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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku• 
Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku• 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie• 
w Kluczborku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - CKU  w Kluczborku• 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona• 
 w Bogdańczowicach
Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie• 
Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie• 

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE KLUCZBORSKIM

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej• 
w Kluczborku
Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku• 
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego• 
w Kluczborku
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kluczborku• 
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku• 

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Wydział Edukacji i Sportu
46 -200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
tel. 77 418 52 18, fax 77 418 65 20

www.powiatkluczborski.pl
e - mail: edukacja@powiatkluczborski.pl

Opracowanie graficzne: Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim

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

Druk:
47-303 Krapkowice
tel. 77 466 70 24
http://www.sady.net.pl
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku

Poza tym możliwość nauki w klasach:
matematyczno-fi zycznej ●
matematyczno-informatycznej ●
biologiczno-chemicznej ●
społeczno-prawnej ●
humanistyczno-dziennikarskiej  ●

Każda klasa z rozszerzonym językiem angielskim lub językiem nie-
mieckim – do wyboru przez ucznia.

ILOŚĆ KLAS DOSTOSOWUJEMY DO ILOŚCI KANDYDATÓW

Poza tym I LO posiada najszerszą w powiecie ofertę nauki języków obcych:
pierwszym językiem obcym może być angielski lub niemiecki, ●
drugim językiem obcym, w zależności od wyboru pierwszego  ●
języka obcego, może być język: angielski, niemiecki, francuski, 
rosyjski,
osoby chętne mogą uczyć się 3 języków obcych, ●
w ramach zajęć pozalekcyjnych polecamy też naukę języka wło- ●
skiego i rosyjskiego.

W I LO stwarzamy atmosferę sprzyjającą naukowemu, kulturowemu, 
artystycznemu i społecznemu rozwojowi uczniów, 
wspieramy ich oraz promuje-
my talenty.

Koła przedmiotowe:
- koło matematyczne,
- koło biologiczne,
- koło fi zyczne,
- koło chemiczne,
- klub europejski,
- teatr szkolny,
- nauka języka włoskiego i języ-
ka rosyjskiego,

- zespoły wokalno-instrumentalne,
- wolontariat.

Aktualna oferta edukacyjna szkoły

I Liceum OgólnokształcąceI Liceum Ogólnokształcące
ul. Mickiewicza 10
46 - 200 Kluczbork

tel./fax 77 418 12 70
e - mail: zso_kluczbork@wodip.opole.pl

http:// zso_kluczbork.wodip.opole.pl

Aktualna oferta edukacyjna szkoły

KIERUNEK  MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNY

•przygotowuje do późniejszych studiów na wydziałach medycznych, 
farmacji, stomatologii, fi zjoterapii oraz rehabilitacji.
Nauczanie biologii oraz chemii będzie poszerzone o dodatkowe tre-
ści wykraczające poza poziom rozszerzony podstawy programowej! 
•dodatkowe przedmioty rozszerzone:
 -fi zyka - wybrany język obcy

Inne zajęcia pozalekcyjne
- wyczynowe i rekreacyjne zajęcia sportowe,
- zajęcia dodatkowe dla maturzystów,
- zajęcia wsparcia przedmiotowego,
- zajęcia indywidualne dla uczestników olimpiad i kon-

kursów przedmiotowych.

Baza dydaktyczna, sportowa i socjalna:
UWAGA ! OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 SZKO-
ŁA BĘDZIE POSIADAĆ NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ 
BAZĘ INFORMATYCZNĄ  W POWIECIE   (WYPOŻY-
CZALNIA 55 LAPTOPÓW, 5 TABLIC INTERAKTYW-
NYCH WRAZ Z RZUTNIKAMI, DOSTĘP DO SIECI W 
KAŻDYM MIEJSCU SZKOŁY W TECHNOLIGII Wi-Fi)
oraz:
dziennik elektroniczny, monitoring szkoły, nowoczesne po-
moce dydaktyczne do zajęć matematyczno-przyrodniczych, 3 
pracownie komputerowe, wyposażona w bogaty księgozbiór i 
komputery biblioteka szkolna, nowoczesna sala gimnastyczna, 
sala do ćwiczeń w małych grupach, siłownia, zajęcia na hali 
OSiR-u, gabinet medycyny szkolnej, kawiarenka „U Steni”.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
Nauka bezpłatna

Zajęcia trzy razy w tygodniu

I Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych, nauka trwa 2 lata

I Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

dla absolwentów gimnazjów, którzy 
najpóźniej w roku rozpoczęcia nauki 
kończą 18 lat. Nauka trwa 3 lata.

KIERUNEK  MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNY

nowość!!!  nowość!!!  nowość!!!  nowość!!!

