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Drodzy Ósmoklasiści!
 Wybór szkoły ponadpodstawowej, to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu 
młodych ludzi. Nie podejmujcie jej pod wpływem chwili czy impulsu, wybierzcie świadomie taką 
ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Waszym predyspozycjom, pasjom, indywidualnym 
zainteresowaniom i zamierzeniom.
 Oczywiście wybór szkoły jest równocześnie decyzją, w  jakim kierunku rozwinie się Wasza 
zawodowa przyszłość. Co prawda, wybierając szkołę ponadpodstawową, nie przesądzacie 
o konkretnej profesji, ale z niektórych definitywnie rezygnujecie. Dlatego warto przemyśleć ten 
trudny wybór, dobrze się zastanowić. 
 Postęp cywilizacyjny, który dzieje się na naszych oczach, będzie wymagał od Was ciągłego 
uczenia się nowych rzeczy i sprawnego łączenia wiedzy z kilku dziedzin. 
 Dlatego, aby tę trudną i odpowiedzialną decyzję chociaż trochę Wam ułatwić, przygotowaliśmy 
Informator naborowy na rok szkolny 2023/2024, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej 
ofercie raciborskich powiatowych szkół ponadpodstawowych.
 Pamiętajcie, że o  pomoc i  poradę w  dokonaniu trafnego wyboru możecie także zwrócić się 
do pedagogów, psychologów i  doradców zawodowych w  szkołach i  poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 
 Zachęcam więc do uważnej lektury i  życzę wyborów szkół, które nie zawiodą Waszych 
oczekiwań, rozwiną Wasze talenty, a także pomogą zrealizować zawodowe plany i marzenia.

Starosta Raciborski

Grzegorz Swoboda



4 Informator naborowy

1 W  ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w  których 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r. nie ma 
oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym 
terminie.

2 Dotyczy branżowej szkoły I  stopnia, w  której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r.

Terminy poSTępowania rekruTacyjnego, a Także Terminy SkłaDania 
DokumenTÓw Do klaS pierwSzych SzkÓł ponaDpoDSTawowych 

i klaS wSTępnych SzkÓł ponaDpoDSTawowych, 
o kTÓrych mowa w arT. 25 uST. 3 uSTawy prawo oświaTowe,

na rok Szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 
1082 ze zm.)

lp. rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 
wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwu-
języcznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 
międzynarodowego, oddziału wstępnego, 
oddziału przygotowania wojskowego w szkole 
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających 
od kandydatów szczególnych indywidual-
nych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 
ponadpodstawowych.

od 15 maja 2023 r.
do 29 maja 2023 r.
do godz. 15.00

od 27 lipca 2023 r.
do 1 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy1 nie dotyczy1

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwuję-
zycznych i oddziałów międzynarodowych, 
oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowa-
nia wojskowego, oddziałów wymagających 
od kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzą-
cych szkolenie sportowe.

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

od 27 lipca 2023 r.
do 1 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00

od 23 października 2023 r. 
do 17 listopada 2023 r.
do godz. 15.002

od 12 grudnia 2023 r.
do 19 grudnia 2023 r.
do godz. 15.002

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończe-
nia szkoły podstawowej i o zaświadczenie 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie 
nowego wniosku, w tym zmiana przez kandyda-
ta wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół 
do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

––––––

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dy-
rektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu 
przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierun-
kowych, o którym mowa w pkt 6, do oddziałów 
wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji.

do końca lutego
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3 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z  przyczyn niezależnych od nich nie mogli 
przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie 
poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 9 – 11.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu 
kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

lp. rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez  
dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,  
terminu przeprowadzenia sprawdzianu  
lub prób sprawności, o których mowa  
w pkt 7 – 8.

do 12 maja 2023 r.

6. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych.*

od 30 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023 r.;
II termin 
3 do 5 lipca 2023 r.

od 2 sierpnia 2023 r.
do 7 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

7. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

od 30 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023 r.;
II termin3 
do 5 lipca 2023 r.

od 2 sierpnia 2023 r.
do 7 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

8.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 
językowych,*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 
językowych (klasy wstępne).*

od 30 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023 r.;
II termin3 
do 5 lipca 2023 r.

od 2 sierpnia 2023 r.
do 7 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

9.

Podanie do wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych

do 14 czerwca 2023 r.
II termin 
3 do 6 lipca 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

10.
Podanie do wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

do 14 czerwca 2023 r.
II termin 
3 do 6 lipca 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

11.

