


Po trzech latach 
nauki w gimna-
zjum przychodzi 

czas, by podjąć waż-
ną decyzję dotyczącą 
dalszej drogi kształ-
cenia i wyboru ścież-

ki kariery. Przed Wami rozmowy z doradcą 
zawodowym, pedagogiem, psychologiem 
i rodzicami dotyczące waszych możliwości, 
zainteresowań i pasji, które chcecie rozwijać.

Do wyboru macie naukę w:
• liceum ogólnokształcącym, 

które umożliwi Wam zdoby-
cie wiedzy i umiejętności 
z zakresu wszystkich przed-
miotów ogólnokształcą-
cych, pozwoli rozwinąć 
zainteresowania humani-
styczne, matematyczno – 
fizyczne, biologiczno – che-
miczne. Szkoła ta znakomicie 
przygotuje Was do studiowania 
na wyższych uczelniach,

• technikum, które nauczy Was jak m.in. 
praktycznie wykonywać zawód i przygo-
tuje do podejmowania działalności go-
spodarczej. W ramach nauki zawodu bę-
dziecie zdawać egzaminy z poszczególnych 
kwalifikacji, co umożliwi Wam podjęcie 
zatrudnienia. Dzięki ukończeniu tej szkoły 
możecie więc jednocześnie zdobyć zawód 
i średnie wykształcenie, a po zdanej ma-
turze możecie kontynuować naukę na stu-
diach wyższych, 

• zasadniczej szkole zawodowej, która na-
uczy Was praktycznie wykonywać zawód 
i pomoże przygotować się do prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. 60% 
czasu przeznaczonego na kształcenie za-
wodowe w ciągu trzech lat to kształcenie 

praktyczne (u pracodawcy, w warsztatach 
szkolnych). Po ukończeniu szkoły możecie 
zdobywać kolejne kwalifikacje na kwalifi-
kacyjnych kursach zawodowych, uzupeł-
nić średnie wykształcenie poprzez naukę 
w liceum ogólnokształcącym dla doro-
słych a także uzyskać tytuł technika uzu-
pełniając kwalifikacje w danym zawodzie. 

Dla Was dbamy o bazę szkół, modernizuje-
my pracownie i doposażamy szkoły w nowo-

czesny sprzęt i urządzenia, doskonalimy 
warsztat pracy nauczycieli, gdyż 

chcemy, by nauka w szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu 
kluczborskiego odbywała się 
na coraz wyższym poziomie. 
Najlepszym uczniom uczą-
cym się w szkołach prowa-
dzonych przez Powiat Klucz-

borski Starosta Kluczborski 
przyznaje nagrody oraz roczne 

stypendia Staramy się pomagać 
także tym, którzy chcą rozwijać swo-

je zainteresowania i pasje poza miejscem 
zamieszkania – oferujemy Wam EM-Karty 
Starosty Kluczborskiego, które wraz z za-
kupionym szkolnym biletem miesięcznym 
pozwolą Wam nieodpłatnie korzystać z prze-
jazdów PKS do dowolnej miejscowości w po-
wiecie kluczborskim. 

W Wasze ręce oddajemy informator, w którym 
znajdziecie pełną ofertę kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskie-
go. Prócz tego zachęcamy do zapoznania się 
z działalnością szkół „po lekcjach” a także ofer-
tą innych placówek oświatowych.

Życzymy przemyślanych decyzji
 i trafnych wyborów. 

Do zobaczenia w szkole!

Internetowy nabór do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kluczborskiego:
opolskie.edu.com.pl

Drodzy Gimnazjaliści!
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trafnie wybierzesz – 
sukces odniesiesz

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kluczborku – www.powiatkluczborski.pl
Projekt i realizacja: Studio Reklamy Valdex – www.valdex.pl



DUŻY WYBÓR KIERUNKÓW NAUCZANIA
Oferujemy możliwość nauki w klasie o profilu:
• matematyczno-fizycznym,
• matematyczno-informatycznym,
• biologiczno-chemicznym,
• medyczno-farmaceutycznym, 
• społeczno-prawnym,
• lingwistyczno-dziennikarskim.

NAJSZERSZA W POWIECIE 
OFERTA NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Uczniowie mają możliwość uczenia się angielskie-
go, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego.

