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Paulina Zioło – studentka resocjalizacji 

– Wybrałam klasę policyjno-prawną  
w LO w Wojkowicach ze względu na cie-
kawe zajęcia prozawodowe prowadzone 
na bardzo wysokim poziomie i  w  pro-
fesjonalny sposób. LO w  Wojkowicach 
pomogło mi w podjęciu decyzji dotyczą-
cej pracy, jaką chciałabym wykonywać  
w  przyszłości. Proponując innym tę 
szkołę, mogę zapewnić, że będzie to 
najlepszy wybór. Przeżyjecie tu swoje 
najlepsze lata, rozwiniecie pasje, a  cu-
downi nauczyciele będą wam pomagać  
w trudnych chwilach. NAUKA W LICE-
UM BYŁA PRZYJEMNOŚCIĄ! Wybór 
tej szkoły to wybór wielu możliwości 
rozwoju.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. rtm. Witolda Pileckiego 
to szkoła, w której tradycja łączy się z nowoczesnością, a priorytetem jest dobro ucznia. Przygotowuje uczniów nie tylko do zdania matury, 
konkursów, olimpiad przedmiotowych, ale przede wszystkim zapewnia wszechstronną preorientację zawodową, która jest atutem w budowa-
niu kariery.
Unikalna oferta edukacyjna naszego liceum umożliwia zaprojektowanie swojej przyszłości zawodowej, co zwiększa szanse zatrudnienia na 
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Nauka języków obcych odbywa się nie tylko na lekcjach, ale także podczas wyjazdów zagranicz-
nych oraz zajęć z wolontariuszami z krajów europejskich. Szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych, rozwijających zainte-
resowania i pasje, ale również wyrównujących braki, a dla zapalonych sportowców proponowane są rozszerzone zajęcia sportowe w nowo-
czesnej sali gimnastycznej. Absolwenci naszego liceum to wykształceni, kreatywni ludzie gotowi sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wszystkim uczniom tej klasy oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia na strzel-
nicy, kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, 
trening musztry i Dzień Mundurowy, a ponadto dodatkowe zajęcia: 

POLICYJNO-PRAWNE
patronat Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
(prawo, mediacja, przygotowanie do służby w policji, prewencja, techni-
ki kryminalistyczne, zarządzanie kryzysowe oraz ruch drogowy, udział  
w posiedzeniach sądu; przedmiot dodatkowy to: wiedza o prawie i policji) 

POŻARNICZO-RATOWNICZE
patronat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
(profilaktyka pożarnicza, ratownictwo medyczne, wodne i drogowe, war-
sztaty w jednostkach PSP i OSP, przygotowanie do testów sprawnościo-
wych, szkolna drużyna WOPR i sekcja nurkowa; przedmiot dodatkowy 
to: podstawy profilaktyki pożarnictwa i ratownictwa medycznego)

RESOCJALIZACYJNO-KRYMINOLOGICZNE
współpraca z Okręgowym Inspektoratem Służb Więziennych w Kato-
wicach oraz Zakładem Karnym w Wojkowicach
(edukacja prawna, bezpieczeństwo, kryminologia, resocjalizacja, cyber-
bezpieczeństwo, wizyty studyjne i  lekcje poglądowe w  jednostkach pe-
nitencjarnych na temat funkcjonowania służby więziennej; przedmiot 
dodatkowy to: wiedza o prawie i podstawy resocjalizacji)

STRAŻY GRANICZNEJ 
współpraca z Placówką Straży Granicznej w Pyrzowicach
(prawo, kontrola osób, bagażu i środków transportu, struktura i sposób 
działania Straży Granicznej, podstawy rozpoznawania terenu, warsztaty  
z podstaw psychologii i diagnozowania zachowań nietypowych, komu-
nikacja kryzysowa i mediacje; przedmiot dodatkowy to: wiedza o prawie  
i podstawy bezpieczeństwa narodowego)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KLASA HUMANISTYCZNA

W klasie tej oferujemy wszechstronny rozwój w zakresie nauk humanistycz-
nych, wykłady uniwersyteckie oraz spotkania i warsztaty prowadzone przez 
pracowników naukowych na terenie szkoły. 

