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13 maja – 21 czerwca 2019 r.

 Już niedługo będziecie absolwentami gimnazjum i szkoły podstawowej, przed Wami egzaminy, których 
wyniki zadecydują jaką dalszą drogę kształcenia wybierzecie. Stoicie przed bardzo ważnym pytaniem: Kim chcę zostać? 
Co chcę w życiu robić? To, jaką szkołę wybierzecie dzisiaj, wpłynie na to, co będziecie robić w przyszłości. Kierujcie się 
swoimi zainteresowaniami, uzdolnieniami i marzeniami. Zapraszamy Was do rozmów z rodzicami, pedagogami, 
psychologami i doradcami zawodowymi w Waszych szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku - oni 
pomogą Wam w wyborze odpowiedniej szkoły i rozpoznaniu Waszej osobistej ścieżki kariery.
 Trzymacie w rękach informator, w którym znajdziecie ofertę szkół ponadpodstawowych i placówek 
oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu kluczborskiego. Oferta kształcenia została przygotowana zarówno 
z myślą o absolwentach gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Mimo, że nie będziecie uczyć się w tych samych klasach, 
oferty są jednakowe, dostosowane do Waszych potrzeb. Szkoły oferują współpracę z uczelniami wyższymi i zakładami 
pracy, co jest dla Was szansą na zdobycie wiedzy i cennego doświadczenia wymaganego na rynku pracy. Gdy staniecie się 
uczniami szkół ponadpodstawowych możecie także rozwijać swoje pasje i zainteresowania w czasie różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach, uczestniczyć w innowacjach pedagogicznych, wymianach młodzieży i zajęciach oferowanych 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku.  
Drodzy Uczniowie, życzymy Wam podjęcia przemyślanych decyzji, a Waszym Rodzicom satysfakcji z Waszego trafnego 
i dojrzałego wyboru.

Drodzy Uczniowie!

Starosta Kluczborski Mirosław Birecki

Wicestarosta Rafał Neugebauer

Członek Zarządu Artur Nowak



77 418 25 46
zsp1kluczbork@wp.pl
www.zsp1kluczbork.pl
zspnr1kluczbork

technik ekonomista z elementami e-biznesu,

technik handlowiec z elementami e-handlu i marketingu 
w sieci,

technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami 
dietetyki,

technik reklamy z elementami fotografii reklamowej,

technik fotografii i multimediów,

technik hotelarstwa z organizacją wellness i spa,

technik usług kelnerskich.

kucharz 

cukiernik 

kelner

mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne, 

uczestniczą w projektach unijnych, zdobywając wiedzę, 
doświadczenie i certyfikaty, 

uczestniczą w warsztatach i szkoleniach branżowych 
otrzymując certyfikaty i uprawnienia m.in. warsztaty 
kelnerskie, barmańskie, baristyczne,

odbywają praktyki i staże zawodowe w renomowanych 
przedsiębiorstwach i instytucjach, 

korzystają z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych m.in.: 
zajęcia językowe, koło fotograficzne, zajęcia sportowe, 
projekty ekonomiczne, wolontariat, Klub Europejski, 

korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych, 

korzystają z profesjonalnego studia fotograficznego, 

korzystają z kawiarenki, sklepiku i radiowęzła szkolnego, 

korzystają z darmowego WiFi.

fotograf 

krawiec 

piekarz

NASI UCZNIOWIE

technik reklamy - patronat firmy: Studio Reklamy Valdex s.c.

technik usług kelnerskich - patronat firm: JAKIMOWICZ 
HoReCa Academy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EWA” 
Ewa Godyla Pałac Pawłowice

technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz  -
patronat firm: Feldman-Restaurants Urszula Feldman, 
FOODLAB Mateusz Feldman 

technik ekonomista, magazynier-logistyk - patronat firmy: 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku 
Sp. z o.o.