Wysoka zdawalność egzaminu ma-
turalnego, możliwość uczestnictwa 
w projektach, konferencjach nauko-
wych i wyjazdach zagranicznych

Uczniowie I LO:
• kolejny rok z rzędu zdali maturę na bardzo wy-

sokim poziomie (zdawalność 98,6%),
• uczestniczyli w projektach finansowanych z fun-

duszy UE, dzięki temu brali udział w wykładach, 
zajęciach laboratoryjnych, projektach badaw-
czych, konferencjach naukowych i wyjazdach 
zagranicznych,

• korzystali z bezpłatnych konsultacji przedmioto-
wych i bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

KORZYSTANIE Z NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII
Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele korzystają 
z tablic interaktywnych, projektorów, notebooków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 10, 46 - 200 Kluczbork 
tel. 77 418 12 70, www.zsokluczbork.pl

Co nowego w I LO?
Mgr Mariusz Kaczmarski 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku. 
Nie zmieniamy kierunków kształcenia. Te, które są, sprawdzają się. Oferta szkoły jest różnorodna, interesu-
jąca dla miłośników nauk ścisłych i humanistów. Za to nieustannie rozszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
Do szerokiej oferty I LO w minionym roku dołączył Dyskusyjny Klub Filmowy, uczniowie mogą uczyć się języka 
chińskiego, w ramach zajęć SKS działa sekcja badmintona, szachów, piłki nożnej dziewcząt, współpracujemy 
z sekcją piłki ręcznej UKS „Baszta”. W przyszłym roku rozpoczną się SKS-y dla zainteresowanych tańcem. Roz-
budowujemy naszą bazę dydaktyczną. Unowocześniamy laboratorium chemiczne, wzrasta liczba wykorzy-
stywanych w szkole tablic interaktywnych i rzutników multimedialnych. W szkole wiele się dzieje. W sposób 
niekonwencjonalny obchodzimy Święto Niepodległości, Dzień Wiosny i Dzień Dziecka. Uczniowie jeżdżą na 
wycieczki, również zagraniczne. Oprócz Berlina, Paryża i Londynu planowana jest wycieczka do Rzymu.
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I Liceum Ogólnokształcące w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

zdobyło prestiżowy tytuł „Brązowej Szkoły 2015” 
sytuując się w gronie najlepszych liceów Opolszczyzny i kraju.

Jeśli wybierzesz I LO, skorzystasz m.in. z jedynej 
w województwie profesjonalnej szkolnej sali ki-
nowej i bardzo dobrze wyposażonego nowocze-
snego laboratorium chemicznego.

Zapraszamy

JESTEŚMY NA FACEBOOK`u



II Liceum Ogólnokształcące 
z rozszerzonym programem nauczania:
• j. obcego, matematyki, fizyki - klasa politech-

niczna,
• j. obcego, j. polskiego, historii - klasa humani-

styczna z elementami prawa,
• j. obcego, biologii, chemii - klasa biologiczno-

-chemiczna,
• j. obcego, geografii, wiedzy o społeczeństwie - 

klasa mundurowa (grupa I - tzw. policyjna, gru-
pa II – tzw. wojskowa).

W klasie mundurowej dodatkowe godziny wy-
chowania fizycznego (zajęcia z samoobrony) 
i przysposobienia obronnego (m. in. wyjazdy na 
strzelnicę). Klasa przygotowuje absolwentów do 
przyszłej pracy w służbach mundurowych (policja, 
wojsko, straż pożarna).

We wszystkich klasach oferujemy do wyboru 
naukę języka angielskiego, niemieckiego lub wło-
skiego.

