainie; 

● zorganizujemy tradycyjny wyjazd na jarmark świąteczny (w Dreźnie, Berlinie lub Wiedniu); 

http://zso1raciborz.pl/


 

● zaprosimy do udziału  w corocznej imprezie „Dzieci Kasprowicza” - pełnej gier, zabaw, warsztatów 

plastycznych i rozgrywek sportowych, kończącej się MASĄ ROWEROWĄ; 

● zaproponujemy wycieczki klasowe i tematyczne: do teatru, opery, filharmonii, muzeum lub 

wypoczynkowe: na narty czy snowboard; zabierzemy Was na wędrówkę górskimi  szlakami lub na 

zwiedzanie Trójmiasta; 

● w bardzo ciepłe dni będziecie mogli skorzystać z niecodziennych „lekcji pod chmurką” w szkolnym 

ogrodzie. 

 

Dla Was wciąż zabiegamy o wzbogacanie bazy dydaktycznej. Mamy do dyspozycji dwie świetnie wyposażone 

pracownie komputerowe, profesjonalny sprzęt w radiowęźle, nowoczesne pracownie językowe, pięknie odnowioną 

salę gimnastyczną, siłownię oraz salę lustrzaną do zajęć tanecznych i gimnastyki, a także nową, multimedialną  salę 
konferencyjną. Dzięki programowi Bezpieczna+ posiadamy sporo nowego sprzętu elektronicznego i sportowego, 

a dzięki programowi Erasmus+ doświadczona kadra pedagogiczna wykorzystuje na lekcjach rozmaite aplikacje 

cyfrowe. 

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 trudnej sytuacji życiowej. 

Dołączcie do nas! Jesteśmy zgraną Drużyną Kasprowicza, której częścią może zostać każdy z Was! Wiele 

przedsięwzięć realizujemy wspólnie z uczniami Liceum Sztuk Plastycznych, które wchodzi w skład ZSO nr 1. 
Zobaczycie, że nasza szkoła jest dzięki temu wyjątkowa. Na przykład szkolne korytarze artyści z LSP zmieniają 

często w galerie, a obcowanie z ich pracami kształtuje u wszystkich uczniów „Kasprowicza”  nawyk obcowania ze 

sztuką. 

 
 

 

  



 

Liceum Sztuk Plastycznych również jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej!!!! 

 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.  

 

Ósmoklasisto 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 Sztuk Plastycznych. 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 Sztuk Plastycznych to szkoła, w której nauka trwa pięć lat 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 maturą (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  

oraz zdobywać nagrody, wyróżnienia i stypendia 

Liceum Sztuk Plastycznych – 

specjalności (jedna do wyboru) 

Cykl 

kształcenia 

Planowana 

liczba grup 

w klasie 

Maksymalna 

liczba 

uczniów 

specjalność: fotografia i film 
specjalizacja: fotografia artystyczna 

5 lat 

1 10 

specjalność: techniki graficzne 
specjalizacja: projektowanie graficzne 

1 14 

 

Warunki przyjęcia: 

Egzamin wstępny – ze względu na sytuację epidemiologiczną zasady zostaną podane  

w późniejszym terminie. Proszę zaglądajcie na stronę internetową szkoły.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

II Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3,  47-400 Racibórz 

 

 

 
 

 

Dyrektor szkoły: mgr Marek Ryś      

 

Drodzy Ósmoklasiści! 
 

 

Zdajemy sobie sprawę, że stoicie przed bardzo ważną decyzją, związaną z podjęciem dalszej edukacji. Dlatego 

dajemy Wam możliwość wyboru jednej z czterech klas, w których będziecie mogli rozwijać własne zainteresowania 
edukacyjne. Wybór ten jest niezwykle ważną decyzją, dlatego możecie już od samego początku okresu rekrutacji 

liczyć na naszą pomoc i doświadczenie. Profile proponowanych przez nas oddziałów są dostosowane do Waszych 

potrzeb dydaktycznych. 
 