Podanie do wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 
językowych, sprawdzianu predyspozycji języko-
wych (klasa wstępna).

do 14 czerwca 2023 r.
II termin 
3 do 6 lipca 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

12.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków poświadczanych 
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności.

do 10 lipca 2023 r. 1 sierpnia 2023 r.

do 20 listopada 2023 r.2 do 20 grudnia 2023 r.2
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lp. rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekruta-
cyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych 
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wska-
zanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r. do 7 sierpnia 2023 r.

do 27 listopada 2023 r.2 do 4 stycznia 2024 r.2

14.
Podanie do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r. 8 sierpnia 2023 r.

28 listopada 2023 r.2 5 stycznia 2024 r.2

15. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r.
do 20 lipca 2023 r.

od 27 lipca 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.

od 23 października 2023 r. 
do 4 grudnia 2023 r.2

od 13 grudnia 2023 r. 
do 9 stycznia 2024 r.2

16.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, 
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenia psychologicznego 
o braku przeciwwskazań psychologicznych 
do kierowania pojazdem.

od 18 lipca 2023 r.
do 25 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

od 8 sierpnia 2023 r.
do 14 sierpnia 2023 r. 
do godz. 15.00

od 29 listopada 2023 r. 
do 8 grudnia 2023 r. 
do godz. 15.00 2

od 5 stycznia 2024 r. 
do 16 stycznia 2024 r. 
do godz. 15.002

17.
Podanie do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2023 r.
do godz. 14.00

16 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.00

11 grudnia 2023 r. 
do godz. 14.002

17 stycznia 2024 r.
do godz. 14.002

18.

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kurato-
rowi oświaty informacji o wolnych miejscach 
w szkole przez formularz na platformie wymia-
ny informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu 
udostępnienia ich na stronie internetowej 
kuratorium oświaty.

26 lipca 2023 r. 16 sierpnia 2023 r.

11 grudnia 2023 r.2 17 stycznia 2024 r.2

19.
Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc 
w szkołach ponadpodstawowych.

do 27 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

12 grudnia 2023 r.2 18 stycznia 2024 r.2

20. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporzą-
dzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 31 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.
do 14 grudnia 2023 r.2 do 22 stycznia 2024 r.2

21. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną  
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia2
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lp. rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

22. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia2

23 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania 
do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania 
do dyrektora szkoły2
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Dyrektor szkoły marzena kacprowicz
tel. 32 415 44 53 
lo1@raciborz.com.pl 
www.zso1raciborz.pl

w zespole Szkół ogólnokształcących nr 1 możesz uczyć się w: 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza lub Liceum Sztuk Plastycznych.

w naszej szkole: 
• realizujemy projekty zagraniczne: interreg i erasmus+, w ramach których odwiedziliśmy 

maltę, Turcję, rumunię, Francję, luksemburg, włochy i czechy,
• organizujemy międzynarodowe warsztaty językowe w  wielkiej Brytanii, włoszech 

i Francji,
• w ramach współpracy z British Council przygotowujemy uczniów do uzyskania certyfikatów 

Fce i cae z języka angielskiego, 
• jesteśmy jedyną szkołą w  regionie, w  której – przy współpracy z  ekspertami ZfA  

– organizowany jest bezpłatnie egzamin DSD z języka niemieckiego na dwóch poziomach 
B1 i c1,

• nasi uczniowie mogą również zdobywać certyfikat DelF z języka francuskiego,
• działania szkoły wspiera Stowarzyszenie absolwentów i  przyjaciół i  lo, które 

przyznaje prestiżową nagrodę Primus inter Pares dla najlepszego absolwenta, jak również 
współorganizuje spotkania z absolwentami,

• przygotowujemy z sukcesami do konkursów i olimpiad,
• prowadzimy zajęcia pozalekcyjne: matematyczne dla maturzystów, anglojęzyczne kółko 

teatralne, dziennikarskie „Ad Operam”, sportowe (w różnych dyscyplinach), aktywną 
bibliotekę, Szkolny Klub Filmowy, radiowęzeł,

• nasze cykliczne imprezy to m.in.: koncerty muzyczne, Piknik “Dzieci Kasprowicza”, Wieczorek 
Poetycki “U Kasprowicza”, marsze Nordic Walking czy inne działania sportowe,

• realizujemy wiele inicjatyw Samorządu uczniowskiego: dyskoteki, przedstawienia, akcje 
charytatywne, mikołajki, walentynki…

• organizujemy wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawcze i  dydaktyczne, obozy 
narciarskie oraz inne wydarzenia wspierające edukację