Technikum Nr 1
• technik mechanik
• technik informatyk
• technik logistyk

Naszymi atutami są:
• możliwość nauki języka włoskiego,
• bardzo wysoka zdawalność matur w liceum 

i technikum,
• budynek dostosowany do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych,
• przyjazna atmosfera uczenia się,
• dziennik elektroniczny,
• szkolna platforma edukacyjna za darmo dla 

każdego ucznia,
• zajęcia w-f na basenie, 
• szkolne koło ASG,
• punkt dostępowy Wi-Fi do bezprzewodowego 

Internetu w całej szkole,
• wymiana zagraniczna ze szkołą w Niemczech,
• praktyki zagraniczne,
• nauka języków obcych na wysokim poziomie,
• 5 nowoczesnych pracowni komputerowych 

oraz pracownia multimedialna,
• nowocześnie wyposażone pracownie przed-

miotowe (tablice multimedialne, projektory),
• profesjonalna kadra pedagogiczna,
• ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

(m.in. koło teatralne, dziennikarskie, zajęcia 
z samoobrony, zespół muzyczny),

• możliwość realizacji piłkarskich pasji,
• ciekawa praca w wolontariacie,
• opieka pedagoga, psychologa i doradcy zawo-

dowego,
• udział uczniów w projektach unijnych,
• radiowęzeł,
• gazetka szkolna,
• kawiarenka ze sklepikiem.

Zespół Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418 11 04, e-mail: zslt@klucznet.pl, http://zslt.klucznet.pl
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Nasze Technikum Nr 1 w Ogólnopolskim 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskało 

honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” zajmując 
czołowe miejsce w województwie i kraju.



Technikum Nr 3
• technik ekonomista 
• technik żywienia i usług gastronomicznych 
• technik organizacji reklamy
• technik hotelarstwa 
• technik obsługi turystycznej

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

• kucharz
• cukiernik 
• piekarz

ZNAJDZIESZ NAS NA FACEBOOK’u  
www.facebook.com/zspnr1kluczbork

U nas masz:
• przyjazną atmosferę uczenia się, 
• kształcenie w zawodach poszukiwanych na ryn-

ku pracy,
• wymianę zagraniczną ze szkołą w Niemczech, 
• profesjonalną kadrę pedagogiczną, 
• zajęcia rozwijające Twoje zainteresowania,
• zajęcia wyrównawcze m.in. z języków obcych, 

matematyki, języka polskiego, 
• praktyki zagraniczne, 
• opiekę pedagoga, psychologa i doradcy zawo-

dowego,
• szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym: 

zajęcia z języków obcych, przedmiotów zawo-
dowych, 

• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowu-
jące do egzaminu maturalnego i zawodowego,

• współpracę z uczelniami wyższymi, 
• elektroniczny system kontroli frekwencji i po-

stępów w nauce,
• Szkolny Ośrodek Kariery,
• Szkolny Klub Europejski,
• Szkolne Koło PCK,
• Wolontariat, 
• zajęcia sportowo-rekreacyjne, m. in. zajęcia 

fitness, tańca, 
• udział w realizacji wielu projektów finansowa-

nych z funduszy UE,
• zespół muzyczny,
• kółko fotograficzne,
• pracownię multimedialno – kinową, 
• 2 pracownie komputerowe, mobilną pracow-

nię komputerową, 
• estetycznie urządzone sale lekcyjne wyposażo-

ne w sprzęt multimedialny, tablicę interaktyw-
ną, projektory, 

• pracownię ćwiczeń praktycznych, 
• nowoczesne pracownie technologiczne, pra-

cownie hotelarskie, 
• stołówkę w pracowni ćwiczeń praktycznych
• salę gimnastyczną, siłownię, boisko z zaple-

czem lekkoatletycznym, kort tenisowy, zajęcia 
na hali OSiR

• kawiarenkę ze sklepikiem, 
• całodobowy monitoring budynku, 
• punkt dostępowy Wi-Fi do bezprzewodowe-

go Internetu w całej szkole.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 13, 46-200 Kluczbork, tel./fax 77 418 25 46 
e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl, www.zsp1kluczbork.pl

Zespół Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418 11 04, e-mail: zslt@klucznet.pl, http://zslt.klucznet.pl
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Technikum Nr 2 

NOWE KIERUNKI:

• technik urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej, 

• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, 
• technik transportu kolejowego,
• technik mechatronik 
Na kierunkach kolejowych – stypendia już od 
średniej 3,5. 