Współpracujemy z: Uniwersytetem Śląskim w  Katowicach, Uniwersytetem 
SWPS w  Katowicach, Wyższą Szkołą Humanitas w  Sosnowcu, Akademią 
WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach. 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Zapewniamy zajęcia specjalistyczne poszerzające wiedzę z zakresu psy-
chologii i  pedagogiki, warsztaty dotyczące komunikacji perswazyjnej  
w  świecie mediów (psychologii reklamy, public relations), treningu  
wystąpień publicznych, różnych strategii wywierania wpływu na człowie-
ka, zajęcia dotyczące neurodydaktyki, czyli wykorzystania wiedzy o pra-
cy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się i zapamiętywania, 
trening umiejętności społecznych, kreatywności i autoprezentacji; przed-
miot dodatkowy to: podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej

DZIENNIKARSKO-MEDIALNA
Proponujemy zajęcia specjalistyczne poszerzające wiedzę z  zakresu 
dziennikarstwa prasowego, radiowego i  telewizyjnego, warsztaty filmo-
we, teatralne, kreatywnego pisania i redagowania tekstów, przeprowadza-
nia wywiadów, prezentowania własnej opinii, zajęcia dotyczące komuni-
kacji perswazyjnej w  świecie mediów, treningu wystąpień publicznych, 
różnych strategii wywierania wpływu na człowieka, spotkania z  ludźmi 
kultury i udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatrów, ope-
ry, na wystawy i spektakle filmowe); przedmiot dodatkowy to: podstawy 
dziennikarstwa i komunikacji interpersonalnej

NOWOŚĆ
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 » inicjatywy i projekty o charakterze międzynarodowym

 » Szkolny Klub Integracji Europejskiej, który współpracuje z Akademią Europejską 
Otzenhausen oraz z wolontariuszami AIESEC

 » realizacja projektów europejskich, w  tym PO WER Wiedza Edukacja Rozwój  
poświęcony problemowi bezpieczeństwa w Internecie

 » możliwość wyjazdu do Hiszpanii i na Maltę

 » doradca zawodowy, Szkolny Ośrodek Kariery oraz Centrum Wolontariatu

CO NAS WYRÓŻNIA: 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU im. rtm. Witolda Pileckiego
Nasze technikum to jedna z najlepszych szkół technicznych w regionie. Dwukrotnie zdobywała brązową tarczę w ogólnopolskim rankingu 
szkół. Jest to szkoła kameralna, z tradycjami, gdzie odnajdzie swe miejsce każdy uczeń – wybitny i utalentowany oraz ten, który potrze-
buje wsparcia. Szkoła może pochwalić się bogatą ofertą zajęć dodatkowych, wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania i pasje.  
Uczniowie naszego technikum odnoszą liczne sukcesy i z łatwością odnajdują się na polskim i europejskim rynku pracy.
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GWARANTUJEMY: 

 » praktyki zawodowe i staże
 » współpracę z  firmami branżowymi  

i zajęcia z ekspertami 
 » specjalistyczne pracowanie i  bogatą 

bazę dydaktyczną
 » naukę języków obcych ukierunkowa-

nych zawodowo
 » profesjonalną, dobrze przygotowaną 

kadrę pedagogiczną 
 » naukę z  wykorzystaniem nowoczes-

nych technologii
 » wyjazdy edukacyjne i zagraniczne
 » zajęcia językowe prowadzone przez 

wolontariuszy z krajów europejskich

TECHNIK LOTNISKOWYCH  
SŁUŻB OPERACYJNYCH
ROZWIŃ Z  NAMI SKRZYDŁA!

