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Drogi Uczniu,

dokonując wyboru szkoły, bierz pod uwagę zarówno swoje zainteresowania 

i predyspozycje, jak również możliwości późniejszej kariery zawodowej czy dalszej 

edukacji. 



Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 

im. Powstańców Śląskich w Katowicach

40-326 Katowice, ul. Techników 11

TEL./FAX: 32 25 66 372

e-mail: kcez.sekretariat@gmail.com

Katowickie-Centrum-Edukacji-Zawodowej

www.kcez.pl

INTERNAT

40-326 Katowice, ul. Techników 5

TEL./FAX: 32 25 66 388

e-mail: kcez.internat@gmail.com



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 murarz –tynkarz

 klasa wielozawodowa



Dlaczego my?

 Absolwent KCEZ to specjalista na rynku pracy, wyposażony w wiedzę

i umiejętności zawodowe

 Realizujemy projekty unijne łącznie za 6 690 950, 01 zł; certyfikowane kursy

i szkolenia zawodowe

 Zapewniamy świetną atmosferę, przedsięwzięcia zawodowe, zespół muzyczny, 

kawiarnię literacką, młodego badacza, konkursy

 Jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną, zbudowaną na jakości, dialogu i poczuciu 

sprawiedliwości

 Organizujemy staże i praktyki krajowe oraz zagraniczne



Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa 

Morcinka w Katowicach

40-382 Katowice, ul. Roździeńska 25

tel./faks 32256 98 23

e-mail: zsgkatowice@wp.pl 

www.zsgkatowice.edu.pl

GastronomikKatowice



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 kucharz 

 magazynier -logistyk



Nasze atuty:

 praktyki zawodowe w najlepszych restauracjach regionu a także firmach 

logistycznych i porcie lotniczym w Pyrzowicach

 praktyki i staże zagraniczne

 sukcesy w ogólnopolskich konkursach gastronomicznych i barmańskich

 udział w projektach międzynarodowych

 nowoczesne pracownie technologiczne

 warsztaty prowadzone przez cenionych szefów kuchni

 wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

 bogata propozycja zajęć pozalekcyjnych



Zespół Szkół Handlowych

im. Bolesława Prusa

w Katowicach

ul. Gen. J. Hallera 60

40-358 Katowice

tel. 32 2569934, fax 32 256 92 91

e-mail: zshkatowice@interia.pl

zshkatowice.pl

zshkatowice



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3

KSZTAŁCI W ZAWODZIE:

 sprzedawca

Klasa Patronacka AUCHAN



Nasze atuty

 zapewniamy miejsca praktyk dla wszystkich (sklepy różnych branż, SELGROS, AUCHAN)

 szkoła branżowa posiada Klasę Patronacką AUCHAN z programem stypendialnym

 młodzież wyjeżdża na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +

 gwarantujemy możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach Klubu Ambasadora, 

kół zainteresowań

 jesteśmy głównym organizatorem gry miejskiej FAIRTRAIN, Happeningu czytelniczego

 współpracujemy z instytucjami kulturalnymi w regionie

 szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego 



Zespół Szkół Nr 7

im. Stanisława Mastalerza 

w Katowicach 

40-861 KATOWICE

ul. Gliwicka 228

tel/fax. (32) 254-06-26

e-mail: sekretariat@zs7.katowice.pl

www.zs7.katowice.pl

zs7katowice



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 

KSZTAŁCI W ZAWODACH:

 mechanik pojazdów samochodowych

 elektromechanik

 ślusarz

 mechanik motocyklowy



PRACOWNIE - BAZA DYDAKTYCZNA

 Sale dydaktyczne wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, tablice 

interaktywne, sprzęt audiowizualny.

 Pracownie przedmiotów zawodowych są wyposażone w nowoczesne programy serwisowe 

do diagnostyki samochodów. 

 Dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania sportowe lub poprawić swoją 

kondycję fizyczną szkoła udostępnia ściankę wspinaczkową i doskonale wyposażoną 

siłownię.

 Szkoła może poszczycić się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Absolwenci 

naszej szkoły podejmują pracę w autoryzowanych serwisach samochodowych



PRAKTYKI ZAWODOWE

 Szkoła organizuje dla swoich uczniów praktyki zawodowe w renomowanych salonach 

samochodowych. Noma 2, Pietrzak, Norauto, BMW.

 W ramach programu „Erasmus +” uczniowie odbywają praktyki zagraniczne

 Zajęcia praktyczne umożliwiają bezpośredni kontakt z nowoczesnymi technologiami oraz 

pozwalają na zapoznanie się z realnymi warunkami zatrudnienia.

 Dla najlepszych możliwość zatrudnienia.



Zespół Szkół Przemysłu

Spożywczego w Katowicach

ul. ks. b-pa H. Bednorza 15 

40-384 Katowice

tel. 256-94-69, 351-82-20

www.zsps.org.pl

e-mail: zsps@alpha.pl



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 7 

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH :

 Cukiernik 

 Piekarz

 Wędliniarz



WYBIERZ NAS,

jeżeli:

 chcesz znaleźć pewne zatrudnienie

i

dobrze zarabiać

Praktyki: cukiernie, piekarnie, zakłady mięsne

Pracę znajdziesz w: zakładach przetwórstwa spożywczego, cukierniach, 

piekarniach, zakładach gastronomicznych, zakłady przetwórstwa mięsnego 

lub samodzielnie poprowadzisz działalność gospodarczą



Zespół Szkół Zawodowych

im. Romualda Mielczarskiego 

w Katowicach

al. B. Krzywoustego 13

40-870 Katowice

Tel.: (32) 254 30 48, (32) 254 36 50

E-mail: sekretariat@mielczarski.katowice.pl

www.mielczarski.katowice.pl

mielczarskizsz



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Nr 8

Kształci w zawodzie: 

 magazynier-logistyk



Uczymy: 