W I LO stwarzamy atmosferę sprzyjającą naukowemu, kulturowemu, 
artystycznemu i społecznemu rozwojowi uczniów, 

- nauka języka włoskiego i języ-

- zespoły wokalno-instrumentalne,

dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych, nauka trwa 2 lata

dla absolwentów gimnazjów, którzy 
najpóźniej w roku rozpoczęcia nauki 
kończą 18 lat. Nauka trwa 3 lata.

Warto wiedzieć, że:

- zdawalność matur w I LO wynosi 99,5%,

- uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach, konkursach 

i zawodach sportowych,

- stwarzamy możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konsul-

tacjach przedmiotowych,

- uczestniczymy w projektach fi nansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej, 

- współpracujemy z uczelniami wyższymi Opola i Wrocławia 

– wykłady, zajęcia laboratoryjne, projekty badawcze, kon-

ferencje naukowe (także z wykorzystaniem baz uczelni),

- uczniowie korzystają z bogatej oferty stypendialnej,

- posiadamy doświadczoną i nowatorską kadrę nauczycielską,

- naszych uczniów wspierają: pedagog, psycholog i doradca 

zawodowy.
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II Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
z rozszerzonym programem nauczania:

matematyki, informatyki, języka angielskiego ●
języka polskiego, języka angielskiego, historii z elementami prawa ●
biologii, chemii, języka angielskiego ●
historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego (tzw.  ● klasa policyjna) 
Dodatkowe godziny wychowania fi zycznego (zajęcia z samoobrony) i przy-
sposobienia obronnego (m. in. wyjazdy na strzelnicę). Klasa przygotowuje 
absolwentów do przyszłej pracy w służbach mundurowych (policja, wojsko, 
straż pożarna).

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku

Naszymi atutami są:
budynek dostosowany do potrzeb  ●
uczniów niepełnosprawnych,
przyjazna atmosfera uczenia się, ●
ciekawe kierunki i profi le, ●
elektroniczny system kontroli frekwencji  ●
i postępów w nauce,
szkolna platforma edukacyjna (dodat- ●
kowe materiały edukacyjne dostępne 
poprzez Internet) za darmo dla każdego 
ucznia,
zajęcia w-f na basenie, ●
punkt dostępowy Wi-Fi do bezprzewodo- ●
wego Internetu w całej szkole,
wymiana zagraniczna ze szkołą  ●
w Niemczech,
praktyki w zakładach pracy, ●
biblioteka z bogatym księgozbiorem, ●
nauka języków obcych na wysokim  ●
poziomie,
szeroki i bezpłatny dostęp do Internetu, ●
3 nowoczesne pracownie komputerowe  ●
i 2 pracownie multimedialne,
nowocześnie wyposażone pracownie  ●
przedmiotowe (tablice multimedialne, 
projektory)
profesjonalna kadra pedagogiczna, ●
ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  ●
(m.in. koło teatralne, dziennikarskie, za-
jęcia z samoobrony, zespół muzyczny),
zajęcia fakultatywne dla maturzystów, ●
ciekawa praca w wolontariacie, ●
opieka pedagoga, psychologa i doradcy  ●
zawodowego,
treningi i warsztaty m. in. dotyczące  ●
planowania kariery zawodowej,
udział uczniów w projektach unijnych, ●
radiowęzeł, ●
gazetka szkolna, ●
kawiarenka ze sklepikiem. ●

ul. Sienkiewicza 20
46-200 Kluczbork

tel./fax 77 418 11 04
e-mail: zslt@klucznet.pl

http://zslt.klucznet.pl

I Liceum Profi lowane (3-letnie) o profi lu:
zarządzanie informacją ●
ekonomiczno-administracyjnym ●

Technikum Nr 1 (4-letnie) w zawodach:
technik mechanik o specjalizacji: projektowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń ●
technik informatyk o specjalizacji: aplikacje internetowe ●

Kierunki kształcenia i profi le w roku szkolnym 2011/2012Kierunki kształcenia i profi le w roku szkolnym 2011/2012
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Kluczborku

Technikum Nr 3 (4 letnie) 
 technik ekonomista 
 technik handlowiec 
 technik żywienia i gospodarstwa domowego 
 technik organizacji usług gastronomicznych 
 technik hotelarstwa 
 technik obsługi turystycznej NOWOŚĆ !!!

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (2 letnia)
 kucharz małej gastronomii 
 sprzedawca 

Szkoła dla Dorosłych
Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych 
 technik administracji (2 - letnia)
 opiekunka środowiskowa (roczna)

Szkoła współpracuje z wieloma fi rmami i zakładami pracy 
oferując praktykę w wyżej wymienionych zawodach.

