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Drogi Ósmoklasisto! 
 Przygotowaliśmy dla Ciebie informator, zawierający wiele przydatnych i pomocnych informacji 
związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacji. Przedstawione w nim szkoły szczegółowo opisują 
prowadzone przez nie klasy i profile. Dokonywany przez Ciebie obecnie wybór szkoły w dużej 
mierze będzie wpływał na Twoją późniejszą drogę zawodową i rozwój przyszłej kariery. Wiemy, że 
nie są to łatwe decyzje, dlatego zachęcamy, abyś przedyskutował je z rodzicami, z nauczycielem, 
wychowawcą lub ze specjalistą z poradni psychologiczno-pedagogicznej, który w fachowy sposób 
pomoże Ci w dokonaniu wyboru zgodnego z Twoimi aspiracjami i zainteresowaniami.
 Nasza oferta jest wszechstronna i różnorodna, ale też dostosowana do oczekiwań młodzieży 
oraz zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. 
 Jestem przekonany, że każdy z Was znajdzie klasę o wymarzonym profilu i zawodzie, w której 
nauka będzie kolejnym szczeblem do realizacji planu, jakim jest zdobycie upragnionego zawodu.

 Zachęcam do lektury informatora i życzę każdemu z Was trafnych wyborów i decyzji.

Starosta Raciborski
Grzegorz Swoboda
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Na podstawie §11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, 
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA  

ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowa-
niu rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz 
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynaro-
dowego, oddziału wstępnego, oddziału przygoto-
wania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kandydatów 
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz 
do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie spor-
towe w szkołach ponadpodstawowych.

od 17 maja 2021 r.  
do 31 maja 2021 r.  
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłącze-
niem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów 
międzynarodowych, oddziałów wstępnych, 
oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów 
wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddzia-
łów prowadzących szkolenie sportowe.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.

od 25 października 
2021 r. do 12 listopada 
2021 r.2

od 13 grudnia 2021 r. 
do 16 grudnia 2021 r.2

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 
wniosku, w  tym zmiana przez kandydata wniosku 
o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 
kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00

–––

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora 
szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przepro-
wadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, 
o których mowa w pkt 6-7.

do 14 maja 2021 r.

1  W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest prze-
prowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

3  Dyrektor szkoły – wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli 
przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie 
poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8 – 10 .
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowa-
niu rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

5. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierun-
kowych*

od 1 czerwca 2021 r.  
do 14 czerwca 2021 r.;
II termin3  
do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r. 
do 10 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

6. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

od 1 czerwca 2021 r. 
do 14 czerwca 2021 r.;
II termin1 
do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.  
do 10 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

7.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 
językowych.*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 
językowych (klasy wstępne).*

od 1 czerwca 2021 r. 
do 14 czerwca 2021 r.;
II termin1  
do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.  
do 10 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

8.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 
wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

I termin  
do 17 czerwca 2021 r.;
II termin  
do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

9.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 
wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin  
do 17 czerwca 2021 r.;
II termin  
do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

10.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 
wynik sprawdzianu kompetencji językowych, 
sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa 
wstępna).

I termin  
do 17 czerwca 2021 r.;
II termin  
do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w oświad-
czeniach, w tym dokonanie przez przewodniczące-
go komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 
ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.

do 15 listopada 2021 r.2 do 17 grudnia 2021 r.2

1  W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest prze-
prowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

2  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu lutego.

*  Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji 
językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowa-
niu rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

12.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i doku-
mentów potwierdzających spełnianie przez kandy-
data warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczno-
ści zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.

do 30 listopada 2021 r.2 do 7 stycznia 2022 r.2

13.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.

1 grudnia 2021 r.2 10 stycznia 2022 r.2

14. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r.  
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.  
do 13 sierpnia 2021 r.

od 25 października 
2021 r. do 6 grudnia 
2021 r.2

od 13 grudnia 2021 r. 
do 13 stycznia 2022 r.2

15.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedło-
żenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe – także za-
świadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia 
psychologicznego o braku przeciwwskazań psy-
chologicznych do kierowania pojazdem.**

od 23 lipca 2021 r.  
do 30 lipca 2021 r.  
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.  
do 20 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.00

od 2 grudnia 2021 r.  
do 9 grudnia 2021 r.2

od 11 stycznia 2022 r. 
do 18 stycznia 2022 r.2

16.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-
datów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.  
do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r.2 19 stycznia 2022 r.2

17.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponad-
podstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.