Pozostałe kierunki:
• technik budownictwa
• technik elektryk
• technik pojazdów samochodowych - klasa pa-

tronacka firmy PEUGEOT, bezpłatny kurs prawa 
jazdy kategorii B w PKS. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Klasy wielozawodowe kształcące w następujących 
kierunkach:
• sprzedawca - zajęcia praktyczne w nowoczesnej 

pracowni, 
• mechanik pojazdów samochodowych,
• murarz-tynkarz,
• ślusarz (zajęcia praktyczne w szkole oraz w PRO-

TEI, CARGOWAG Tabor - przedsiębiorstwa gwa-
rantują pomoc socjalną i stypendialną najlep-
szym uczniom oraz dają możliwość zatrudnienia 
po ukończeniu szkoły),

• monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie,

• elektryk, operator obrabiarek skrawających, 
mechanik-monter maszyn i urządzeń z zajęcia-
mi praktycznymi w nowoczesnej pracowni elek-
trycznej i CNC, w PROTEI lub innych firmach,

• inne zawody wg klasyfikacji zawodów.

Nasza szkoła posiada nowoczesną 
bazę dydaktyczną wraz z pracow-
nią multimedialną. Zajęcia prak-
tyczne odbywają się w nowocze-
snych pracowniach: energetyki 
odnawialnej i budowlanej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7, tel./fax 77 418 26 00
www.zsp2kluczbork.pl, e-mail: zsp2klb@wp.pl
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OŚRODEK AKREDYTOWANY
KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskona-
lenia Zawodowego w Kluczborku zajmuje stałe 
miejsce w szkolnictwie zawodowym w wojewódz-
twie opolskim i całym kraju. Ściśle współpracuje-
my z podobnymi placówkami w całej Polsce i bie-
rzemy czynny udział w koordynacji ogólnopolskiej, 
przyczyniając się do właściwej edukacji młodzieży. 

WODiDZ w Kluczborku prowadzi dokształcanie 
pracowników młodocianych uczących się w kla-
sach wielozawodowych, w branży: 
• MECHANICZNEJ: operator obrabiarek skrawa-

jących, ślusarz, mechanik pojazdów samocho-
dowych, mechanik motocyklowy. 

• GASTRONOMICZNEJ: piekarz, kucharz, cukier-
nik, wędliniarz.

• USŁUGOWEJ: sprzedawca, fryzjer.
• BUDOWLANEJ: murarz - tynkarz, dekarz, beto-

niarz - zbrojarz, monter sieci, instalacji i urzą-
dzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, stolarz. 

Posiadamy bazę noclegowo – żywieniową dla 172 
osób, pokoje z łazienkami oraz pokoje ze wspól-
nym węzłem sanitarnym, nowoczesny sprzęt mul-
timedialny, nagłaśniający i dyskotekowy, nowo-
czesną pracownię komputerową i multimedialną, 
system 16 kamer monitoringu całodobowego.

  ZAPEWNIAMY
• smaczną kuchnię,
• opiekę nauczycieli i wychowawców,
• zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze, kółka 

zainteresowań z dziedziny informatyki i wy-
korzystania multimediów w nauce,

• w internacie organizujemy konkursy, zawody 
sportowe, pokazy mody i fryzur, dyskoteki, 
turnieje.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11, tel./fax. 77 418 12 86 
internat tel. 77 418 53 13, e-mail: wodidz@wodidz.edu.pl, http://wodidz.edu.pl 
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Organizujemy kwalifikacyjne kursy 
zawodowe dla osób dorosłych.



 
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 9
dla dzieci od 3 roku życia, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi. 
SZKOŁA PODSTAWOWA (6-LETNIA)
GIMNAZJUM (3-LETNIE)
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
(3-LETNIA)
wielozawodowa dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim Uczniowie 
mogą się kształcić w każdym zawodzie, zgodnie 
z nową klasyfikacją zawodów. Na terenie ośrodka 
organizowana jest praktyka w zawodzie pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej.
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
(3-LETNIA)
ogólnozawodowa dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym (możliwość kształcenia do 24 roku życia)
 
Ponadto:
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
• Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu głębokim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 23 89, 77 418 16 49 
tel. internat 77 418 26 95, e-mail: sosw@klucznet.pl, www.sosw-kluczbork.cal.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym oraz głębokim