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13
46-200 Kluczbork 
tel./fax 77 418 25 46
e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl
www.zsp1kluczbork.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2011/2012OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2011/2012OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2011/2012OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

U nas masz:

przyjazną atmosferę uczenia się,  ●
ciekawe profi le i zawody,  ●
wymianę zagraniczną ze szkołą w Niemczech,  ●
profesjonalną kadrę pedagogiczną,  ●
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów, ●
zajęcia wyrównawcze m.in. z języków obcych, matematyki, ●
ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in.: Szkolny  ●
Ośrodek Kariery, Szkolne Koło Młodych Twórców, Szkolny 
Klub Europejski, Szkolne Koło  PCK, Klub Ośmiu Wspania-
łych, współpraca w ramach wolontariatu ze stowarzyszeniem 
„Dziewięćsił”, zajęcia sportowo-rekreacyjne, udział w reali-
zacji wielu projektów dotyczących środowiska ludzi młodych, 
zespół muzyczny, miniprzedsiębiorstwo, Szkoła Kluczowych 
Kompetencji

Baza Szkoły:

pracownia multimedialno – kinowa,  ●
2 pracownie komputerowe,  ●
biblioteka wraz z centrum multimedial- ●
nym, 
estetycznie urządzone sale lekcyjne,  ●
pracownia ćwiczeń praktycznych,  ●
sala gimnastyczna,  ●

siłownia,  ●
boisko z zapleczem lekkoatletycznym,  ●
kort tenisowy,  ●
szkolny radiowęzeł, ●
kawiarenka,  ●
całodobowy monitoring budynku,  ●
gabinet medycyny szkolnej,  ●
nowoczesna pracownia technologiczna. ●
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - CKU w Kluczborku

ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel./fax 77 418 26 00
e- mail:zsp2klb@wp.pl
http:// zsp2klb.prv.pl

TECHNIKUM Nr 2 (4-letnie) kształcące w zawodach:
technik pojazdów samochodowych• 

 

technik budownictwa kończące się uzyskaniem zawodu • 
technik budownictwa o specjalności budownictwo 
ogólne
technik mechanik• 

TU UZYSKASZ CERTYFIKAT ZAWODOWY 

ważne!!! 
TYLKO U NAS NAJWIĘKSZY WYBÓR ZAWODÓW

W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Nr 2

2 letnia - zajęcia praktyczne w zakładach pracy
malarz – tapeciarz• 
sprzedawca• 
kucharz małej gastronomii• 

 
 
3 letnia - zajęcia praktyczne w zakładach pracy

ślusarz (zajęcia praktyczne w szkole, Famaku, Wagre-• 
mie)
operator obrabiarek skrawających - zajęcia praktyczne • 
w szkole lub poza szkołą
mechanik pojazdów samochodowych• 
cieśla• 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych• 
murarz• 
stolarz• 
cukiernik• 
piekarz• 
fryzjer• 
elektryk• 
tapicer• 

Baza szkoły:
♦nowoczesna pracownia ćwiczeń praktycznych ♦pracownia multimedialna ♦sale lek-
cyjne wyposażone w bogaty zestaw środków dydaktycznych z dostępem do Internetu 
♦pracownie komputerowe ♦biblioteka z centrum multimedialnym ♦bar z miłą obsługą 
♦gabinet medycyny szkolnej

Zapewniamy:
☺kształcenie w poszukiwanych na rynku pracy zawodach ☺przyjazną atmosferę 
uczenia się ☺wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną ☺możliwość doskona-
lenia znajomości dwóch języków obcych ☺ciekawe zajęcia sportowo – rekreacyjne 
☺zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ☺przedmiotowe koła zainteresowań

WAŻNE !!!
Atutem naszej placówki jest kształcenie w poszukiwanych na rynku pracy zawodach, 
dzięki czemu absolwenci nie mają problemu z późniejszym znalezieniem pracy.

elektromechanik• 
elektromechanik pojazdów samocho-• 
dowych
obuwnik i inne• 

Wyróżniający uczniowie mogą liczyć na 
pomoc socjalną, a po ukończeniu szkoły 
zatrudnienie w FAMAKU.
 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

ważne !!! 
WSZYSTKIE SZKOŁY SĄ

BEZPŁATNE
 
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE 
DLA DOROSŁYCH Nr 1 (3-letnie) na 
podbudowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej, zawody:

technik żywienia i gospodarstwa • 
domowego
technik handlowiec• 
technik mechanik• 
technik pojazdów samochodowych• 
technik budownictwa• 

technik technologii drewna• 
technik elektryk• 

 
SZKOŁA POLICEALNA Nr 2 DLA 
DOROSŁYCH (2-letnia) na podbudo-
wie szkoły średniej, zawody: 

technik informatyk• 
technik budownictwa• 
technik technologii drewna• 
technik mechanik• 
technik  urządzeń sanitarnych• 
technik prac biurowych• 

 
SZKOŁA POLICEALNA Nr 2 DLA 
DOROSŁYCH  (1,5 roczna) na podbu-
dowie szkoły średniej, zawód: 

technik bezpieczeństwa i higieny • 
pracy

 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODO-
WA DLA DOROSŁYCH Nr 1 (3-letnia) 
na podbudowie gimnazjum lub 8- letniej 
szkoły podstawowej, zawody:

ślusarz • 
mechanik pojazdów samochodowych• 

Jesteśmy klasą patronacką fi rmy Peugeot!!!
Patronat Peugeota umożliwia kształcenie na najnow-
szych technologiach samochodowych opartych na uzna-
nej w świecie marce. Daje to możliwość pierwszeństwa 
zatrudnienia w autoryzowanych serwisach samochodo-

wych w związku z nabytą wiedzą i umie-
jętnościami.