technik hotelarstwa - patronat firm: „Paweł Spałka” 
Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowo - Produkcyjne HOTEL 
SPAŁKA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EWA” Ewa Godyla 
Pałac Pawłowice  

kucharz – patronat firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„EWA” Ewa Godyla Pałac Pawłowice 

cukiernik, piekarz – patronat firmy: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „Kłos” s.c. Beniamin 
i Ewa Godyla”

KIERUNKI OBJĘTE PATRONATEM

TECHNIKUM NR 3 (4 i 5 letnie) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 (3 letnia)

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

WYŻSZA NIŻ ŚREDNIA W WOJEWÓDZTWIE!

magazynier - logistyk

przetwórca mięsa

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KLUCZBORKU 
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie)

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 46-200 Kluczbork 

Nasi Partnerzy:

Prowadzimy bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) w obszarze 
administracyjno-usługowym i turystyczno-gastronomicznym.
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sekretariat@zspcku.pl
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zsp2kluczbork

NAJBARDZIEJ ZAWODOWA 
SZKOŁA W MIEŚCIE!

technik budownictwa z innowacją pedagogiczną 
„Projektowanie architektoniczne", współpraca z Politechniką 
Opolską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,

technik elektryk - klasa patronacka firmy FAMUR FAMAK, 
z innowacją pedagogiczną „Odnawialne źródła energii 
elektrycznej", współpraca  z firmą Tauron Dystrybucja S.A.,

technik mechatronik - klasa patronacka firmy SIEGENIA, 
innowacja pedagogiczna „Wykorzystanie technologii IT 
w programowaniu podzespołów mechatronicznych", 
współpraca z Politechniką Opolską,

technik pojazdów samochodowych - bezpłatny kurs prawa 
jazdy kategorii B w PKS Kluczbork,

technik transportu kolejowego - współpraca z PKP PLK 
Warszawa, stypendia dla uczniów już od średniej 3,8 
(wg regulaminu PKP PLK Warszawa). 

mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
kierowca-mechanik,

elektryk, mechatronik, operator obrabiarek skrawających 
CNC/ślusarz, innowacja pedagogiczna „Nauka spawania 
metodą MIG” i możliwość zdobycia bezpłatnie uprawnień 
spawacza, z zajęciami praktycznymi w nowoczesnej 
pracowni elektrycznej, mechatronicznej i CNC lub 
u pracodawcy np. CARGOTABOR,

tapicer, stolarz,

fryzjer, sprzedawca,

pozostałe zawody wg klasyfikacji zawodowej, bez zawodów 
w branży spożywczej.

TECHNIKUM NR 2 im. Bohaterów Westerplatte 
(4 i 5 letnie)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 (3 letnia)

Klasy wielozawodowe kształcące w następujących kierunkach:

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH ODPOWIADAJĄC 
NA ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCÓW!

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w pięciu branżach: 
elektrycznej, mechanicznej, handlowej, budowlanej, 
samochodowej.

Nasza szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Zajęcia 
praktyczne dla murarzy, elektryków, operatorów obrabiarek 
skrawających, sprzedawców przeprowadzane są w PRACOWNI 
ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH.  

Technik mechatronik - nagroda finansowa dla absolwenta roku -
2000 zł oraz dla najlepszych uczniów o wartości 700 zł 

Technik elektryk - nagroda dla absolwenta roku - 2000 zł, najlepsi 
uczniowie otrzymają nagrodę pieniężną o wartości 700 zł

Współpracujemy z firmą ELEKTROMATIK, która ufunduje dla 
technika elektryka z najwyższą średnią ocen z przedmiotów 
zawodowych nagrody 500 zł w klasach 1-3, a dla „Absolwenta 
Zawodowca Roku" nagrodę w wysokości 1000 zł.

ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork

SZKOŁA JEST OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM

Nasi Partnerzy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W KLUCZBORKU
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego) 



77 418 11 04
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
LICEALNO-TECHNICZNYCH 

W KLUCZBORKU
ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork

j. obcego, biologii, chemii - klasa biologiczno-chemiczna,

j. obcego, geografii, wiedzy o społeczeństwie - klasa 
mundurowa (grupa I - tzw. policyjna, grupa II - tzw. 
wojskowa).

technik mechanik

technik informatyk

technik logistyk

technik ochrony środowiska

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Józefa Bema  (3 i 4-letnie) 

TECHNIKUM NR 1
im. Józefa Bema (4 i 5-letnie)

możliwość nauki języka włoskiego,
najnowocześniejsze pracownie dla mechaników, informatyków 
i logistyków, 
wysoka zdawalność matur w liceum i technikum, 
budynek dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, 
przyjazna atmosfera uczenia się, 
lokalna akademia sieciowa CISCO,
elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce,
zajęcia w-f na basenie,
punkt dostępowy Wi-Fi do bezprzewodowego Internetu w całej 
szkole,
udział uczniów w projektach unijnych,
możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne,
nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe 
(tablice multimedialne, projektory, wizualizery) 
profesjonalna kadra pedagogiczna, 
ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
opieka pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego,
treningi i warsztaty m. in. dotyczące planowania kariery 
zawodowej,
radiowęzeł,
kawiarenka ze sklepikiem.

W klasie mundurowej dodatkowe zajęcia z samoobrony i edukacji 
dla bezpieczeństwa (m. in. wyjazdy na strzelnicę). Klasa 
przygotowuje absolwentów do przyszłej pracy w służbach 
mundurowych (policja, wojsko, straż pożarna). 

We wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego język obcy na 
poziomie rozszerzonym do wyboru:

język angielski

język niemiecki

Szkoła w ramach projektów unijnych została wyposażona 
w najnowocześniejsze specjalistyczne pracownie:

mechaniczne, 

informatyczne (do grafiki komputerowej i programowania),

logistyki i spedycji.

Naszymi atutami są:

dla każdego ucznia szkoły konto email w domenie zslt.klucznet.pl 
(poczta bez spamu),
dostęp do Office 365 online, a więc: Word, Excel, PowerPoint 
w przeglądarce,
1 Terabajt miejsca na swoje dane (dokumenty, zdjęcia, muzyka, filmy) 
w usłudze dysku wirtualnego OneDrive,
możliwość instalacji aż na 5 komputerach PC, laptopach, tabletach 
pełnego pakietu Office 2016 PRO,
dostęp do oprogramowania Microsoft w usłudze DreamSpark czyli 
możliwość pobrania i zainstalowania legalnego systemu operacyjnego 
Windows 8, Windows 10 oraz innego oprogramowania firmy Microsoft.

Z rozszerzonym programem nauczania:

Jako jedyna szkoła w powiecie udostępniamy:

JESTEŚMY W GRONIE 
NAJLEPSZYCH 

TECHNIKÓW W POLSCE



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W KLUCZBORKU

77 418 12 70
zso_kluczbork@wodip.opole.pl
www.zsokluczbork.pl
1lokluczborkul. Mickiewicza 10, 46 - 200 Kluczbork

zdawalność i najwyższe wyniki matur spośród szkół powiatu 
kluczborskiego,
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 
ogólnopolskim,
duża swoboda wyboru przedmiotów rozszerzonych według 
własnych zainteresowań,
międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne
przyjazny klimat szkoły.

CO NAS WYRÓŻNIA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 Szkoła pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Nowa oferta edukacyjna z myślą o Tobie!

SZCZEGÓŁY OFERTY NA ULOTKACH 
I STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

medyczno-ratowniczej - klasa patronacka Collegium Medicum 
Uniwersytetu Opolskiego,

biologiczno-chemicznej z elementami psychologii – klasa 
patronacka Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego,

matematyczno-fizycznej z elementami programowania,

akademickiej - kierunek dla osób chcących stworzyć własną 
ścieżkę rozwoju,

społeczno-prawnej.

językowej,

humanistyczno-medialnej.

językowo-medialnej.