W całym cyklu nauki będziecie uczyć się przedmiotów realizowanych na poziomie podstawowym oraz trzech 

realizowanych na poziomie rozszerzonym. Kierując się wieloletnim doświadczeniem, dajemy Wam możliwość 
wyboru odpowiednich, wybranych przez Was kierunków kształcenia, a co za tym idzie, podjęcia nauki  w klasie, do 

której będziecie uczęszczać przez cztery lata nauki w liceum. 

 
 

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych  
na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Profil 

 

Rozszerzenia 

 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

matematyczno 

-fizyczny 
matematyka, fizyka, język angielski 1 32 

matematyczno 

-informatyczny 
matematyka, informatyka, język angielski  1 32 

biologiczno 

-chemiczny 

biologia, chemia, matematyka 0,5 16 

biologia, chemia, język angielski 0,5 16 

społeczno 

-prawny 
WOS, język polski,  język angielski 1 32 

 

 

 



 

 

 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RACIBORZU TO SZKOŁA,  

KTÓRĄ TWORZĄ UCZNIOWIE… 
 

 

Profile klas są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań młodzieży. II LO to nie tylko wybór  na 

cztery lata nauki w szkole ponadpodstawowej, ale również, w konsekwencji, na okres studiów 
i na dalszą życiową karierę. Nasi uczniowie, pod względem zdawalności matury, są w ścisłej czołówce powiatu 

raciborskiego (2019 - 99,4 %, 2018 - 97,6 %, 2017 - 96%). Jesteśmy szkołą otwartą, budujemy życzliwe relacje 

między młodzieżą a nauczycielami. 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 inną, niekoniecznie zgodną ze sztywnymi programami nauczania. Przyjazną atmosferę szkoły tworzą 

wszyscy - w szczególności Młodzież. 

 

 
 

 Oferujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski); 
Uzyskaliśmy certyfikat Najlepszej w Polsce Szkoły z Językiem Hiszpańskim. 

 Realizujemy projekty klas akademickich w ramach współpracy z uczelniami wyższymi.  
Nasi Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania na określonych kierunkach podczas 

warsztatów i wykładów, prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych. 

 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. 

 Z sukcesami przygotowujemy uczniów do licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych  
na szczeblu centralnym i wojewódzkim - co roku uzyskują tytuły laureatów i finalistów.  

 Organizujemy dla Naszych Uczniów koła przedmiotowe oraz zróżnicowane zajęcia sportowe, jak również 
obozy narciarskie i  spływy kajakowe. 

 Proponujemy Naszej Młodzieży udział w warsztatach językowych, projektach międzynarodowych                      
i wyjazdach do Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Szkocji i Francji. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Organizujemy wiele konkursów przedmiotowych i artystycznych, np. prestiżowy Ogólnopolski Konkurs 

Piosenki Hiszpańskojęzycznej. 

 Redagujemy dynamiczną stronę internetową www.2loraciborz.pl, jesteśmy obecni na Facebooku. 

 

http://www.2loraciborz.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Materiały informacyjne na temat szkoły i rekrutacji publikujemy na szkolnej stronie www.2loraciborz.pl 

 Na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiadamy również telefonicznie pod numerem 32 415 56 57 

 

 

 

Zapraszamy do II LO w Raciborzu.       
 

  

  

http://www.2loraciborz.pl/


 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
ul. Gimnazjalna 3 w Raciborzu   

32 415 48 90  
www www.ekonomikraciborz.pl 

Szanowny absolwencie,  
facebook.com/ekonomikraciborz/  

zewsząd słyszysz, że wybór szkoły ponadpodstawowej 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.  
W naszej szkole dajemy 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 2020/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paweł Ptak,   

najpierw absolwent, potem 
nauczyciel, a teraz także dyrektor 

Ekonomika 

 
Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej   

ZAWÓD ROZSZERZENIE 
LICZBA LICZBA 

ODDZIAŁÓW MIEJSC 

    

