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ZAPRASZAMY DO NAUKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W
SIEWIERZU

    Proponujemy naukę w Technikum Logistycznym lub Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu.  W
bieżącym roku szkolnym planujemy otworzyć  jedną klasę  Technikum Logistycznego oraz  dwie  klasy
Liceum Ogólnokształcącego: biologiczno-chemiczną oraz humanistyczną. 

    Zapewniamy:

PRACOWNIE – przygotowane do nauki pełnej doświadczeń;
KADRĘ – wyspecjalizowani nauczyciele, egzaminatorzy OKE;
NAUKĘ w systemie jednozmianowym – najpóźniej do 14:30;
ATMOSFERĘ – sprzyjającą rozwijaniu Twoich pasji!
STYPENDIA – w tym wyższych uczelni.

    Dlaczego Technikum Logistyczne w Siewierzu?

    Ponieważ technik logistyk to ZAWÓD SPRAWDZONY, ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI! Tak dla chłopców, jak i
dla dziewcząt. Klasy Technikum współpracują z Politechniką Śląską i Częstochowska oraz z Wyższą Szkołą
Logistyki  w Poznaniu.  W czasie  nauki  w Technikum uczeń zdobywa dwie  kwalifikacje  zawodowe w
zakresie uprawnień do:

ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM - egzamin po klasie III Technikum,
ZARZĄDZANIA SPEDYCJĄ – egzamin w klasie V po I semestrze.

    ZDOBYTE KWALIFIKACJE pozwalają na pracę w zakładach i firmach produkcyjnych, spedycyjnych, na
lotnisku,  w transporcie drogowym, kolejowym, wojskowym, na ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY. Uczeń
Technikum w Siewierzu uzyskuje świadectwo w języku polskim i w języku angielskim – uznawane w
Europie i na świecie.

   Zapraszamy również do klas Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu o profilu:

humanistycznym,
biologiczno-chemicznym.

    Klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu objęte są opieką wyższych uczelni. Współpracujemy z
Akademią  Medyczną  w  Katowicach,  Uniwersytetem  Śląskim  w  Katowicach,  Politechniką  Śląską,
Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu, Akademią Wyższą Szkołą Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Wybierając naukę w klasie HUMANISTYCZNEJ masz możliwość przygotowania
się  do  studiów:  humanistycznych,  ekonomicznych,  prawno-administracyjnych,  pedagogicznych,
dziennikarskich  lub  możesz  wybrać  inne  studia  o  zbliżonym  kierunku.

    Wybierając naukę w klasie BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ przygotujesz się do studiów na kierunkach
m. in. takich jak: medycyna, mechanika, energetyka, budownictwo (na większości z nich podstawą jest
matematyka)  lub  do  studiów  o  zbliżonej  specjalności,  np.:  matematyka  stosowana,  programowanie
(planujemy dodatkowe zajęcia  dla  przyszłych  programistów),  medycyna  nuklearna,  medycyna  leków,
chirurgia plastyczna, elektroradiologia, fizjoterapia, na których podstawą są przedmioty ścisłe – chemia,
biologia, matematyka.

    Szkoła ma już ponad 70 lat tradycji! Jej mury opuściło ponad 4000 absolwentów. Abiturienci szkoły to
znane  osoby  w  świecie  medycyny,  prawa,  mediów,  edukacji.  Szkoła  może  poszczycić  się  wysokimi
wynikami matur. 90-100 % zdawalności z języka polskiego i z języka angielskiego, 90% z matematyki.



 
Odwiedź nas na stronie internetowej szkoły: www.lo.siewierz.pl lub

https://www.facebook.com/liceum.wsiewierzu/

Zapraszamy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu!
 

JEDNA SZKOŁA - WIELE MOŻLIWOŚCI!
BLISKO I BEZPIECZNIE!

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
im. Jana Pawła II w Siewierzu

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

http://www.lo.siewierz.pl/lo/
https://www.facebook.com/liceum.wsiewierzu/