 Obsługi programów stosowanych w pracy biurowej oraz pracy magazynu

 Korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń 

do automatycznej identyfikacji towarów

Nasi uczniowie:

Zdobywają doświadczenie na praktykach zawodowych w kraju i za granicą

Uczestniczą w płatnych wakacyjnych stażach zawodowych

Świadectwa zdawanych egzaminów zawodowych są uznawane na terenie Unii Europejskiej.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w centrach logistycznych, działach marketingu i handlu



Zespół Szkół Nr 1

im. gen. Jerzego Ziętka

w Katowicach

ul. Staszica 2

40-230 Katowice

tel/fax: 32 255 20 84,

email: sekretariat@zs1.katowice.pl

http://zs1.katowice.pl



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9

 fryzjer

 mechanik pojazdów samochodowych

 elektromechanik pojazdów samochodowych

 lakiernik

 blacharz samochodowy

 mechanik- monter maszyn i urządzeń (specjalizacja: żurawie dźwigowe) 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 10 DLA 

NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH

 ogrodnik 

Nabór poza systemem elektronicznym (na podstawie orzeczenia)



SZKOŁA POSIADA

 Monitoring

 Trzy w pełni wyposażone pracownie fryzjerskie

 Pracownię mechaniczną

 Pracownię elektryczną

 Pracownię dla ogrodników

 Dwie pracownie komputerowe

 Wielofunkcyjne boisko szkolne, salę gimnastyczną, salę do zapasów oraz siłownię i salę fitness

 Bibliotekę



Zespół Szkół nr 2 

im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Katowicach

ul. Goetla 2

40-749 Katowice

tel/fax: 32 255-61-31

e-mail: zsz2murcki@poczta.onet.pl

www.zs2.katowice.pl



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12

 elektryk

 górnik eksploatacji podziemnej 

 ogrodnik 

 elektromechanik

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole 

II stopnia zakończonej egzaminem maturalnym.



ATUTY SZKOŁY:

 nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej z ogrodem sensoryczno-botanicznym

 bogata baza sportowa szkoły (w tym bilard i e-sport)

 współpraca z pracodawcami (szansa na zatrudnienie)

 atrakcyjne wycieczki zagraniczne i krajowe

Rynek pracy potrzebuje fachowców, zostań jednym z nich! 



Zespół Szkół Zawodowych Nr3 

im. Adama Kocura

w Katowicach

40-395 Katowice ul. Szopienicka 66,

tel. 32 255 72 25

e-mail: sekretariat@zsz3.pl

www.zsz3.pl



Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

Kierunek kształcenia:

 elektryk



Atuty szkoły

 Kształcenie w zawsze dobrych zawodach dających gwarancję pracy, możliwości dalszej 

kontynuacji nauki, a także rozwinięcie własnej działalności gospodarczej

 Najnowocześniejsza baza kształcenia zawodowego doposażona z projektów unijnych

 współpraca z pracodawcami

 własne warsztaty

 dodatkowe kwalifikacje zdobywane na kursach (SEP, i wiele innych -potwierdzone 

certyfikatami)

 Świetna baza sportowa

 Miesięczne stypendia po podpisaniu umowy z pracodawcą. 



Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

im. Armii Krajowej

w Katowicach

SZKOŁA

ul. Armii Krajowej84

40-671 Katowice

tel. 32 202 84 63, fax 32 201 48 81

www.zspm.pl, e-mail: dyrekcja@zspm.pl

WARSZTATY SZKOLNE

ul. Książęca 27

40-725 Katowice

tel. 32 252-54-35, fax 32 252-60-56

e-mail: warsztaty@zspm.pl



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Nr 15

Kształci w następujących zawodach:

 Drukarz 

 Introligator



Dlaczego my

W naszej szkole liczy się również praktyka:

 wiele pracowni komputerowych, a wszystkie wyposażone w nowy sprzęt

 interaktywne tablice we wszystkich salach lekcyjnych

 bogate, legalne oprogramowanie w pracowniach komputerowych 

(w czasie wolnym dostęp do wielu gier)

 firmowe szkolenia pozwalające na otrzymanie certyfikatów

 wymiana młodzieży Erasmus +. 



Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych Nr6 

w Katowicach

ul. Rolna 22,

40-555 Katowice

tel. 32 254 24 19, fax 32 254 24 19

e-mail: korczakzsz@wp.pl

www.zszsp6.edupage.org



3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA 

I STOPNIA NR 16

IM. JANUSZA KORCZAKA
DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

W STOPNIU LEKKIM

SZKOŁA KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 kucharz

 ślusarz

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej



3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA
DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA.

SZKOŁA KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 kucharz

 ślusarz



3-LETNIA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU 

UMIARKOWANYM

LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI



DLACZEGO MY

 Jesteśmy jedyną szkołą w Katowicach, która od ponad pół wieku 

przygotowuje młodzież z niepełnosprawnością intelektualną 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi do wykonywania różnego rodzaju 

pracy w zależności od indywidualnych możliwości i predyspozycji.

 Współpracujemy z wieloma zakładami pracy i instytucjami, by zapewnić 

naszym uczniom doskonałą praktykę zawodową, możliwość późniejszego 

zatrudnienia, wszechstronny rozwój oraz ułatwiać im start w dorosłe życie.

 Absolwent szkoły jest samodzielny i przygotowany do pełnienia różnorodnych 

ról społecznych i zawodowych.



Dziękujemy!
ŻYCZYMY POWODZENIA