WYBIERZ  DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ DLA SIEBIE.
PAMIĘTAJ:  na rynku pracy potrzebni są tylko specjaliści!

WYBIERZ  DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ DLA SIEBIE.
PAMIĘTAJ:  na rynku pracy potrzebni są tylko specjaliści!
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Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Polanowice 92
46-220 Byczyna

tel./fax 77 414 45 02
e-mail: zspolan@pro.onet.pl

www.zs.byczyna.info

Jesteśmy szkołą z 60-letnią tradycją. Na Festiwalach 
Przedsiębiorczości zdobyliśmy I i II miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. W konkursach na szczeblu wo-
jewódzkim uzyskujemy znaczące miejsca (np. Liga Ochrony 
Przyrody, Moja Szkoła w Unii Europejskiej). Uczniowie na-
szej szkoły stanowią liczną grupę wolontariuszy biorących 
udział w wielu imprezach charytatywnych, Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy, Maratonie Pisania Listów Amne-
sty International. 

Szkoła położona jest z dala od miejskiego zgiełku, w oto-
czeniu parkowym. Posiada internat, pracownię komputero-
wą, salę multimedialną, salę gimnastyczną, boisko piłkarskie 
z zapleczem lekkoatletycznym oraz korty tenisowe.

Szkoły dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące o profi lu mundurowym (3-letnie - 
możliwość prawa jazdy kat. B)
 
Technikum (4-letnie), w zawodach :
- technik agrobiznesu ( prawo jazdy kat. B)
- technik handlowiec ( możliwość prawa jazdy kat. B )
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( 2-letnia), w zawodach :
- sprzedawca
- malarz - tapeciarz
 
Szkoły dla dorosłych
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych (2-letnia), zawody:
- technik obsługi turystycznej
- technik administracji

 Naszym uczniom oferujemy:
Stypendium naukowe Burmistrza Byczyny ●
koła zainteresowań: języka niemieckiego, języka angielskiego,  ●
ekologiczne, teatralne
warsztaty dziennikarskie  ●
kabaret „As w rękawie” ●
zajęcia sportowe: tenis ziemny, lekkoatletyka, piłka nożna ●
szkolne koło PCK ( grupa ratownicza) ●
klub Honorowych Dawców Krwi ●
klub fi lmowy ●
prężnie działający wolontariat  ●
możliwość nauki jazdy kat. B  ●
konsultacje przedmiotowe ●
udział w projektach edukacyjnych (Ożywić pola, Młodzi bada- ●
cze, Patrz i zmieniaj, Samorząd Uczniowski)
uczestnictwo w zagranicznych wizytach studyjnych (szkoła prowadzi  ●
wymianę młodzieży ze szkołą w Niemczech, na Ukrainie i Litwie)
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Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie

ul. Rzeczna 6
46-250 Wołczyn

tel./fax 77 407 21 80
e-mail: sekretariat@glzs.wolczyn.pl

http://glzs.wolczyn.pl

Co nas wyróżnia:
nieograniczony dostęp do Internetu w każdej pracowni  ●
liceum,
uprawianie wielu dyscyplin sportowych, ●
zajęcia dodatkowe dla maturzystów, ●
opieka pedagogiczno-psychologiczno-logopedyczna, ●
udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach spor- ●
towych, w których uczniowie odnoszą sukcesy,
warunki do rozwijania indywidualnych zdolności i pre- ●
zentacji twórczości uczniów w ramach kół przedmioto-
wych i artystycznych,
udział w międzynarodowych programach adresowanych  ●
do młodzieży,
współpraca z uczelniami wyższymi (Politechnika Opol- ●
ska, Regionalne Centrum Języków Obcych w Opolu, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
innowacyjność, ●
wolontariat. ●

Liceum Ogólnokształcące 
Drodzy uczniowie w naszej szkole czeka na Was życzliwa, 
przyjazna, niepowtarzalna atmosfera. Nauka w naszym liceum 
zapewni Wam nabycie takich umiejętności, które pozwolą na 
swobodne odnalezienie się w realiach współczesnej Europy.