TECHNIK EKONOMISTA  1 32 
    

TECHNIK  0,5 16 

RACHUNKOWOŚCI    
 język angielski   
   

TECHNIK HANDLOWIEC lub 0,5 16 
 język niemiecki   

TECHNIK LOGISTYK 
 1 32 
 

    

TECHNIK REKLAMY  1 
32         

* powstanie grupy jest zależne od ilości chętnych   
 

Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Nasi absolwenci to wysoko 
wykwalifikowany personel zasilający wiele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw 
różnych branż oraz instytucji budżetowych. Będą zdolni sprostać zmieniającym się 
wyzwaniom gospodarki, ponieważ w tym roku szkolnym wprowadziliśmy nowość - 

dodatkowe specjalizacje w ramach każdego kierunku.    

 



 

 
 

Jeśli chcesz: 
 

1. uzyskać zawód, który zapewni Ci pracę, 

2. zdobyć nowe kwalifikacje, 
3. zdać maturę, 
4. rozszerzać umiejętności w ramach specjalizacji, 

5. prowadzić w przyszłości własne przedsiębiorstwo, 
6. zdobywać doświadczenie na praktykach zawodowych w kraju i Europie w ramach ERASMUS+, 

7. współpracować z pracodawcami z branży ekonomiczno-finansowej, 
8. podejmować działania w zakresie wolontariatu i samorządu uczniowskiego, 
9. realizować się na konkursach i olimpiadach ekonomicznych, 

10. realizować swoje sportowe i artystyczne pasje, 

11. uczestniczyć w życiu szkolnym i być częścią Naszej szkoły, 
Jeśli chociaż trzy odpowiedzi były na TAK, to zapraszamy do NAS!   

Dodatkowo oferujemy: 

 
1. wycieczki krajowe i zagraniczne,  
2. cztery pracownie komputerowe, profesjonalną pracownię fotografii i reklamy, 
3. udział w praktykach zagranicznych w Austrii i Hiszpanii, 

4. wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branżowych w kraju i zagranicą, 
5. możliwość zatrudnienia w międzynarodowej korporacji LKW Walter, 
6. warsztaty i zajęcia z przedsiębiorcami i nauczycielami akademickimi, we współpracy                     

z prestiżowymi uczelniami: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, 

7. centralne usytuowanie szkoły w mieście, bardzo blisko stacji PKP, PKS, 

8. możliwość zdawania egzaminów zawodowych i maturalnych w naszej szkole.  
 

 
Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu 32 415 48 90. 

 
 

.  
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Nasze zawody 
 

Technik ekonomista – jeśli chcesz pracować w biurze 
 
to zawód dla Ciebie, bo daje Ci szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach na 

stanowiskach biurowych i administracyjnych. Możesz zostać m.in. księgowym, menedżerem, 

doradcą podatkowym, finansistą, agentem ubezpieczeniowym. Tytuł technika uzyskasz po 

zdaniu dwóch kwalifikacji. 

Specjalizacja: LIDER BIZNESU   
Technik rachunkowości – jeśli lubisz matematykę 

 
to zawód dla Ciebie, bo znajdziesz pracę w biurach rachunkowych, finansach, bankowości  

i ubezpieczeniach. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu dwóch kwalifikacji. 

Specjalizacja: DORADCA PODATKOWY 
 

Technik reklamy – jeśli chcesz pracować w mediach 
 
możesz spełnić marzenie wybierając ten zawód, ponieważ będziesz organizował działania 

promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstw, a znajdziesz zatrudnienie w agencjach 

reklamowych, w działach marketingu i reklamy. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu dwóch 

kwalifikacji.  
Specjalizacja: KREOWANIE WIZERUNKU 

  
Technik handlowiec – jeśli jesteś przebojowy 

 
wybierz zawód, który umożliwi Ci pracę jako m. in. jako przedstawiciel handlowy, kierownik 

sklepu, merchandiser czy specjalista ds. obsługi klienta. Tytuł technika uzyskasz po zdaniu 

dwóch kwalifikacji.  
Specjalizacja: MENEDŻER SPRZEDAŻY   

Technik logistyk – jeśli chcesz pracować w korporacji 
 
to zawód 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. 