 
BAZA OŚRODKA

• profesjonalna pracownia gastronomiczna
• dwie pracownie informatyczne
• biblioteka i czytelnia
• sala gimnastyczna i studio sportowe
• specjalistyczne gabinety rewalidacji indywi-

dualnej
• gabinet terapii EEG Biofeedback
• gabinet do stymulacji polisensorycznej
• dwa gabinety logopedyczne
• gabinet gimnastyki korekcyjnej
• gabinet terapii pedagogiczno-psychologicznej

 OŚRODEK ZAPEWNIA
• internat – na 77 miejsc z pełnym zapleczem 

socjalnym oraz windą dla osób niepełno-
sprawnych (trzyosobowe pokoje oraz łazien-
ki dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, stołówka, sale zabaw i rekreacji),

• profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną 
i doświadczoną kadrę pedagogiczną,

• zajęcia w mało licznych grupach z zastosowa-
niem różnorodnych metod dostosowanych 
do indywidualnych możliwości i potrzeb każ-
dego dziecka,

• różnorodne formy rewalidacji indywidualnej 
i zajęć pozalekcyjnych, np. koła zainteresowań,

• opiekę dzieciom dochodzącym i dojeżdżającym,
• dowóz busem Ośrodka na wycieczki, zawody 

i przeglądy zespołów artystycznych.

Ośrodek dąży do wszechstronnego 
rozwoju wychowanka według jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości, 
przygotowując go do samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeństwie.



MUZYKA
• studio piosenki
• koło gitarowe
• koło keyboardowe
• chór GOSPEL
• zespoły wokalne
• zespoły instrumentalne
• studio nagrań

Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego
46 – 200 Kluczbork, ul. Damrota 4, tel. 77 418 25 30 
www.mdk.superhost.pl, e-mail:mdk.kluczbork.biuro@gmail.com
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PLASTYKA
• rysunek
• malarstwo
• grafika
• ceramika
• rzeźba

TANIEC
• towarzyski
• nowoczesny
• teatr tańca
• cheerleaders
• gimnastyka artystyczna

profesjonalne pracownie

fachowa kadra

twórcza atmosfera
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Drogi Uczniu
Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy 
masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, 
pedagoga, logopedy czy doradcy zawodowe-
go. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Kluczborku przygotowała dla Ciebie ofertę 
szerokiej pomocy, która jest bezpłatna, dyskret-
na i skierowana na rozwiązywanie problemów 
szkolnych jak i osobistych. 

Jeśli chcesz:
• dowiedzieć się jak się uczyć skuteczniej,
• poznać nowoczesne techniki uczenia się, za-

pamiętywania, notowania,
• pokonywać swoje różnorodne problemy 

związane z dysleksją tzn. doskonalić umiejęt-
ność poprawnego pisania i czytania,

• trenować pokonywanie stresu, nauczyć się 
relaksacji,

• uczyć się jak planować i osiągać sukcesy,
• lepiej poznawać siebie i swoje mocne strony,
• budować wiarę w siebie i swoje możliwości,
• nawiązywać nowe znajomości i dobrze czuć 

się w grupie rówieśniczej,
• rozwijać umiejętności skutecznego porozu-

miewania się z innymi,
• przygotować się do egzaminów,
• lub po prostu porozmawiać o tym, co jest dla Cie-

bie ważne i wesprzeć Cię w pokonywaniu obaw 
i lęków, z którymi trudno jest sobie poradzić.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku
46 – 200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20 B , tel./fax 77 418 12 63
e-mail: poradniakluczbork@pro.onet.pl 

Zapraszamy Cię do udziału w spotka-
niach:
Indywidualnych, ale także w cyklu spotkań warsz-
tatowych, które prowadzone są już od wielu lat, 
dla osób takich jak Ty. Podobne warsztaty w tej 
poradni skończyło już wiele grup uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych 
a ich oceny, umiejętności uczenia się, zapamięty-
wania i poprawnego pisania poprawiły się.

Proponujemy Ci również pomoc indy-
widualną i grupową w:
• wyborze przyszłej szkoły i zawodu, 
• wspomagamy w poznawaniu swoich zaintere-

sowań,
• przekazujemy wiedzę na temat zawodów,
• pokazujemy jaką drogę szkolną należy przejść, 

aby zdobyć wymarzony zawód,
• wyposażamy w umiejętność planowania przy-

szłości zawodowej.