Oferujemy kierunki kształcenia:
społeczno-prawny z rozszerzonym programem nauczania  ●
języka polskiego, historii, geografi i, wiedzy o społeczeństwie 
i języka angielskiego,
przyrodniczo-matematyczny z rozszerzonym programem  ●
nauczania geografi i, matematyki, fi zyki, języka angielskiego 
oraz informatyki,
istnieje możliwość innego wyboru przedmiotów w zakresie  ●
rozszerzonym.

Nowoczesna baza dydaktyczna:
pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny  ●
(rzutniki multimedialne, tablice interaktywne itp.),
kompleks socjalno-kulturalny: biblioteka (wyposażona w bo- ●
gaty księgozbiór), szkolne centrum multimedialno-informacyj-
ne, stołówka,
centrum psychoedukacyjne, ●
nowoczesna hala sportowa, kompleks boisk, ●
siłownia z dwudziestoma stanowiskami dla ćwiczących, ●
budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  ●
(podjazdy, winda),
dziennik elektroniczny, ●
całodobowy monitoring budynku, ●
gabinet medycyny szkolnej, ●
indywidualne szafki uczniowskie, ●
radiowęzeł, ●
kawiarenka „U Kubistów”. ●

Uczestniczymy w zajęciach uniwersyteckich i politechnicznych.

Rozwijamy swoje pasje.

 Osiągamy coraz lepsze wyniki w sporcie.

 Wysokie wymagania w atmosferze życzliwości. Wysokie wymagania w atmosferze życzliwości.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach

Bogdańczowice 1A
46-233 Bąków 
tel./fax 77 413 18 04
e-mail: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl 
www.zsckrbogdanczowice.pl

Technikum (4-letnie) w zawodach:
technik architektury krajobrazu ●
technik ogrodnik ●
technik rolnik ●
technik agrobiznesu ●
technik pszczelarz ●
technik weterynarii ●
technik inżynierii środowiska i melioracji (absolwenci  ●
poszukiwani na rynku pracy)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2-letnia) 
w zawodach:

ogrodnik ●
pszczelarz ●
kucharz małej gastronomii ●

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa (3-letnia) w 
zawodach:

rolnik ●
piekarz ●
cukiernik ●
rzeźnik- wędliniarz ●

SZKOŁY ZAOCZNE:
Technikum (4-letnie) w zawodzie:

technik rolnik ●

Szkoła Policealna (2-letnia) w zawodzie:
technik rolnik ●

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) w zawodzie:
rolnik ●

Nowoczesna szkoła z 60-letnią tradycją – 
od 1 stycznia 2008 r. Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym i sprawującym 
nadzór pedagogiczny nad szkołą w Bogdańczowicach. Szko-
ła od 60 lat rzetelnie kształci i wychowuje kolejne pokole-
nia młodzieży, ma wspaniałą bazę techniczną, dydaktyczną 
i obiekty sportowe. Przy szkole funkcjonuje uczniowski klub 
sportowy, drużyna piłki nożnej dziewcząt. Mamy nowocze-
śnie urządzony internat i własną kawiarenkę internetową. 
Pobyt w internacie jest bezpłatny. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w gospodarstwie szkolnym oraz 
w okolicznych przedsiębiorstwach rolnych. Istnieje możliwość 
odbywania praktyk rolniczych we własnych gospodarstwach 
rolnych. Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym kat. T. 
Stawiamy na rozwój każdego ucznia, nie tylko wybitnie uzdol-
nionego. Zapewniamy dobrą, ciepłą i rodzinną atmosferę.
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Wojewodzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ul. M. Konopnickiej 11
46-200 Kluczbork
tel./fax. 77 418 12 86
Internat tel. 77 418 53 13
e-mail: wodidz@klucznet.pl 
http://wodidz.klucznet.pl

Cele Ośrodka:
1.Organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnio-

nych u pracodawców w celu nauki zawodu, wynikającego z programu 
nauczania dla danego zawodu.

2.Organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnio-
nych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do za-
sadniczych szkół zawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych 
teoretycznych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania

3.Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiające-
go spełnianie obowiązku nauki

4.Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach po-
zaszkolnych.

5.Koordynacja dokształcania młodocianych pracowników na terenie wo-
jewództwa opolskiego i poza nim.

6.Współdziałanie i koordynacja dokształcania zawodowego ośrodków 
dokształcania zawodowego na terenie województwa opolskiego w Do-
brodzieniu, Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu, Prudniku

7.Prowadzenie działalności jako placówka stała przez cały rok szkolny.