Nowoczesny zawód z przyszłością, który daje perspektywę pracy w bran-
ży lotniczej: na lotniskach, w  liniach lotniczych i  firmach serwisujących  
samoloty

Zapewniamy przygotowanie w  zakresie nadzorowania i  koordynacji ob-
sługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska, współpracy  
z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej, bezpieczeństwa osób i mienia  
w porcie lotniczym

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

To zawód na miarę XXI wieku, dający możliwość pracy w kraju i za granicą 
oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku 
ma szansę zatrudnienia w  przedsiębiorstwach prowadzących działalność  
w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów architektu-
ry oraz spełniania się w roli projektanta przestrzeni zielonych we własnym 
przedsiębiorstwie 

Zapewniamy zajęcia: z  projektowania i  grafiki komputerowej, warszta-
ty florystyczne, artystyczne i  fotograficzne. Współpracujemy z Zespołem  
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w  Będzinie, Ogrodem 
Śląskim w Świerklańcu i Ogrodem Pokazowym w Goczałkowicach

TECHNIK  
OCHRONY ŚRODOWISKA
ZMIENIAJ ŚWIAT! BĄDŹ EKO!

To zawód z przyszłością, gdyż ekologia jest priorytetowym zagadnieniem 
współczesnego świata. Absolwent tego kierunku ma szansę zatrudnie-
nia w  przedsiębiorstwach prowadzących działalność w  zakresie ochrony  
powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami  
i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitorujących poziom zanie-
czyszczeń środowiska 

W naszej szkole gwarantujemy interesujące zajęcia z monitoringu środo-
wiska, gospodarki odpadami, ochrony wód, powietrza, gleb oraz ochrony 
przed hałasem, ćwiczenia terenowe i wycieczki edukacyjne

NOWOŚĆ

Anna Kiljańska – studentka Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na kierunku transport

– Wybrałam tę szkołę, ponieważ pasjo-
nuje mnie lotnictwo, stwierdziłam, że 
będzie to strzał w  dziesiątkę. W  szkole 
rozwinęłam swą lotniczą pasję, zdoby-
łam fachową wiedzę oraz pierwsze do-
świadczenia zawodowe. Dodatkowo roz-
winęłam umiejętności językowe, brałam 
udział w życiu Klubu Europejskiego oraz 
skorzystałam z oferty licznych wyjazdów 
zagranicznych. To szkoła, która rozwi-
ja pasje, daje wiele możliwości rozwoju 
i  pozwala budować swoją przyszłość. 
Mierz wysoko – wybierz z głową!

 » aktywność na polu międzynarodowym związana z podejmowanymi działaniami 
projektowymi

 » realizacja projektu „Europejski start zawodowców Erasmus+ Kształcenie za-
wodowe”

 » możliwość realizacji praktyki zawodowej w portugalskich przedsiębiorstwach
 » doradca zawodowy, Szkolny Ośrodek Kariery oraz Centrum Wolontariatu
 » zmodernizowane sale wyposażone w  nowoczesne pomoce naukowe i  sprzęt  

dydaktyczny

CO NAS WYRÓŻNIA: 

NOWOŚĆTECHNIK AWIONIK
STERUJ SWOIM ŻYCIEM

Twoją pasją jest lotnictwo oraz chcesz wyróżniać się na tle innych i jed-
nocześnie wykonywać interesujący zawód? Technik awionik to świetny 
wybór!

Specjalista w tej dziedzinie zajmuje się wykonywaniem oceny technicznej 
oraz wykonywaniem napraw wyposażenia awionicznego i  elektrycznego 
statków powietrznych

Zapewniamy przygotowanie w zakresie: obsługi hangarowej wyposażania 
awionicznego statków powietrznych, przeprowadzania przeglądów tech-
nicznych, wykonywania prac pomiarowych i  instalacyjno-montażowych 
oraz naprawy urządzeń elektrycznych i awionicznych

Wysoką jakość przygotowania praktycznego do zawodu technik lotnisko-
wych służb lotniskowych i technik awionik gwarantuje współpraca z Mię-
dzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w  Pyrzowicach, firmą 
LineTech Aircraft Maintenance, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cy-
wilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Gliwicach