Ponadto tylko dla absolwentów szkoły podstawowej 
oferujemy możliwość nauki w klasach:

Ponadto tylko dla absolwentów gimnazjum 
oferujemy naukę w klasie:

Absolwentom gimnazjum jak i szkół podstawowych 
oferujemy możliwość nauki w klasach:

W 2019 r. I LO po raz kolejny zostało 
wyróżnione "Srebrną Tarczą" 
w "Ogólnopolskim Rankingu Liceów 
Ogólnokształcących" czasopisma 
"Perspektywy" Jest to już piąte 
z rzędu takie wyróżnienie. 
Poprzednia "Srebrna Tarcza" 
pochodzi z roku 2017. W latach: 
2015, 2016 i 2018 I LO nagrodzono 
"Brązową Tarczą".



Bogdańczowice 1A, 46-233 Bąków

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 

IM. KS. DR JANA DZIERŻONA 
W BOGDAŃCZOWICACH

77 413 18 04

sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl

www.zsckrbogdanczowice.pl

zsckrbogdanczowice

GRUNT TO DOBRA SZKOŁA 

technik weterynarii

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik architektury krajobrazu

technik rolnik

technik inżynierii środowiska i melioracji

technik hodowca koni

technik żywienia i usług gastronomicznych

rolnik 

ogrodnik 

pszczelarz

jesteśmy Szkołą finansowaną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi,

posiadamy nowoczesną bazę praktyczną, dydaktyczną 
i sportową,

jesteśmy ekspertem w kształceniu na kierunkach rolniczych,

prowadzimy wszystkie zajęcia praktyczne we własnym 
gospodarstwie szkolnym i wyspecjalizowanych 
gospodarstwach rolnych,

prowadzimy badania roślin na poletkach doświadczalnych,

współpracujemy z firmami, które oferują zatrudnienie 
naszym absolwentom.

oferujemy staże i praktyki u pracodawców,

oferujemy bezpłatny kurs prawa jazdy na kategorię T,

wypłacamy stypendia za osiągnięcia sportowe i naukowe,

 zapewniamy bezpłatny pobyt w internacie szkolnym,

otwieramy klasę patronacką Małopolskiej Hodowli Roślin 
w Krakowie,

organizujemy bezpłatne wyjazdy tematyczne własnym 
autokarem,

prowadzimy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy sekcja piłki 
nożnej dziewcząt.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

CO NAS WYRÓŻNIA

PONADTO

TECHNIKUM (4 i 5 letnie)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:



ZESPÓŁ SZKÓŁ
W BYCZYNIE
ul. Borkowska 3, 46-220 Byczyna

77 413 51 48, 509 620 685
zs_byczyna@wp.pl
www.zsbyczyna.com
zsbyczyna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 i 4 letnie)

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

TECHNIKUM (4 i 5 letnie)

technik agrobiznesu (rolnik) - przedmioty rozszerzone: 
biologia i matematyka
technik handlowiec - przedmioty rozszerzone: geografia 
i matematyka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia)

klasa wielozawodowa: (w porozumieniu z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Kluczborku kształcimy w kilkudziesięciu zawodach)

Przyjdź do nas! Przekażemy Ci wiedzę i przygotujemy do życia 
w społeczeństwie. Pokażemy Ci jak radzić sobie na rynku pracy, jak 

założyć własny biznes a także jak osiągnąć w życiu sukces!

OFERUJEMY
w kształceniu zawodowym:

zajęcia z technik samoobrony - NOWOŚĆ!
zajęcia z musztry - NOWOŚĆ!
zajęcia przygotowujące do egzaminu sprawnościowego 
w wojsku i policji - NOWOŚĆ!
profesjonalny trening lekkoatletyczny z wysoko 
wykwalifikowanymi trenerami,
tenis ziemny,
zajęcia sportowe z siatkówki i piłki nożnej,
fitness i aerobik.

zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
zajęcia wyrównawcze dla osób mających trudności w nauce,
naukę w klasie z dwoma językami obcymi,
naukę dodatkowego języka obcego (rosyjski, francuski),
udział w konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach,
współpracę z uczelniami wyższymi w Opolu  i  Wrocławiu.