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, pracowniami specjalistycznymi, boiskiem, 
siłownią, salami gimnastycznymi, zabytkową aulą i ogrodem wokół budynku. Funkcjonuje u nas 
sklepik z pysznymi i zdrowymi artykułami. 
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oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 w i lo

klasa przedmioty rozszerzone i dodatkowe informacje liczba 
miejsc

Humanistyczna język polski , historia, język angielski 32

Biznesowa geografia, matematyka, język angielski 32

Biologiczna biologia, chemia 32

Matematyczna
matematyka, fizyka, język angielski 16

matematyka, informatyka, język angielski 16

Medyczna
biologia, chemia, język angielski 16

biologia, matematyka, język angielski 16

Językowa

język angielski, 
geografia

drugi język obcy – j. francuski realizowany  
w zakresie przygotowującym do uzyskania 
certyfikatu DELF

16

język angielski, 
geografia

drugi język obcy – j. niemiecki  realizowany  
w zakresie przygotowującym do uzyskania 
certyfikatu DSD

16

Uczniowie mają możliwość nauki następujących języków: 
język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski i język włoski. 

informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie szkoły: http://zso1raciborz.pl/ 
– w zakładce „rekruTacja” 



10 Informator naborowy

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).  

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
0,5 12

specjalność: techniki graficzne
specjalizacja: projektowanie graficzne

0,5 12

warunki przyjęcia:

Rekrutacja do LSP odbywa się elektronicznie, a ponadto przeprowadzany jest egzamin praktyczny 
(wstępny): odbędzie się 5 i 6 czerwca 2023 r. na terenie szkoły - informacje na stronie szkoły 
http://zso1raciborz.pl/w zakładce rekrutacja – ogłoszenia i lSp – egzamin wstępny).  

Egzamin wstępny obejmuje zadania praktyczne z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej 
oraz część teoretyczną ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk 
plastycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych składają podpisany przez 
rodziców wniosek wygenerowany z systemu e-rekrutacji i zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole.

liceum Sztuk plastycznych oferuje uczniom naukę języka angielskiego i francuskiego.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi i artystycznymi uczniowie mają możliwość uczestniczenia 
w warsztatach, wernisażach, wystawach i plenerach. Sami także prezentują swoje prace 
w galeriach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w corocznych przeglądach, ciekawych 
konkursach i inicjatywach artystycznych. Młodzi plastycy mają do dyspozycji nowoczesne 
pracownie do zajęć z grafiki, fotografii artystycznej i multimedialnej.
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ul. kard. S. wyszyńskiego 3
47-400 racibórz
tel. 32 415 56 57

2loraciborz.pl
rekrutacja@2loraciborz.pl

Dyrektor Szkoły – maciej malinowski

Drodzy Ósmoklasiści.

Zapraszamy Was do zapoznania się z naszą nową ofertą edukacyjną przygotowaną na rok 
szkol. 2023/2024. Wychodząc naprzeciw Waszym zainteresowaniom oraz planom w zakresie 
kształcenia, pragniemy zaproponować Wam naukę w II LO w Raciborzu w jednej z siedmiu klas 
pierwszych. Co roku przeprowadzamy wnikliwą analizę aktualnych tendencji edukacyjnych 
i dostosowujemy dla naszych kandydatów propozycję naborową na dany rok szkolny. Efektem 
tych działań jest stworzenie trzech, zupełnie nowych kierunków kształcenia. Jeśli chcecie jednak 
wybrać tradycyjne i sprawdzone profile, również znajdziecie je w naszej ofercie. W tym roku 
proponujemy Wam zatem aż dziewięć różnych profilów w siedmiu oddziałach. Wybór należy do 
Was!

klaSy pełne:

klasa 1 a
proFil maTemaTyczno-Fizyczny
rozszerzenie pierwsze: matematyka
rozszerzenie drugie: fizyka
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 1 (32 miejsca)

klasa 1 b 
proFil Biologiczno-chemiczny
rozszerzenie pierwsze: biologia
rozszerzenie drugie: chemia
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 1 (32 miejsca)

klasa 1 h
proFil humaniSTyczny
rozszerzenie pierwsze: język polski
rozszerzenie drugie: historia
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 1 (32 miejsca)

klasa 1 p
proFil Społeczno-prawny
rozszerzenie pierwsze: wiedza o społeczeństwie
rozszerzenie drugie: język polski
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 1 (32 miejsca)
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klaSy łĄczone:
klasa 1m
klasa 1 m (mi)
proFil maTemaTyczno-inFormaTyczny
rozszerzenie pierwsze: matematyka
rozszerzenie drugie: informatyka
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

klasa 1 m (mg)
proFil maTemaTyczno-geograFiczny
rozszerzenie pierwsze: matematyka
rozszerzenie drugie: geografia
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