WODiDZ w Kluczborku prowadzi dokształcanie w zawodach: operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik monter maszyn i urządzeń, piekarz, kucharz małej gastronomii, 
cukiernik, sprzedawca, fryzjer, rzeźnik-wędliniarz, murarz, betoniarz zbro-
jarz, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, dekarz, malarz-
tapeciarz, blacharz, stolarz. W innych ODiDZ w województwie opolskim 
dokształcamy w zawodach: tapicer, krawiec, mechanik operator pojazdów 
i maszyn rolniczych, monter elektronik, lakiernik, blacharz samochodowy, 
elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych

BAZA:
internat z pełną bazą noclegowo – żywieniową dla 172 osób ●
pokoje z łazienkami oraz pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym ●
smaczna kuchnia ●
nowoczesny sprzęt multimedialny, nagłaśniający i dyskotekowy -  ●
każda klasa wyposażona jest w najnowszy sprzęt audiowizualny, 
komputer, stałe łącze internetowe i kamerę kolorową pozwalającą na 
przedstawianie w bezpośredni sposób modeli, schematów, pomocy 
dydaktycznych na ekranie
wspaniałe, nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne,  ●
ufundowane przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
system 16 kamer monitoringu całodobowego ●

ZAPEWNIAMY
W każdy piątek pod WODiDZ podjeżdża autobus PKS, który odwozi 
chętnych uczniów do Opola

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
zajęcia wyrównawcze ●
kółka zainteresowań z dziedziny informatyki i wykorzystania multi- ●
mediów w nauce
konkursy, zawody sportowe, pokazy, dyskoteki, turnieje – wszystkie  ●
imprezy w internacie

UWAGA!
W dni wolne od nauki umożliwiamy instytucjom i grupom zorganizowa-
nym wynajem lokalu i obsługę imprez okolicznościowych
W czasie wakacji nasz ośrodek gości różne obozy sportowe, kolonie, obsłu-
guje zawody międzynarodowe i krajowe. W miesiącu maju tradycyjnie go-
ścimy ekipy z całej Europy na wyścigu kolarskim po Ziemi Kluczborskiej.

Nasza działalność jest otwarta na wszelkie inicjatywy proponowane 
przez naszą lokalną społeczność.

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZAPEWNIAMY
W każdy piątek pod WODiDZ podjeżdża autobus PKS, który odwozi 
chętnych uczniów do Opola

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
●
●

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Kluczborku zajmuje stałe miejsce w szkol-
nictwie zawodowym w województwie opolskim i całym kra-
ju. Ściśle współpracuje my z podobnymi placówkami w całej 
Polsce i bierzemy czynny udział w koordynacji ogólnopol-
skiej, przyczyniając się do właściwej edukacji młodzieży. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno  - Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 27
46- 200 Kluczbork

tel./ fax 77 418 23 89, 77 418 16 49
tel. internat 77 418 26 95

e-mail: sosw@klucznet.pl
www.sosw-kluczbork.cal.pl

OFERTA KSZTAŁCENIA na rok szkolny 2011/2012OFERTA KSZTAŁCENIA na rok szkolny 2011/2012OFERTA KSZTAŁCENIA na rok szkolny 2011/2012OFERTA KSZTAŁCENIA na rok szkolny 2011/2012

Zespół Szkół Specjalnych 
– dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym:

● Szkoła Podstawowa – 6-letnia
- świetlica szkolna
● Gimnazjum – 3-letnie
● Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3-letnia 
- wielozawodowa - dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim
Obecnie kształcimy w zawodach:
- cukiernik
- piekarz
- murarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
uczniowie mogą się kształcić w każdym wybranym przez siebie 
zawodzie, warunkiem jest uzyskanie praktyki zawodowej

● Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3-letnia
– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym i znacznym (możliwość kształcenia do 24 roku życia) 
w zawodach:
· ogrodnik
· robotnik gospodarczy
· pomoc kuchenna

● Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne – 2-letnie 
– dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 
na podbudowie szkoły zawodowej
 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
– dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu 
objęcia obowiązkiem szkolnym.
 
Internat – na 92 miejsca z pełnym zapleczem socjalnym oraz 
windą dla osób niepełnosprawnych.Świetlice, trzyosobowe 
pokoje oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W ciepłej, domowej atmosferze dzieci i młodzież 
rozwijają swoje zainteresowania oraz uczą się samodzielności 
i zaradności życiowej.
 
Kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe prowadzone placówce:
♥ koło informatyczne ♥ koło wokalne ♥ koło muzyczne ♥ koło 
taneczne ♥ koła teatralne ♥ koło czytelniczo- medialne ♥ koło 
komunikacyjne ♥ koło plastyczno – techniczne ♥ koło przy-

rodniczo- turystyczne ♥ koło sportowe ♥ koło kulinarne ♥ SKS 
♥ PCK ♥ LOP ♥ Klub Ośmiu – młodzieżowy wolontariat ♥ 
pozalekcyjne zajęcia sportowe
 