praktyki u pracodawców,
praktyki zagraniczne (Anglia, Irlandia, Włochy, Hiszpania) 
program Erasmus+ - NOWOŚĆ!
warsztaty i szkolenia z doradcą zawodowym,
prawo jazdy kat. B - ZA DARMO!
dodatkowe kwalifikacje (wózek widłowy, koparko-spycharka 
i inne),
kształcenie języków obcych w zawodzie.

w kształceniu ogólnym:

w sporcie:

pozostałe:

zwrot kosztów dojazdu do szkoły z terenu gminy Byczyna 
oraz gmin ościennych (Kluczbork, Łubnice, Bolesławiec),
bezpłatny dziennik elektroniczny LIBRUS,
pełnowymiarową halę gimnastyczną z siłownią,
internat,
udział w licznych projektach edukacyjnych dla młodzieży,
członkostwo w klubie Honorowych Dawców Krwi,
stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce 
przyznawane przez burmistrza Byczyny

ZAPRASZAMY DO BYCZYNY!
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STOKluczborkul. Ligonia 3, 46-203 Kluczbork

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH STO
W KLUCZBORKU

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO W KLUCZBORKU

uczeń indywidualnie tworzy profil nauczania, a nie musi się 
dostosować do systemu narzuconego przez szkołę,

od samego początku matematyka realizowana jest na dwóch 
poziomach: podstawowym i rozszerzonym,

nauka języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) odbywa 
się w grupach o różnym stopniu zaawansowania,

w I półroczu liceum 3 - letniego realizuje przedmioty na 
poziomie podstawowym,

już od II półrocza w klasie I (w liceum 3 - letnim) każdy uczeń 
wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym 
(warunkiem jest uzyskanie z tego przedmiotu na poziomie 
podstawowym oceny co najmniej dobrej - to zapewnia 
utrzymanie bardzo wysokiego poziomu nauczania),

w liceum 4 - letnim uczeń ma zwiększoną liczbę godzin 
z przedmiotów rozszerzonych.

Nasi uczniowie mogą wybrać dodatkowe zajęcia, których część 
ma formę kół zainteresowań. Oferujemy zatem:

Projekt „Barbarzyńcy w ogrodzie" skierowany jest do 
wszystkich, którzy nie chcą czuć się obco w świecie sztuki: 
oglądamy spektakle teatralne, odwiedzamy galerie i muzea,

Szkolny Klub Koneserów Sztuki dla uczniów, którzy poprzez 
sztukę filmową, muzyczną i obrazu chcą uczyć się kultury,

startujemy z sukcesami w olimpiadach, konkursach 
literackich, graficznych, fotograficznych, dziennikarskich itd.,

Szczycimy się tytułami laureatów np. w Olimpiadzie Wiedzy 
Wartości w Sporcie, Małej Olimpiadzie Matematycznej, 
Opolskim Turnieju Chemicznym, Olimpiadzie „O Diamentowy 
Indeks AGH", Olimpiadzie Fizycznej, Ogólnopolskim 
Konkursie na Felieton, w Międzynarodowym Konkursie 
Języka Angielskiego Golden Owl.

odwiedzamy uczelnie w Opolu, Krakowie, Wrocławiu czy 
Warszawie, 

jesteśmy jedyną szkołą z Opolszczyzny, która ma podpisaną 
umowę partnerską z Instytutem Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego,

nasi uczniowie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach i wykładach 
prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu 
Wrocławskiego,

w I klasie odbywa się obóz naukowo-integracyjny, podczas 
którego realizowane są głównie treści z przedmiotów 
uzupełniających, aby już w szkole móc poświęcić więcej czasu 
na zajęcia na poziomie rozszerzonym.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

koło całkowe (jego uczestnicy poznają matematykę na 
najwyższym poziomie),

zajęcia artystyczne (w bardzo dobrze wyposażonej pracowni),

filozofię (która m.in. pozwala na lepsze zrozumienie literatury),

zajęcia szachowe (uczące myślenia, koncentracji i zdolności 
strategicznych).

Uczniowie mogą też spotykać się indywidualnie z nauczycielami 
w ramach cotygodniowych konsultacji przedmiotowych.