klasa 1d
klasa 1 d (dc)
proFil Biologiczno-chemiczny 
z maTemaTykĄ
rozszerzenie pierwsze: biologia
rozszerzenie drugie: chemia
rozszerzenie trzecie: matematyka
Planowana ilość oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

klasa 1 d (dm)
proFil Biologiczno-maTemaTyczny
rozszerzenie pierwsze: biologia
rozszerzenie drugie: matematyka
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

klasa 1e
klasa 1 e (eb)
proFil pSychologiczny
rozszerzenie pierwsze: biologia
rozszerzenie drugie: język polski
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

klasa 1 e (ep)
proFil Społeczno-prawny
rozszerzenie pierwsze: wiedza 
o społeczeństwie
rozszerzenie drugie: język polski
rozszerzenie trzecie: język angielski
Planowana ilość oddziałów: 0,5 (16 miejsc)

Oznaczenia klas „mi” i  „mg” są tymczasowe i  po zakończonej rekrutacji stworzą oddział 
o oznaczeniu „m”, w którym pierwszym przedmiotem rozszerzonym będzie matematyka, drugim 
informatyka (16 osób) lub geografia (16 osób), zgodnie z wyborem w systemie rekrutacyjnym, 
natomiast trzecim język angielski.
Oznaczenia klas „dc” i  „dm” są tymczasowe i  po zakończonej rekrutacji powstanie oddział 
o oznaczeniu „d” - biologiczny, w którym pierwszym przedmiotem w zakresie rozszerzonym będzie 
biologia, natomiast drugim i  trzecim, zgodnie z  wyborem w  systemie rekrutacyjnym chemia 
i matematyka  (16 osób) lub matematyka i język angielski (16 osób).
Oznaczenia klas „eb” i  „ep” są tymczasowe i  po zakończonej rekrutacji powstanie oddział 
o oznaczeniu „e”, w którym uczniowie będą podzieleni zgodnie z wyborem rekrutacyjnym na grupę 
o rozszerzeniach: biologia, język polski i język angielski (16 osób) lub o rozszerzeniach: wos, język 
polski i język angielski (16 osób).
Rekrutacja kandydatów do klas I na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w formie elektronicznej 
przez kontakt mailowy: rekrutacja@2loraciborz.pl
Od 15 maja do 19 czerwca 2023 roku w  sekretariacie szkoły można skorzystać z  pomocy 
w wypełnieniu elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.
wyczerpujących informacji na temat planów naborowych udziela sekretariat szkoły 
w godzinach 8.00 – 15.00, telefonicznie: 32 415 56 57, mailowo: rekrutacja@2loraciborz.pl 
lub bezpośrednio w szkole.
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paweł ptak
najpierw absolwent, potem nauczyciel,  

a teraz także dyrektor Ekonomika

Szanowny absolwencie,

zewsząd słyszysz, że wybór szkoły średniej 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 szacowne i przyjazne 
progi szkoły.

zespół Szkół ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3 w Raciborzu, 

tel. 32 415 48 90, www.ekonomikraciborz.pl

facebook.com/ekonomikraciborz/

oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Technikum nr 1 im. księżnej eufemii raciborskiej

zawód rozszerzenie liczba 
oddziałów

liczba 
miejsc

technik ekonomista

język 
angielski lub 

niemiecki

1 32
technik rachunkowości 0,5 16
technik handlowiec 0,5 16
technik logistyk 1,5 48
technik reklamy 1 32
technik spedytor (klasa o profilu mundurowym) 1 32
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0,5 16

przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo w Technikum nr 1:

język polski Matematyka język obcy informatyka lub wychowanie fizyczne  
(dla technika spedytora)

jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. nasi absolwenci to wysoko wykwalifikowany 
personel zasilający wiele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz 
instytucji budżetowych. wprowadziliśmy dodatkowe specjalizacje na każdym kierunku 
właśnie po to, żeby nasi absolwenci mogli sprostać zmieniającym się wyzwaniom 
gospodarki.
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jeśli chcesz:
•  uzyskać zawód, który zapewni Ci pracę,
•  zdobyć nowe kwalifikacje,
•  zdać maturę,
•  rozszerzać umiejętności w ramach specjalizacji,
•  poznać biznesowy język obcy,
•  zrobić prawo jazdy i inne uprawnienia,
•  prowadzić w przyszłości własne przedsiębiorstwo,
•  zdobyć certyfikat językowy TGLS,
•  zdobywać doświadczenie na dwumiesięcznych praktykach zawodowych w kraju 

i Europie w ramach eraSmuS+,
•  współpracować z pracodawcami z branży ekonomiczno-finansowej,
•  podejmować działania w zakresie wolontariatu i samorządu uczniowskiego,
•  realizować się na konkursach i olimpiadach ekonomicznych,
•  realizować swoje sportowe i artystyczne pasje,
•  uczestniczyć w życiu szkolnym i być częścią Naszej szkoły.