Baza szkoły:
· 2 pracownie internetowe
· dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia
· specjalistyczne gabinety rewalidacji indywidualnej: gabinet 

terapii EEG Biofeedback, gabinet gimnastyki korekcyjnej, 
dwa gabinety logopedyczne, gabinet terapii pedagogiczno- 
psychologicznej, gabinet ze sprzętem do stymulacji polisen-
sorycznej

· sala gimnastyczna
· studio sportowe

 
Ośrodek zapewnia:
· wysoko wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
· naukę w małych zespołach klasowych
· różnorodne formy rewalidacji indywidualnej
· różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych
· całodobową opiekę w internacie
· opiekę dzieciom dochodzącym i dojeżdżającym
· dowóz busem Ośrodka na wycieczki, zawody i przeglądy 

zespołów artystycznych
· podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz schodołaz
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Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego w Kluczborku

ul. Damrota 4
46 - 200 Kluczbork
tel/fax 77 418 25 30

e - mail: mdkkluczbork@interia.pl
www.mdk.superhost.pl
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kluczborku

ul. Jagiellońska 3
46 – 200 Kluczbork

tel. / fax. 77 418 12 63
http://www.poradnia.kluczbork.pl

Przedszkola:
1. Terapia logopedyczna „Stymulacja poznawczo – językowa 

i usprawniająca funkcje mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem 
mowy”

2. Terapia grupowa logopedyczna dla dzieci z rozwojową niepłyn-
nością mówienia 

3. Grupowa terapia logopedyczna dla dzieci sześcioletnich z nieza-
kończonym rozwojem mowy

4. Przesiewowe badanie słuchu testem komputerowym „Platforma 
Zmysłów”

5. Przesiewowe badania logopedyczne i konsultacje z rodzicami
6. „Jak być bliżej własnego dziecka” - program profi laktyczno-

wychowawczy
7. Terapia indywidualna dla dzieci z problemami moczenia 

nocnego
8. Terapia rodzin
9. Badania przesiewowe

Szkoły Podstawowe:
1. „Dbaj o siebie”
2. Program profi laktyczno – wychowawczy „Można inaczej” – wy-

posażenie ucznia w umiejętności chroniące ucznia przed zagroże-
niami współczesnego świata: sekty, uzależnienia, problemy wieku 
dorastania, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

3. Program profi laktyczno – wychowawczy „Jak radzić sobie 
w trudnych sytuacjach”

4. Terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym

5. Terapia dla uczniów z problemami przystosowawczymi
6. ART – trening zastępowania agresji
7. „Spójrz inaczej”
8. Terapia indywidualna dla dzieci z problemem moczenia nocnego
9. Terapia indywidualna logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami 

mowy
10. Terapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
11. Terapia rodzin
12. Terapia grupowa dla uczniów z dysleksją
13. Platforma zmysłów i kompleksowe badanie słuchu

Gimnazja:
1. Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania dzieci i młodzie-

ży – profi laktyka i pomoc
2. Program profi laktyczno – wychowawczy „Można inaczej” – wy-

posażenie ucznia w umiejętności chroniące ucznia przed zagroże-
niami współczesnego świata: sekty, uzależnienia, problemy wieku 
dorastania, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3. Zajęcia integracyjne
4. Terapia grupowa dla uczniów u których stwierdzono specyfi czne 

trudności w nauce
5. Warsztaty- wstęp do efektywnego uczenia dotyczącego metod 

utrzymania gotowości do wysiłku intelektualnego
6. „Tak czy nie” – profi laktyka uzależnień
7. ART – trening zastępowania agresji
8. Terapia dla osób z zaburzeniami lękowymi
9. Terapia rodzin 
10. Program Wspierania Aktywności Zawodowej uczniów gim-

nazjum
11. Wiem jaki jestem – predyspozycje i zainteresowania
12. Przejmuję Stery do Kariery
13. Wiem kim zostanę

Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania dzieci i młodzie-

ży – profi laktyka i pomoc
2. Zajęcia integracyjne
3. Agresja i przemoc – jak się jej przeciwstawiać
4. Sztuka zdawania egzaminów z elementami relaksacji – warsztaty
5. ART – trening zastępowania agresji
6. „Tak czy nie” – profi laktyka uzależnień
7. Terapia dla osób z zaburzeniami lękowymi
8. Terapia rodzin 
9. Doświadczenia własne – poszukiwanie samego siebie
10. Planujemy przyszłość
11. MTA - trening pamięci

Rodzice i Nauczyciele:
1. Dostosowanie metod wychowawczych do temperamentu swojego 

dziecka
2. Szkoła dla rodziców i wychowawców
3. Problematyka dysleksji z uwzględnieniem dostosowania wyma-

gań edukacyjnych do możliwości uczniów ze specyfi cznymi trud-
nościami w nauce

4. Trening umiejętności wychowawczych
5. Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo (nadpobudliwym 

i z zaburzeniami zachowania)
6. Moje dziecko jest nadpobudliwe – jak z nim postępować
7. Terapia rodzin
8. Moje dziecko wybiera szkołę, zawód
9. Rola wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów
10. Wspomaganie rozwoju dzieci – rola rodziców