PROJEKTY EDUKACYJNE I KONKURSY

Prowadzimy projekty edukacyjne wszechstronnie rozwijające 
wiedzę i umiejętności, m. in.:

TO SZKOŁA, W KTÓREJ

WYJAZDY

Uczymy się nie tylko w Kluczborku, ale też podczas licznych 
wycieczek:

Nasze Liceum otrzymywało 
w prowadzonym przez „Perspektywy" 
rankingu placówek prestiżowe tytuły: 
„Srebrnej Szkoły 2015", „Złotej Szkoły 

2016"„Srebrnej Szkoły 2018" 

(5 miejsce w województwie opolskim 
i 1 miejsce w powiecie kluczborskim)



77 407 21 80

sekretariat@glzs.wolczyn.pl

glzs.wolczyn.pl

zswolczyn

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W WOŁCZYNIE
ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn

wysoka zdawalność matur, 

indywidualizacja procesu nauczania, praca w małych 
zespołach,

poziom nauczania języków obcych dostosowany do Twoich 
umiejętności, prowadzenie dodatkowych zajęć w czasie 
wolnym,

nowoczesna baza informatyczna i multimedialna,

w wyborze kierunku kształcenia pomagają specjaliści 
z Centrum Psychoedukacyjnego,

sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach oraz w zawodach sportowych na różnych 
szczeblach,

rozwijamy Twoje pasje i zainteresowania poprzez udział 
w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych, konserwatoriach, 
dyskusjach panelowych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

cykliczne wyjazdy na wycieczki krajowe i zagraniczne,

nowoczesna baza sportowa umożliwia Ci wszechstronny 
rozwój fizyczny oraz samorealizację w ulubionej dyscyplinie 
sportowej,

nowoczesna baza socjalno-kulturalna: świetlica, biblioteka, 
czytelnia, stołówka.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ATUTY SZKOŁY

matematyczno – przyrodniczy 

humanistyczny

interdyscyplinarny

biomatematyka

Współpraca z uczelniami wyższymi: Politechnika Opolska, 
Uniwersytet  Wrocławski, Uniwersytet  Przyrodniczy we 
Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej

Festiwal Nauki

kwartalnik „√Science".

wsparcie, przyjazna atmosfera oraz wysoki poziom 
bezpieczeństwa w szkole

NOWOŚĆ – nauka języka hiszpańskiego

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

CO NAS WYRÓŻNIA?

NAUKA JĘZYKA OBCEGO - POZIOM ROZSZERZONY 
NA WSZYSTKICH KIERUNKACH



77 418 12 86
INTERNAT 77 418 53 13
wodidz@wodidz.edu.pl
wodidz.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Kluczborku 
prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników 
zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu 
i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia w klasach 
wielobranżowych – w zakresie kształcenia zawodowego 
teoretycznego w zawodach: 

operator obrabiarek skrawających, ślusarz, pracownik 
pomocniczy ślusarza, mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik motocyklowy, mechanik monter maszyn i urządzeń, 
pracownik pomocniczy mechanika,

piekarz, kucharz, cukiernik, wędliniarz,

sprzedawca, fryzjer, pracownik pomocniczy fryzjera,

murarz - tynkarz, dekarz, betoniarz-zbrojarz, monter sieci 
i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, stolarz, pracownik 
pomocniczy stolarza.

BAZA

internat z pełną bazą noclegowo - żywieniową dla 184 osób,

pokoje z łazienkami oraz pokoje ze wspólnym węzłem 
sanitarnym,

kuchnia serwująca smaczne posiłki,

nowoczesny sprzęt multimedialny, nagłaśniający 
i dyskotekowy - każda klasa wyposażona jest w sprzęt 
audiowizualny, komputer, stałe łącze internetowe i kamery 
kolorowe pozwalające na przedstawianie w bezpośredni 
sposób modeli, schematów, pomocy dydaktycznych na 
ekranie,

nowoczesna pracownia komputerowa i multimedialna, 

system 16 kamer monitoringu całodobowego.