Jeśli chociaż trzy odpowiedzi były na Tak, to przyjdź do naS!

Dodatkowo mamy dla ciebie:
•  wycieczki krajowe i zagraniczne, 
•  profesjonalne pracownie: komputerowe, fotografii i reklamy, handlowe, kadrowe, 

logistyczno-spedycyjne, językowe i finansowo-księgowe,
•  udział w praktykach zagranicznych w Europie,
•  zajęcia z przygotowania mundurowego dla techników spedytorów,
•  możliwość wyboru drugiego języka obcego: hiszpańskiego, niemieckiego lub czeskiego 

nowośĆ,
•  przedmiot uzupełniający: matematyka w ekonomii,
•  wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branżowych w kraju i za granicą,
•  możliwość zatrudnienia w międzynarodowej korporacji lkw walter,
•  warsztaty i zajęcia z przedsiębiorcami i nauczycielami akademickimi, we współpracy 

z prestiżowymi uczelniami: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ANS 
w Raciborzu, WSB w Chorzowie, Akademią WSB,

•  centralne usytuowanie szkoły w mieście, bardzo blisko stacji PKP, PKS, 
•  możliwość zdawania egzaminów zawodowych i maturalnych w naszej szkole.

wejdź na naszą stronę: 
www.ekonomikraciborz.pl

gdzie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji. 
masz pytania? zadzwoń do nas, jesteśmy do Twojej dyspozycji 

pod numerem: 32 415 48 90
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Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

„Budowlanka – gastronomik”
47-400 racibórz, ul. wileńska 6-8,
Tel.: 32 415 46 54, 32 415 28 60, 32 415 29 63 
e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl
www.ckziu1raciborz.idsl.pl

Drodzy uczniowie, Szanowni rodzice!
centrum kształcenia zawodowego i  ustawicznego nr 1 w  raciborzu tworzą szkoły 
z  długoletnią tradycją kształcenia zawodowego. Kształcimy w  technikum i  szkole branżowej 
w  specjalnościach: budowlanej, chemiczno-ekologicznej, gastronomicznej, hotelarsko-
turystycznej i usługowej. Jesteśmy otwarci na potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów. 
W  tym roku wprowadzamy nowe zawody: technik aranżacji wnętrz i  magazynier-logistyk. 
To uzupełnienie naszej oferty edukacyjnej. Nowością jest propozycja dodatkowych kwalifikacji 
w ramach każdego zawodu. Będą one realizowane m.in. jako innowacje pedagogiczne.
Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami do nauki każdego zawodu wyposażonymi 
w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie, pracowniami komputerowymi z oprogramowaniem do 
informatyzacji procesów prowadzenia firm, sale multimedialne oraz laboratoria chemiczne. 
Realizujemy projekty unijne. W  ramach tych projektów umożliwiamy uczniom i  nauczycielom 
zdobycie dodatkowych kwalifikacji i  umiejętności zawodowych. Ponadto młodzież uczestniczy 
w wyjazdach dydaktycznych do partnerskich zakładów pracy, uzupełniając program nauczania.
Bierzemy udział w  wielu projektach edukacyjnych, w  tym międzynarodowych. Szczególnie 
wysoko cenimy udział w  programie Erasmus+. Zagraniczne praktyki zawodowe dają uczniom 
możliwość poznania europejskiego rynku pracy, zdobywania doświadczeń zawodowych oraz 
poznanie rówieśników z  innych krajów wspólnej Europy. Otrzymaliśmy akredytację Narodowej 
Agencji erasmus+ do szybkiej ścieżki pozyskiwania środków unijnych aż do 2027 roku.
Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym: halą sportową z siłownią oraz kompleksem 
boisk ze sztuczną nawierzchnią. 
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie u lokalnych pracodawców lub prowadzą własną działalność 
gospodarczą. O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów Centrum świadczy 
znacząca liczba osób podejmujących studia na uczelniach wyższych na kierunkach technicznych, 
przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych.
Nasze Centrum ma opinię szkoły wymagającej, ale przyjaznej. Nasze priorytety to solidne 
wykształcenie i wszechstronny rozwój młodego człowieka. 
Dla nas najważniejszy jest uczeń i  jego potrzeby ciągłego rozwoju. podnosimy jakość 
i atrakcyjność kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole. Dbamy o poziom 
kształcenia i współpracę z pracodawcami.