Przedszkola 3. Zajęcia integracyjne

Szkoły Podstawowe:
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ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
skr. poczt. 48
tel./fax. 77 418 72 49
http://podn.klucznet.pl
e-mail: podn@klucznet.pl

Zadania:
badanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli; ●
wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; ●
przygotowanie oraz wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli  ●
oraz prowadzenie ich ewaluacji;
inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodo- ●
wego nauczycieli;
opieka metodyczna nad nowatorstwem pedagogicznym; ●
współpraca z zakładami kształcenia nauczycieli; ●
prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie proble- ●
matyki doskonalenia nauczycieli;
organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświad- ●
czeń między szkołami i placówkami oświatowymi.

Konsultacje i doradztwo metodyczne w zakresie:
informacji pedagogicznej i systemu doskonalenia ●
wychowania i pomocy pedagogicznej ●
wychowania przedszkolnego ●
kształcenia zintegrowanego ●
języka polskiego ●
języka niemieckiego ●
historii, WOS ●
przyrody, biologii ●
chemii ●
matematyki ●
fi zyki  ●
wychowania fi zycznego ●
przedsiębiorczości ●
przedmiotów artystycznych ●
przedmiotów zawodowych ●
kształcenia specjalnego i integracyjnego ●
edukacji humanitarnej ●
edukacji regionalnej ●
programów europejskich ●

Wspieranie uzdolnień uczniów przez organizację
konkursów:

dla uczniów szkół podstawowych
♥ „Matematyczne potyczki”
♥ Mistrzostwa w Rozwiązywaniu Łamigłówek
♥ Konkurs Ekologiczny
♥ Konkurs Analizy i interpretacji tekstów źródłowych i tekstów kultury 

„Źródła mówią…”
♥ Konkurs Plastyczny „Przyroda wokół nas”

dla uczniów gimnazjów
♥ Dyktando
♥ Mistrzostwa w Rozwiązywaniu Łamigłówek
♥ Konkurs analizy i interpretacji tekstów źródłowych i tekstów kultury 

„Źródła mówią…”
♥ Konkurs Plastyczny „Przyroda wokół nas”
♥ Konkurs z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu – „Czy żyjemy po to 

aby jeść, czy jemy po to, aby żyć?”
♥ Konkurs na prezentację multimedialną – „Mój wymarzony zawód”
♥ Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
♥ Konkurs Chemiczny
♥ Konkurs z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu – „Czy żyjemy po to 

aby jeść, czy jemy po to, aby żyć?”
♥ Konkurs na prezentację multimedialną – „Mój wymarzony zawód”

dla uczniów szkół specjalnych i integracyjnych
♥ „Dziecięca poezja mówiona i śpiewana”.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli o tematyce:
projekt edukacyjny w praktyce szkolnej; ●
metody aktywizujące, w tym metoda projektu, na lekcjach różnych  ●
przedmiotów;
awans zawodowy nauczyciela; ●
kursy języków obcych (język angielski i niemiecki); ●
dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów; ●
wspomaganie w rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym w za- ●
kresie rozbudzania ich zdolności i kreatywności;
ewaluacja pracy szkoły; ●
techniki motywacji uczniów do nauki; ●
mediacje w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w szkole; ●
doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i kierowania  ●
pracą zespołu klasowego;
tworzenie projektów międzynarodowych (doskonalenie umiejętności  ●
współpracy międzynarodowej szkół);
kierownik wycieczek szkolnych (przygotowanie nauczycieli do  ●
pełnienia funkcji kierownika wycieczek);
kierownik placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży (przy- ●
gotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji kierownika placówki 
wypoczynku);
diagnoza, terapia dziecka dyslektycznego i inne. ●

Realizacja szkoleń projektu współfi nansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego:

kursy języka angielskiego, ●
kursy emisji i higieny głosu, ●
warsztaty komunikacji interpersonalnej, ●
warsztaty organizacji zajęć artystycznych dla uczniów, ●
warsztaty organizacji zajęć ruchowych dla uczniów, ●
warsztaty tworzenia programów nauczania innowacji, ●
warsztaty prowadzenia ewaluacji pracy szkoły. ●

Rejon działania:
Powiat Kluczborski, Gmina Kluczbork, Gmina Byczyna, Gmina Woł-
czyn, Gmina Lasowice Wielkie, Powiat Oleski, Gmina Olesno, Gmina 
Praszka, Gmina Gorzów Śląski, Gmina Radłów, Gmina Rudniki, Powiat 
Namysłowski.

ZAPRASZAMY 



Notatki



...a
zbierzesz owoce swojej praccyy!!


