TECHNIKUM
TECHNIK LOGISTYK

KLASA WIELOZAWODOWA
– 27 zawodów do wyboru

Klasa patronacka JAS-FBG S.A.

Co wyróżnia tę klasę?
bardzo wysoka zdawalność na egzaminach zawodowych
od 2018 r.;
praktyki zawodowe w nowoczesnej ﬁrmie logistycznospedytorskiej JAS-FBG S.A. w Warszowicach;
stypendium w wysokości do 1500 zł w roku szkolnym
ufundowane przez Firmę JAS-FBG S.A.;
możliwość podjęcia pracy w JAS-FBG S.A.
po skończeniu szkoły.

TECHNIK MECHANIK,
TECHNIK ELEKTRYK

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

NOWOŚĆ!

Klasy patronackie JSW S.A.

Co wyróżnia te klasy?
zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
w KWK Pniówek:
– w warsztacie mechanicznym i elektrycznym
– pod ziemią w kopalni
stypendium dla uczniów w wysokości 2500 zł rocznie
ufundowane przez JSW S.A.
nagroda JSW S.A. dla najlepszych uczniów
w wysokości 1500 zł.
Wybierając technikum mechaniczne,
masz szanse zdobyć dwie kwaliﬁkacje:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa
elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi;
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Gwarancja zatrudnienia w kopalniach JSW S.A.
po skończeniu szkoły.

Jak to wygląda?
2 dni uczysz się przedmiotów ogólnokształcących w szkole;
3 dni uczęszczasz na zajęcia praktyczne do wybranego
pracodawcy.

?

CO WYRÓŻNIA
NASZĄ SZKOŁĘ

NAUCZYCIELE Z PASJĄ
NOWOCZESNE PRACOWNIE
m.in. chemiczna, biologiczna, elektryczna, językowa, medyczna,
logistyczna, chłodnictwa i klimatyzacji

LICEUM
Klasa ogólnokształcąca

STREFA CHILLOUT oraz pokój wyciszeń
PROJEKTY UNIJNE, Erasmus+
możliwość BEZPŁATNEGO ZDOBYCIA DODATKOWYCH
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
zajęcia z NATIVE SPEAKEREM
STYPENDIA do 4000 zł w roku szkolnym
36 STYPENDYSTÓW PREZESA RADY
MINISTRÓW
ZAJĘCIA teatralne, wokalne, sportowe

SYSTEM PUNKTOWY
zamiast ocen

smaczne i TANIE OBIADY
możliwość DOJAZDU ZA 1 zł

Klasa mundurowa
Klasa medyczna
Oddział mistrzostwa
sportowego w pływaniu

TECHNIKUM
Technik rachunkowości
Technik chłodnictwa
i klimatyzacji
Technik logistyk
Technik mechanik NOWOŚĆ!
Technik elektryk

Klasa dwujęzyczna
Klasa informatyczna
NOWOŚĆ!

BRANŻOWA
SZKOŁA
I STOPNIA
Klasa
wielozawodowa

Akredytowana Szkoła
Programu

www.zso.pawlowice.edu.pl

LICEUM

TECHNIKUM

Realizujesz własną indywidualną ścieżkę kształcenia!
Wybierasz 3 przedmioty ścisłe i/lub humanistyczne, które chcesz realizować na poziomie rozszerzonym,
np. wos, j. angielski, geograﬁa lub biologia, chemia, matematyka.

KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
Bardzo wysoka zdawalność na maturze;
wycieczki przedmiotowe, obozy językowe prowadzone
przez native speakerów języka angielskiego,
liczne akcje charytatywne;
zajęcia na szkolnej strzelnicy, siłowni, lodowisku
oraz sali lustrzanej do ﬁtness'u.

KLASA MUNDUROWA
Ten proﬁl proponujemy zarówno dziewczętom
jak i chłopcom, którzy:
swoją przyszłość wiążą ze służbą w wojsku, policji,
straży pożarnej, straży granicznej;
chcą spędzić 4 lata liceum aktywnie, przełamując swoje
ograniczenia na obozach wojskowych, ucząc się technik
samoobrony, wspinaczki, strzelania, pokonywania przeszkód
terenowych.
Organizujemy zajęcia z pomocy przedmedycznej.
Posiadamy nowoczesny ośrodek sprawności ﬁzycznej
– pierwszy taki w regionie!

KLASA INFORMATYCZNA
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do:
tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych SQL;
programowania w języku Python;
tworzenia sieci komputerowych oraz zarządzania nimi;
Informatyka na poziomie rozszerzonym przez 4 lata;
Zajęcia dodatkowe:
– język angielski w informatyce;
– zajęcia z robotyki.
Ten proﬁl przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach
informatycznych w kraju i za granicą.

KLASA MEDYCZNA
Zajęcia praktyczne i laboratoryjne w szpitalu;
praktyczne zajęcia z ratownikiem medycznym w szkole,
spotkania z lekarzami i pielęgniarkami;
zajęcia specjalistyczne:
ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo,
ﬁzjoterapia;
łacina medyczna;
język angielski w medycynie – Medical English.

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO W PŁYWANIU
Klasa patronacka Uczniowskiego Klubu Sportowego Aquatica
Pawłowice!
Połączenie wyczynowego uprawiania sportu i nauki
na wysokim poziomie;
20 godzin zajęć sportowych w tygodniu,
w tym wychowanie ﬁzyczne, treningi
w wodzie i na lądzie.

KLASA DWUJĘZYCZNA
Dlaczego warto
do nas dołączyć?
7 godzin języka angielskiego w tygodniu;
zajęcia konwersacyjne oraz obozy językowe
z native speakerem, wycieczki zagraniczne
m.in. do Danii, Portugalii w 2021 i 2022
roku w ramach projektu Erasmus+;
wybrane przedmioty m.in. WOS, geograﬁa,
ﬁzyka, informatyka realizowane w języku angielskim;
przygotowanie do egzaminu Cambridge FCE.

ÓSMOKLASISTO!
– dla Ciebie Darmowy Kurs Języka Angielskiego ONLINE
przygotowujący do testu kompetencji językowych
dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.
Szczegóły na
www.zso.pawlowice.edu.pl

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
– ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚĆIĄ
Klasa patronacka:

Co wyróżnia tę klasę?
Możliwość zdobycia dwóch kwaliﬁkacji:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki ﬁnansowej jednostek organizacyjnych;
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości;
język angielski w rachunkowości;
nowoczesna pracownia wyposażona w specjalistyczny sprzęt
z oprogramowaniem biurowym;
możliwość odbycia dodatkowych kursów, m.in. kursu obsługi
programu Excel dla średniozaawansowanych.

TECHNIK CHŁODNICTWA
I KLIMATYZACJI
Klasa patronacka ﬁrmy JBG-2 Sp. z o.o.
Zdobędziesz kwaliﬁkacje do instalowania,
projektowania i obsługi urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła!

Co wyróżnia tę klasę?
100% zdawalność na egzaminach zawodowych w 2020
i 2021 r.;
praktyki zawodowe w JBG-2 na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Warszowicach;
stypendium w wysokości do 1500 zł
w roku szkolnym ufundowane przez Firmę JBG-2;
możliwość podjęcia pracy w JBG-2 po skończeniu szkoły.