Specjalizacja: E-LOGISTYKA  
 

Szczegółowe informacje i opisy zawodów znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

www.ekonomikraciborz.pl 

   



 
 

Budowlanka (Wileńska 6) • Gastronomik (Wileńska 8), tel. 32 415 46 54, 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, chemiczno-ekologicznej, 
hotelarsko-gastronomicznej i usługowej oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 
 Aktualnie w CKZiU nr 1 kształci się ponad 900 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. Zrealizowaliśmy projekt unijny „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 umożliwiliśmy uczniom i nauczycielom zdobycie 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 trzy projekty. 

http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/
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        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 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 Zawód 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 
miejsc 

Technikum nr 2 

technik agrobiznesu 0,5 16 

technik analityk 0,5 16 

technik architektury krajobrazu  0,5 16 

technik budownictwa 1 32 

technik geodeta 0,5 16 

technik hotelarstwa 0,5 16 

technik ochrony środowiska 0,5 16 

technik żywienia 
i usług gastronomicznych 

1 32 

Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 2 

cukiernik 0,5 16 

fryzjer 1 32 

kucharz 0,5 16 

monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

0,5 16 

Klasa wielozawodowa:  
fotograf, kamieniarz, kelner, krawiec, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, 
piekarz, przetwórca mięsa, stolarz 

0,5 16 

Branżowa Szkoła 
II stopnia nr 1 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik usług 
fryzjerskich 

1 32 

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 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

biologia 

technik analityk matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

chemia 

technik architektury 
krajobrazu 

matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski,  
język niemiecki) 

plastyka 
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technik 
budownictwa 

matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski,  
język niemiecki) 

zajęcia techniczne 

technik geodeta matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

geografia 

technik hotelarstwa matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

geografia 

technik ochrony 
środowiska 

matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

chemia 

technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych 
matematyka 

Najlepsza ocena z: 
(język angielski, 
język niemiecki) 

zajęcia techniczne 

Przedmioty punktowane w Branżowej Szkole I stopnia nr 2  
(Budowlanka - Gastronomik) 

cukiernik, fryzjer, 
kucharz, stolarz,  

monter zabudowy                   
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

Klasa wielozawodowa 

matematyka 
Najlepsza ocena z: 

(język angielski, język 
niemiecki) 

zajęcia techniczne 

Proponowane rozszerzenia: 

Zawód Rozszerzenie (możliwe do wyboru) 

technik agrobiznesu, 
technik analityk, 

technik architektury krajobrazu, 
technik budownictwa, 

technik geodeta, 
technik hotelarstwa, 

technik ochrony środowiska, 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

biologia 
chemia 
biologia 
fizyka 
geografia 
geografia 
biologia 
biologia 

chemia 
biologia 
chemia 
geografia 
fizyka 
biologia 
chemia 
geografia 

 
Kandydat wybiera rozszerzenie podczas rekrutacji (o ostatecznym przydziale decyduje dyrektor 
Centrum) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 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 uczniowski, 

 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  
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Warto nam zaufać. 
 
 Zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim technicznym, uzyskasz tytuł technika oraz możesz 

zdać 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 zawodowe 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 150 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 zawodowe za granicą. 
Zrealizowaliśmy cztery projekty unijne na łączną kwotę ponad 560 000 euro: „Zagraniczne praktyki 
kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” (wyjazd: Hiszpania), „Europejska wymiana doświadczeń 
szansą na nowoczesną szkołę zawodową” (wyjazd: Portugalia, Włochy), Mobilni i kreatywni na 
europejskim rynku pracy (wyjazd: Portugalia, Hiszpania), i „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość 
i sukces zawodowy uczniów” (wyjazd: Hiszpania – Granada, Wielka Brytania – Londyn). 
W projektach uczestniczyło 198 uczniów oraz 22 nauczycieli. 