Serdecznie pozdrawiam
Jacek Kąsek

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Dyrektor Centrum 
Jacek Kąsek
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Technikum nr 2

zawód inne kwalifikacje liczba 
oddziałów

liczba 
miejsc

technik analityk chemik laborant 1 32

technik aranżacji wnętrz projektowanie wnętrz 0,5 16

technik architektury krajobrazu florysta 1 32

technik budownictwa architektura, budownictwo 1 32

technik geodeta fotogrametria z obsługą drona 0,5 16

technik hotelarstwa steward, stewardessa 0,5 16

technik organizacji turystyki przewodnik turystyczny, pilot 
wycieczek, rezydent 0,5 16

technik robót wykończeniowych 
w budownictwie aranżacja wnętrz 0,5 16

technik stylista moda, kreowanie wizerunku 0,5 16

technik żywienia i usług gastronomicznych dietetyka 1 32

Branżowa Szkoła i stopnia nr 2

zawód liczba oddziałów liczba miejsc

cukiernik 0,5 16

fryzjer 1 32

kucharz 0,5 16

magazynier-logistyk 0,5 16

monter sieci i instalacji sanitarnych 0,5 16

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0,5 16

murarz-tynkarz 0,5 16

stolarz 0,5 16

klasa wielozawodowa: 
cieśla, dekarz, kamieniarz, krawiec, piekarz, przetwórca mięsa, 
sprzedawca

0,5 16

przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo – język polski oraz przedmioty:

zawód przedmiot 1 przedmiot 2 przedmiot 3

przedmioty punktowane w Technikum nr 2

technik analityk matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) chemia

technik aranżacji wnętrz matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) plastyka

technik architektury krajobrazu matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) plastyka

technik budownictwa matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) technika
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zawód przedmiot 1 przedmiot 2 przedmiot 3

przedmioty punktowane w Technikum nr 2

technik geodeta matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) geografia

technik hotelarstwa matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) geografia

technik organizacji turystyki matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) geografia

technik robót wykończeniowych 
w budownictwie matematyka Najlepsza ocena z języka: 

(angielski, niemiecki) technika

technik stylista matematyka Najlepsza ocena z języka: 
(angielski, niemiecki) technika

technik żywienia i usług gastro-
nomicznych matematyka Najlepsza ocena z języka: 

(angielski, niemiecki) technika

przedmioty punktowane w Branżowej Szkole i stopnia nr 2

wszystkie zawody matematyka Najlepsza ocena z: język 
angielski, język niemiecki technika

proponowane rozszerzenie:

zawód rozszerzenie

technik analityk chemia

technik aranżacji wnętrz geografia

technik architektury krajobrazu biologia

technik budownictwa fizyka

technik geodeta geografia

technik hotelarstwa geografia

technik organizacji turystyki geografia

technik robót wykończeniowych w budownictwie fizyka

technik stylista geografia

technik żywienia i usług gastronomicznych biologia

warto nam zaufać
Szkoła, to nie tylko budynki, to przede wszystkim ludzie.
Oferujemy:

•  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 i szkoleniach branżowych,
•  bogato wyposażoną w publikacje branżowe i nowości wydawnicze bibliotekę szkolną,
•  sympatyczne towarzystwo i uśmiechniętych nauczycieli.

Pomyłka drukarska.
Jest FIZYKA wymagana na studiach kierunków budowlanych.
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Dlaczego ckziu nr 1 w raciborzu?
•  zaproponujemy Ci wszechstronny rozwój,
•  zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim technicznym, uzyskasz tytuł technika oraz 

możesz zdać maturę,
•  możesz rywalizować w olimpiadach, konkursach i turniejach branżowych,
•  możesz pracować w różnych dziedzinach gospodarki,
•  w przyszłości z łatwością poprowadzisz własną firmę,
•  możesz kontynuować naukę na studiach oraz w szkole branżowej II stopnia,
•  egzaminy zawodowe i egzaminy maturalne przeprowadzane są w szkole,
•  zawody naszych branż są ciągle poszukiwane, będziesz zatem pożądanym pracownikiem na 

rynku pracy,
•  możesz uczestniczyć w naszych Projektach Unijnych, m.in. ERASMUS+,
•  posiadamy nowoczesne pracownie dydaktyczne dla wszystkich zawodów w  naszym 