UWAGA!!! W czasie wakacji nasze CENTRUM gości różne obozy 
sportowe, kolonie, obsługuje zawody międzynarodowe i krajowe. 
Nasza działalność jest otwarta na wszelkie inicjatywy 
proponowane przez naszą lokalną społeczność jak i z całego kraju.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

zajęcia wyrównawcze,

kółka zainteresowań z dziedziny informatyki i wykorzystania 

multimediów w nauce,

konkursy, zawody sportowe, pokazy mody i fryzur, dyskoteki, 

turnieje – wszystkie imprezy w internacie.

Bezpłatnie organizujemy kwalifikacyjny kurs 
zawodowy (KKZ) w zawodzie FRYZJER dla 
osób dorosłych. Zajęcia praktyczne odbywają 
się w naszej PROFESJONALNEJ PRACOWNI 
FRYZJERSKIEJ.

Zapewniamy uczniom dojazd autobusem
PKS do Opola w każdy piątek.

W BRANŻY MECHANICZNEJ

W BRANŻY USŁUGOWEJ

W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

W BRANŻY BUDOWLANEJ

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W KLUCZBORKU 

(Wojewódzki Ośrodek Dokształcania
 i Doskonalenia Zawodowego)

ul. M. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork



MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KLUCZBORKU

77 418 25 30

mdk.kluczbork.biuro@gmail.com

www.mdk.superhost.pl

Młodzieżowy-Dom-Kultury-w-Kluczborkuul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork

EMDEK w Kluczborku to Miejsce Odkrywania Talentów 
(tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lutego 2011 r.)

plastyczne 
(rysunek, malarstwo, grafika, ceramika)

muzyczne 
(wokal estradowy, chór gospel, gitara, keyboard)

taneczne 
(taniec nowoczesny, gimnastyka artystyczna)

Rozwijamy talenty:

NASI UCZNIOWIE ODNOSZĄ SUKCESY, 
DOSTAJĄ SIĘ NA STUDIA, 

ROBIĄ KARIERY ARTYSTYCZNE.

ZAJĘCIA W PROFESJONALNYCH PRACOWNIACH,

Z NAUCZYCIELAMI-MISTRZAMI, W TWÓRCZEJ,

 RADOSNEJ ATMOSFERZE.

Daniel Miś 

Laureat konkursów plastycznych ogólnopolskich
i międzynarodowych. Z plastyką wiąże swoją przyszłość.

Chór Gospel

I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
w Pradze. Zachwyca publiczność na licznych koncertach.

Wokaliści Studia Piosenki MDK, laureaci festiwali 
piosenki w Polsce, Włoszech, Czechach, Macedonii 
oraz programu muzycznego TVP2 „The Voice Kids".

Aleksandra Pasek i Mateusz Gędek



PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

W KLUCZBORKU

ul. Sienkiewicza 20 B, 46 – 200 Kluczbork

 
77 418 12 63
 sekretariat@poradniakluczbork.pl         
www.poradniakluczbork.pl
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pomoc indywidualną i grupową w wyborze przyszłej szkoły 
i zawodu, 

wspomagamy w poznawaniu swoich zainteresowań,

przekazujemy wiedzę na temat zawodów,

pokazujemy jaką drogę szkolną należy przejść, aby zdobyć 
wymarzony zawód,

wyposażamy w umiejętność planowania przyszłości 
zawodowej.

dowiedzieć się jak się uczyć skuteczniej,

poznać nowoczesne techniki uczenia się, zapamiętywania, 
notowania,

pokonywać swoje różnorodne problemy związane z dysleksją 
tzn. doskonalić umiejętność 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 porozumiewania się 
z innymi,

przygotować się do egzaminów,

lub po prostu porozmawiać o tym, co jest dla Ciebie ważne i 
wesprzeć Cię w pokonywaniu obaw i lęków, z którymi trudno 
jest sobie poradzić

Jeśli chcesz:

Aby uzyskać pomoc wystarczy do nas zadzwonić 

na numer: +48 77 418 12 63

Proponujemy Ci również:

Zapraszamy Cię do udziału w spotkaniach indywidualnych 
i w cyklu spotkań warsztatowych, 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, 
zapamiętywania i poprawnego pisania poprawiły się.

Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem 
i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga, logopedy czy 
doradcy zawodowego. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku 
przygotowała dla Ciebie ofertę szerokiej pomocy, która jest 
bezpłatna, dyskretna i skierowana na rozwiązywanie 
problemów szkolnych jak i osobistych. 

DROGI UCZNIU

Zapraszamy! Pracownicy Poradni

Poradnia-Pedagogiczno-
Psychologiczna-w-Kluczborku



SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
IM. MARII KONOPNICKIEJ  W KLUCZBORKU
ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork 

77 418 23 89, 77 418 16 49 
internat 77 418 26 95 
sosw@powiatkluczborski.pl 

www.sosw-kluczbork.cal24.pl

internat - na 54 miejsca z pełnym zapleczem socjalnym oraz 
windą dla osób niepełnosprawnych (cztero- i trzyosobowe 
pokoje oraz łazienki, stołówka, sale zabaw i rekreacji),

profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną 
kadrę pedagogiczną,

zajęcia w mało licznych grupach z zastosowaniem 
różnorodnych metod dostosowanych do indywidualnych 
możliwości i potrzeb każdego dziecka,

alternatywne sposoby porozumiewania się z uczniami 
niemówiącymi (metody AAC),

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.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 9

dla dzieci od 3 roku życia, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek dąży do wszechstronnego rozwoju wychowanka według 
jego indywidualnych potrzeb i możliwości, przygotowując go do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

SZKOŁA PODSTAWOWA (8-LETNIA)

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

wielozawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością 
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.

ogólnozawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
(możliwość kształcenia do 24 roku życia).

BAZA OŚRODKA

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

profesjonalna pracownia gastronomiczna,

dwie pracownie informatyczne,

biblioteka i czytelnia,

sala gimnastyczna i studio sportowe (siłownia),

specjalistyczne gabinety rewalidacji indywidualnej,

gabinet terapii EEG Biofeedback,

gabinet alternatywnej komunikacji AAC,

gabinet do stymulacji polisensorycznej,

dwa gabinety logopedyczne,

gabinet gimnastyki korekcyjnej,

gabinet terapii pedagogiczno - psychologicznej.

OŚRODEK ZAPEWNIA

Ponadto:

BRANŻOWA SZKOŁA I-STOPNIA (3-LETNIA)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3-LETNIA)



POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU

ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork

77 418 72 49 
www.podnkluczbork.pl
podn.kluczbork@wp.pl 
podn@powiatkluczborski.pl 
PODN Kluczbork

Nasza Misja

wspieramy nauczycieli w osiąganiu celów,

promujemy ideę doskonalenia.

Główne działania

organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w różnych formach: konferencje, szkolenia, 
seminaria,

konsultacje i doradztwo metodyczne dla nauczycieli,

organizacja szkoleń dla nauczycieli,

organizacja szkoleń dla nauczycieli o różnorodnej tematyce,

współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami 
oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz 
edukacji,

wspieranie szkół i przedszkoli oraz nauczycieli - zgodnie 
z diagnozą potrzeb edukacyjnych,

wspieranie uzdolnień uczniów.



valdexreklama

Studio Reklamy Valdex s.c.
Biuro: +48 77 418 52 82
46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 8
e-mail: biuro@valdex.pl
www.valdex.pl

Lokalny Klient - Lokalny Bank
Niektóre rzeczy po prostu udają się lepiej razem

w w w. b s w o l c z y n . p l

Konto osobiste ROR junior
bezpłatna obsługa

bezpieczne korzystanie z kieszonkowego

wygodny dostęp do środków 

przez internet i kartę płatniczą

aplikacja mobilna Portfel SGB 

Poproś rodziców o założenie 
konta osobistego i systematyczne 

wpłacanie Twojego kieszonkowego.