Zapraszamy
Pracownicy Poradni

Aby uzyskać pomoc wystarczy do nas 
zadzwonić na numer: 77 418 12 63
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NASZA MISJA 
• Wspieramy nauczycieli w osiąganiu celów
• Promujemy ideę doskonalenia 

 
GŁÓWNE DZIAŁANIA

• Organizowanie i prowadzenie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w różnych formach: 
konferencje, kursy, szkolenia, seminaria;

• Konsultacje i doradztwo metodyczne dla na-
uczycieli;

• Organizacja szkoleń dla nauczycieli o różno-
rodnej tematyce;

• Współpraca ze szkołami, placówkami oświa-
towymi i organizacjami działającymi na rzecz 
edukacji;

• Wspieranie szkół i przedszkoli oraz nauczy-
cieli - zgodnie z dokonaną diagnozą potrzeb;

• Wspieranie uzdolnień uczniów przez organi-
zację konkursów tematycznych:

• Matematyczne potyczki
• Konkurs ekologiczny
• Konkurs historyczny
• Konkurs chemiczno-geograficzny
• Dyktando
• Konkurs wiedzy o żywności i żywieniu
• Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycz-

nych
• Konkurs o prawie i bezpieczeństwie pracy 

oraz ochronie zdrowia
• Konkurs na publikację przedszkolną
• Konkurs matematyczny TECHMAT

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Byczyńska 7, skr. poczt. 48
tel./fax. 77 418 72 49 , www.podnkluczbork.pl, e-mail: podn.kluczbork@wp.pl 

ZAPRASZAMY



SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ-
CE STO W KLUCZBORKU
to szkoła, w której:
• klasy liczą najwyżej 17 uczniów,
• już od I klasy prowadzone są zajęcia na pozio-

mie rozszerzonym,
• nauczyciele pomagają uczniom we wszech-

stronnym rozwoju.

KONKURSY
W ubiegłym roku nasi uczniowie m.in.: wygrali 
w Ogólnopolskim Konkursie „Ojczyzna-Polszczy-
zna”, zdobyli specjalną nagrodę w Ogólnopol-
skim Konkursie na Felieton, uzyskali wyróżnienia 
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Mate-
matyczny”, zajęli III miejsce drużynowo w Małej 
Olimpiadzie Matematycznej i drugą lokatę indy-
widualnie w kategorii uczniów kl. III LO, zwyciężyli 
w XIV Kluczborskim Konkursie Matematycznym, 
znaleźli się na III miejscu w województwie w XLVI 
Małej Olimpiadzie Matematycznej, zostali posła-
mi do Sejmu Dzieci i Młodzieży 2014, zwyciężyli 
w ogólnopolskim konkursie na film reklamujący 
Park Jurajski w Krasiejowie itd., itp.

DNI OTWARTE
Podczas corocznych Dni Otwartych możesz dowie-
dzieć się np.:
• Co mają wspólnego matematyka i wyszywanki, 
• Dlaczego nasi przodkowie porównywali słonia 

do stodoły szwagra,
• Jak narysować martwą naturę, aby była „jak żywa”, 
• Co się kryje w oku świni, 
• Jak zostać aktorem,
• O czym śpiewali Beatlesi i Nirvana,
• Czy kosmos ma gdzieś koniec,
• Jak to możliwe, że woda się pali, 
• Dlaczego starożytni olimpijczycy nosili na gło-

wie seler, 
• Jak przeprowadzić wywiad z przyszłą/obecną 

gwiazdą,
• Co Polacy żyjący w XVI w. wiedzieli o słoniach 

i jednorożcach itd., itp.