Centrum.
Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Współpracujemy 
z pracodawcami kilku powiatów. Są to zakłady usługowe i produkcyjne oraz instytucje administracji 
publicznej.
W  ramach programu ERASMUS+ nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe za granicą. 
Zrealizowaliśmy projekty unijne na łączną kwotę ponad 700 000 euro.
Pracodawców szukaj na naszej stronie: www.ckziu1raciborz.idsl.pl (zakładka: baza pracodaw-
ców i na stronie Cechu Rzemiosł Różnych: www.cechraciborz.com.pl.

masz pytania?
Napisz: rekrutacja@ckziu1.idsl.pl lub zadzwoń: 32 415 46 54, 32 415 29 63

www facebook instagram
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centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego nr 2 „mechanik” 
w raciborzu

ul. Zamkowa 1
47-400 Racibórz
tel. 32 415 33 88
sekretariat@zsm.slask.pl
www.mechanik.rac.pl

Dyrektor szkoły:  
dr Sławomir Janowski

oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Szkoła zawód
cykl 

kształce-
nia

planowa-
na liczba 

oddziałów

liczba 
miejsc

Technikum nr 4

technik mechanik

5 lat

1 32

technik elektryk 1 32

technik elektronik 1 32

technik informatyk 2 64

technik mechatronik 1,5 48

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, 

mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych)

0,5 16

operator obrabiarek skrawających 0,5 16

elektryk 1 32

ślusarz – przy współpracy z firmami: 
Staltech, Sunex, Rafako

1 32

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.
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przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo:

rozszerzenie / profil / zawód przedmiot 1 przedmiot 2 przedmiot 3 przedmiot 4

technik elektronik, technik infor-
matyk, technik mechanik, technik 
elektryk, technik mechatronik, tech-
nik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, mechanik pojazdów 
samochodowych,  blacharz samo-
chodowy, lakiernik samochodowy, 
elektromechanik, elektryk, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz, 
mechanik-operator pojazdów i ma-
szyn rolniczych

język polski matematyka j. obcy informatyka

Wykaz pracodawców, z którymi współpracuje „Mechanik” można znaleźć pod adresem: 
https://www.mechanik.rac.pl/rekrutacja-wykaz-pracodawcow/



Informator naborowy 21

zespół Szkół Specjalnych
ul. królewska 19, 47-400 racibórz,   tel. 32 415 49 91
e-mail: zssraciborz@gmail.com
www.zssraciborz.edupage.pl

Szkoła Specjalna przySpoSaBiajĄca Do pracy
ul. królewska 19, 47-400 racibórz

Szkoła kształci uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
•  z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym i  znacznym w  oddziałach 

o liczebności do 8 uczniów,
•  z niepełnosprawnością sprzężoną w oddziałach o liczebności do 4 uczniów.

Nauka trwa 3 lata /z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego do 24 roku życia/.

Zajęcia odbywają się w  małych zespołach, w  odpowiednio wyposażonych pracowniach, 
systemem jednozmianowym. Wszystkie zajęcia dla uczniów odbywają się w  pracowniach na 
terenie szkoły  /ogród, szklarnia/ oraz w obiektach publicznych.

Zajęcia odbywają się w następujących blokach tematycznych:
•  gospodarstwo domowe – sporządzanie posiłków, obsługa sprzętu AGD,
•  elementy szycia ręcznego i maszynowego,
•  wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
•  pielęgnacja roślin oraz ochrona środowiska przyrodniczego – w  okresie jesiennym 

i wiosennym uczniowie  wykonują prace ogrodnicze w ogrodzie szkolnym i szklarni,
• uczniowie mają możliwość podjęcia praktyk wspomaganych na terenie Arboretum Bramy 

Morawskiej, Wodociągów Raciborskich oraz firmą CONCEPT AUTOMATIC tworzącą 
maszyny vendingowe.

Praca z  uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych 
opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. 
Ich celem jest pogłębienie wiedzy i  rozwój umiejętności praktycznych niezbędnych do 
funkcjonowania w  środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką psychologiczno  
– pedagogiczną.

wszyscy uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi, prowadzonymi przez 
specjalistów w  wymiarze 10 godzin w  tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, 

Bartosz Białas
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 

w Raciborzu
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biblioterapia, dogoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i  wspomagająca, 
korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia usprawniające 
zaburzone funkcje, zajęcia usprawniające techniki szkolne, terapia metodą Tomatisa, zajęcia w sali 
doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/.

uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych – 
treningi i  wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych „Animusz”, ciekawych 
zajęciach pozalekcyjnych, różnorodnych imprezach i  konkursach plastycznych, sportowych 
i przedmiotowych, zajęciach dodatkowych współfinansowanych przez Unię Europejską.