 
Kolejne projekty „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” i „Nowoczesny nauczyciel wizytówką 
CKZiU nr 1 w Raciborzu” czekają 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. 

 
   
 

 

                             
  

 

 

 

 

 

http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/
http://www.cechraciborz.com.pl/
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           tel. 32 415 33 88 

sekretariat@zsm.slask.pl 

                                                                                                    www.mechanik.rac.pl 
Dyrektor szkoły: dr Sławomir Janowski 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 

Szkoła Zawód Cykl 

kształcenia 

Planowana 
liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

Technikum Nr 4 

technik mechanik 

5 lat 

0,5 16 

technik elektryk 1 32 

technik elektronik 0,5 16 

technik informatyk 1,5 48 

technik mechatronik 1 32 

technik urządzeń i 
systemów energetyki 

odnawialnej 
0,5 16 

 

Branżowa Szkoła I stopnia  
Nr 4 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

3 lata 

1 32 

klasa wielozawodowa 

(blacharz samochodowy, 

lakiernik samochodowy, 

elektromechanik, operator 

obrabiarek skrawających, 
mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych) 

0,5 16 

elektryk 0,5 16 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i  Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu  

ul .  Za mkowa 1  

47-400 Racibórz  
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ślusarz – przy współpracy 

z firmami: Staltech, 

Sunex, Rafako 

1 32 

Branżowa Szkoła II 
stopnia nr 2 technik mechanik 2 lata 0,5 16 

 technik elektryk  0,5 16 

 

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. 

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia nr 2 będzie się odbywało w trybie stacjonarnym (trzy dni w 

tygodniu po południu). Do szkoły mogą kandydować absolwenci branżowych szkół I stopnia oraz 
absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole 

począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

              
         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, 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, mechanik 
pojazdów samochodowych,  blacharz 

samochodowy, lakiernik 

samochodowy, 
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 – w 2019r. ponad 90%, 
 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, 
 8 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, 

 dostęp do Internetu na terenie całej szkoły, 

 najbogatsza oferta współpracy zagranicznej. Nasi partnerzy to: 
1) Středni Škola Technická Opava (Czechy) - Zespół Szkół Technicznych, 

2) Heinrich Bussing Schule – Braunschweig (Niemcy), 

3) BBS I – Mainz (Niemcy):  

 możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach Kwalifikacyjnych Kursów 

Zawodowych oraz kursów specjalistycznych, np. SEP, operator CNC, operator wózków 

widłowych czy spawalnicze,  
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 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,  

 zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w zakładach pracy: RAFAKO S.A. (ślusarz / spawacz, 
technik mechanik), Staltech, Sunex (ślusarz), Ensol, Sanex (technik urządzeń i systemów 

energetyków odnawialnej), współpraca z firmami Koltech, Prevac, Rafamet, Silesia Press, 

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 Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 oraz Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych, w których nasi uczniowie mogą kontynuować naukę 

i zdobywać dodatkowe kwalifikacje (szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie 

Centrum), 
 szkoła posiada status Akademii CISCO – uczniowie mają możliwość zdobycia 

międzynarodowych certyfikatów. 

 
Wykaz pracodawców, z którymi współpracuje „Mechanik” można znaleźć pod adresem: 

https://www.mechanik.rac.pl/rekrutacja-wykaz-pracodawcow/ 
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Ze względu na stan epidemii zasady i terminy rekrutacji zostaną określone 

w terminie późniejszym.  

Proszę zaglądajcie na strony internetowe szkół. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kilka najważniejszych rad dla uczniów wybierających szkołę: 

 

Drodzy ósmoklasiści – 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 uczniowie 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. 
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