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
ul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork, tel. 77 418 12 24 
e-mail: zsosto@op.pl,  www.sto.kluczbork.pl

WYCIECZKI
Uczymy się nie tylko w Kluczborku, ale też podczas 
licznych wycieczek - na pewno żadna szkoła w po-
wiecie nie organizuje tylu wyjazdów, co my! Świad-
czy o tym fakt, że każda nasza uczennica i każdy 
nasz uczeń mogli w ciągu ostatnich trzech lat nauki 
uczestniczyć w ponad 20 wyjazdach (do Opola, Kra-
kowa, Warszawy, Wrocławia, Londynu). W ich trak-
cie mieli okazję być 25 razy w teatrach, uczestniczyć 
w wykładach na wyższych uczelniach (np. Uniwersy-
tet Wrocławski, ASP w Krakowie), brać udział w za-
jęciach w Centrum Kopernika, zwiedzać Sejm RP, 
widzieć najważniejsze dzieła sztuki w muzeach i ga-
leriach, poznać zabytki kultury żydowskiej itd., itp.

Rzetelna praca podczas lekcji w szkole i liczne zaję-
cia pozalekcyjne przynoszą efekty. Nie przypadkiem 
w 2014 r. nasi absolwenci uzyskali z egzaminów 
maturalnych następujące wyniki: j. polski: 1 miej-
sce w powiecie i 5 w województwie - matematyka: 
1 miejsce w powiecie i 7 w województwie - j. angiel-
ski: 1 miejsce w powiecie i 4 w województwie - j. nie-
miecki: 1 miejsce w powiecie i 3 w województwie 
- biologia: 1 miejsce w powiecie i 1 w województwie  
- chemia: 1 miejsce w powiecie i 2 w województwie 
- fizyka: 1 miejsce w powiecie i 1 w województwie - 
historia: 1 miejsce w powiecie i 1 w województwie.
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Nasze Liceum znalazło się – w ogłoszonym w „Per-
spektywach” rankingu szkół – na 7 miejscu w woje-
wództwie (to najwyższa lokata spośród kluczborskich 
szkół ponadgimnazjalnych) i otrzymało zaszczytny ty-
tuł „Srebrnej Szkoły 2015”!



K I E R U N K I  KS Z TA Ł C E N I A :
Matematyczno – przyrodniczy 
obowiązkowo 2 przedmioty rozszerzone do wybo-
ru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, 
geografia, nowość – informatyka!!! 

Społeczno – prawny 
obowiązkowo 2 przedmioty rozszerzone do wybo-
ru spośród: historia, WOS, geografia.

Atuty szkoły:
• 100% zdawalność matur, 
• Indywidualizacja procesu nauczania, 
• Poziom nauczania języków obcych dostosowu-

jemy do Waszych umiejętności,
• Nowoczesna baza sportowa (boisko wielofunk-

cyjne ze sztuczną nawierzchnią, nowoczesna 
hala sportowa, kompleks boisk, siłownia) umoż-
liwia Wam wszechstronny rozwój fizyczny oraz 
samorealizację w ulubionej dyscyplinie sporto-
wej,

• Zapewniamy nowoczesną bazę informatyczną: 
tablice interaktywne wraz z rzutnikami, pro-
jektory multimedialne w klasach, internetowy 
portal szkolny, 

• W wyborze kierunku kształcenia pomogą Ci 
specjaliści z Centrum Psychoedukacyjnego, 

• Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopol-
skich olimpiadach przedmiotowych, konkur-
sach oraz w zawodach sportowych, 

• U nas będziecie mogli uczestniczyć w realizacji 
wielu projektów edukacyjnych rozwijając swoje 
pasje i zainteresowania, 

• Realizacja projektu unijnego – COMENIUS – 
„Podróż w czasie i przestrzeni. Architektura mo-
stem międzykulturowym”,

• (Czechy, Grecja, Niemcy, Turcja) umożliwi Wam 
zdobywanie nowych doświadczeń oraz dosko-
nalenie nabytych umiejętności, 

• Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi: 
Politechniką Opolską, Uniwersytetem Wrocław-
skim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wro-
cławiu oraz z Instytutem Pamięci Narodowej 

• już teraz poczujesz się jak student, 
• Zapewniamy Wam wsparcie i przyjazną atmos-

ferę w szkole.

Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie
ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn, tel./fax 77 407 21 80
e-mail: sekretariat@glzs.wolczyn.pl, www.glzs.wolczyn.pl

„Wysokie wymagania w atmosferze życzliwości”
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Technikum
• technik żywienia i usług                                                    

gastronomicznych - NOWOŚĆ
• technik architektury krajobrazu
• technik inżynierii środowiska i meliora-

cji (poszukiwani na rynku pracy)             
• technik rolnik
• technik agrobiznesu
• technik pszczelarz
• technik weterynarii
          
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• rolnik, ogrodnik, pszczelarz, rzeźnik- 

wędliniarz, piekarz, kucharz, cukiernik

• Szkoła prowadzona jest przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi,

• Szkoła ma nowoczesną bazę techniczną, dy-
daktyczną i sportową,

• Przy szkole funkcjonuje uczniowski klub 
sportowy, I- ligowa drużyna piłki nożnej 
dziewcząt,

• Mamy internat, w którym pobyt jest bezpłatny,
• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 

odbywają się w gospodarstwie szkolnym 
i przedsiębiorstwach rolnych w kraju z moż-
liwością odbywania ich w krajach Unii Euro-
pejskiej,

• Od września rozpoczynamy kształcenie w za-
wodzie technik  żywienia i usług gastrono-
micznych w nowoczesnych pomieszczeniach 
pracowni gastronomicznej,

• Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym kat. T,
• Zapewniamy dobrą, ciepłą i rodzinną atmos-

ferę.

W zakresie kształcenia dla dorosłych organizu-
jemy wrześniowy i styczniowy nabór słuchaczy 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawo-
dach rolnik i pszczelarz. Zdobyte kwalifikacje 
umożliwiają sięgnięcie bez ograniczeń po fun-
dusze unijne. Zajęcia  odbywają się w formie 
zaocznej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
Bogdańczowice 1a, 46 – 233 Bąków
e-mail: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl, tel. 77 413 18 04
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 Oferujemy:
• uczestnictwo w zagranicznych wyjazdach stu-

dyjnych;
• prawo jazdy kat. B;
• dostęp do Internetu w całej szkole;
• bezpłatny dziennik elektroniczny;
• boisko sportowe z zapleczem lekkoatletycznym, 

salę gimnastyczną i korty tenisowe;
• internat, budynek przystosowany dla osób nie-

pełnosprawnych;
• udział w licznych projektach edukacyjnych dla 

młodzieży. 

 Będąc uczniem naszej szkoły możesz:
• zostać członkiem Klubu Honorowych Dawców 

Krwi;
• nabyć umiejętności liderskich, rozwijać się po-

przez pracę w wolontariacie;
• poznać niepowtarzalną atmosferę oraz współ-

pracę koleżeńską.
• Uwaga - dla najlepszych uczniów Burmistrz By-

czyny przyznaje stypendium naukowe.

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych 
w Byczynie Technikum w Polanowicach
Polanowice 92, 46-220 Byczyna, tel./fax 77 414 45 02
e-mail: zspolan@pro.onet.pl, www. zs-byczyna.info

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
Bogdańczowice 1a, 46 – 233 Bąków
e-mail: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl, tel. 77 413 18 04
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W szkole posiadamy nowoczesną pracownię 
sprzedaży i prac biurowych oraz ośrodek 

szkolenia kierowców /kat. B/.

Technikum
• technik agrobiznesu,
• technik handlowiec,
• technik kelner - NOWOŚĆ,
• technik ochrony środowiska - NOWOŚĆ, 
• technik prac biurowych – NOWOŚĆ,
• technik realizacji nagrań i nagłośnień - NOWOŚĆ.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
klasa wielozawodowa:

• fryzjer (dodatkowo wizażysta),
• ogrodnik,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

 
Kształcimy zawodowo! 
Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminu za-
wodowego. W szkole profesjonalnie przygoto-
wujemy uczniów do matury oraz skupiamy się 
na ich indywidualnych kompetencjach.
Szkoła nasza posiada wieloletnią tradycję i we 
wdrażaniu nowych technologii – otrzymaliśmy 
tytuł Innowacyjnej Szkoły Microsoft. W ra-
mach wielu programów realizujemy projekty 
edukacyjne zagranicznych wyjazdów uczniów 
w ramach Programu Erasmus+. Współpracuje-
my od wielu lat ze szkołą w Niemczech – Bad 
Bodenteich oraz Polsko – Amerykańską Funda-
cją Wolności. W 2013 roku podpisane zostało 
partnerstwo z ukraińską szkołą w Tarnopolu.