zapewniamy: przyjazną i życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w  nowocześnie wyposażonych klasach, 
pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki, opiekę 
w świetlicy szkolnej w godzinach od 6:30 do 16:00, smaczne obiady dwudaniowe w stołówce 
szkolnej, wypoczynek w  strefach zabawy i  wyciszenia. Uczniom przysługuje bezpłatny dojazd 
do szkoły środkami komunikacji miejskiej na podstawie legitymacji szkolnej oraz możliwość 
bezpłatnego dowozu busami, organizowanego przez gminy.

kandydaci do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinni składać następujące 
dokumenty:

•  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
•  podanie /do pobrania na stronie internetowej szkoły/
•  2 fotografie formatu legitymacyjnego,
•  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /po zakończeniu roku szkolnego/,
•  Orzeczenie o niepełnosprawności /jeżeli uczeń posiada/.

Branżowa Szkoła i STopnia Specjalna nr 1
ul. królewska 19, 47-400 racibórz

Szkoła kształci uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności:
•  z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim w  oddziałach o  liczebności do 

16  uczniów,
•  z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach 

o liczebności do 4 uczniów.

Szkoła oferuje obecnie 1 kierunek kształcenia zawodowego – kucharz, kwalifikacja hgT.02 
przygotowanie i wydawanie dań.

Nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem zawodowym. Uczniowie realizują praktyczną 
i  teoretyczną naukę zawodu w  Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Nr 1 
w Raciborzu „Budowlanka-Gastronomik”, a w szkole przy ul. Królewskiej 19 uczą się przedmiotów 
ogólnokształcących.

Praca z  uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych 
opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. 
Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności 
praktycznych i  niezbędnych do wykonywania zawodu. Uczniowie objęci są stałą opieką 
psychologiczno – pedagogiczną.

wszyscy uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi, prowadzonymi przez 
specjalistów w  wymiarze 10 godzin w  tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, 
biblioterapia, dogoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i  wspomagająca, 
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korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia usprawniające 
zaburzone funkcje, zajęcia usprawniające techniki szkolne, terapia metodą Tomatisa, zajęcia w sali 
doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/.

zapewniamy: przyjazną i  życzliwą atmosferę, wszechstronną pomoc w  rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych, naukę w nowocześnie wyposażonych 
klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych, opiekę pielęgniarki. 

kandydaci do pierwszej klasy powinni składać następujące dokumenty:
•  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
•  podanie /do pobrania na stronie internetowej szkoły/
•  2 fotografie formatu legitymacyjnego,
•  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o  wynikach egzaminu  

ósmoklasisty,
•  orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania / podjęcia  

pracy na stanowisku kucharz,
•  orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,
•  Pracowniczą książeczkę zdrowia,
•  Orzeczenie o niepełnosprawności /jeżeli uczeń posiada/.

kryteria przyjęć:

O przyjęciu decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz liczba miejsc.
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informacje dla ósmoklasisty dot. naboru elektronicznego

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń 
kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości 
oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

i eTap – zakładanie konta w systemie  od 15 maja 2023 r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w  systemie elektronicznej 
rekrutacji. rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący 
sposób: 

• zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole, 
• lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

ii eTap – wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru
od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.  - do godz. 15.00 

Korzystając z  przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu  slaskie.edu.com.pl 
i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. listę 
preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma 
ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za 
najważniejszą dla kandydata, a  ostatnią z  listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. 
Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy. 

za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje 
wniosek:

•  na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian,
•  wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez co najmniej jednego rodzica/

prawnego opiekuna,
•  wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z  listy 

preferencji, zostanie on zweryfikowany w  ciągu 7 dni, pod względem zgodności 
z danymi w systemie.

iii eTap – wprowadzanie danych o ocenach
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 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.

iV eTap  – zapoznanie się z wynikami naboru
18 lipca 2023 r.  

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych. Kandydat może przez 
Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego 
w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.
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Vi eTap – potwierdzanie woli podjęcia nauki 
od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00. 

kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w  szkole przez dostarczenie do niej oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i  oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu 
zewnętrznego. 

uwaga! kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony 
z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

Do 27 lipca 2023 r. nastąpi opublikowanie przez śląskiego kuratora oświaty informacji 
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

uwaga***
•  w  przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe należy, wraz z  wnioskiem dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

•  w  przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

•  w  przypadku zaznaczenia któregoś z  kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie 
wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:

–  wielodzietność rodziny kandydata;

–  niepełnosprawność kandydata;

–  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

–  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

–  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

–  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

–  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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