10 grudnia 2021 r.2 19 stycznia 2022 r.2

18.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświa-
ty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.

do 13 grudnia 2021 r.2 do 20 stycznia 2022 r.2

19. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządze-
nie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.

do 17 grudnia 2021 r.2 do 26 stycznia 2022 r.2

2  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu lutego.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 
lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 
w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, 
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektron-
icznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później 
niż do dnia 24 września 2021 r.
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowa-
niu rekrutacyjnym

Termin w postępowa-
niu uzupełniającym

1 2 3 4

20. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasad-
nienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia2

21. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania  
odmowy przyjęcia2

22. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzy-
gnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 
szkoły
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 
szkoły2

Dodatkowe informacje:
1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do sz-

koły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowan-
ia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 
poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.  Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 
internetowych tych jednostek.
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Informacje dla absolwentów szkoły podstawowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz
tel. 32 415 44 52
lo1@raciborz.com.pl, 
www.zso1raciborz.pl

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Kacprowicz

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wchodzą:

• I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza,
• Liceum Sztuk Plastycznych.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA KASPROWICZA W RACIBORZU

W ZSO NR 1 W RACIBORZU

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 w I LO

Nazwa klasy Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym

Planowana 
liczba 

oddziałów

Liczba 
uczniów

Humanistyczna język polski, historia, język angielski 1 32

Biologiczna
biologia, chemia, język angielski 0,5 16

biologia, chemia, matematyka 0,5 16

Matematyczna
matematyka, fi zyka, język angielski 0,5 16

matematyka, geografi a, język angielski 0,5 16

Językowo-biznesowa język angielski, geografi a, 
WOS lub matematyka 1 32

W I LO im. Jana Kasprowicza uczniowie mają możliwość nauki następujących języków:
język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski i język włoski.
W przypadku języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego istnieje możliwość przygotowania 
uczniów do zdobycia certyfi katu - odpowiednio FCE i CAE, DELF oraz DSD.
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Zajęcia edukacyjne wliczane do punktacji za świadectwo do oddziału ze wskazanym rozszerzeniem:

Klasa Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3
Przedmiot 4 

(jeden do wyboru z dwóch  
- wskazanych przez ucznia)

Humanistyczna j. polski matematyka j. angielski historia lub wiedza  
o społeczeństwie

Matematyczna j. polski matematyka j. angielski geografia lub fizyka

Biologiczna j. polski matematyka j. angielski biologia lub chemia

Językowo-biznesowa j. polski matematyka j. angielski geografia lub wiedza  
o społeczeństwie

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji to 200. 

Laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani do wybranej szkoły niezależnie od 
kryteriów naboru, czyli otrzymują od razu 200 punktów!

Udział w różnych konkursach, zawodach sportowych czy artystycznych jest również punktowany 
(szczegóły w regulaminie).

Młodzież naszego liceum poza oferowanymi zajęciami dydaktycznymi ma możliwość działać 
w różnych grupach, kołach, akcjach, m.in.:

– zajęciach rozwijających wiedzę z przedmiotów rozszerzonych (przygotowanie do konkursów 
i olimpiad, zajęcia, wykłady na uczelniach wyższych), 

– zajęciach sportowych z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej, 

– sekcjach Samorządu Uczniowskiego (wolontariat, radiowęzeł), 

– projektach Erasmus (łącznie z wyjazdami zagranicznymi),

– imprezach szkolnych typu wieczorek poetycki, spotkania z absolwentem... i wiele innych.

SZKOŁA dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, pracowniami specjalistycznymi, boiskiem, 
siłownią, salami gimnastycznymi, zabytkową aulą i pięknym ogrodem wokół budynku.

Informacje dotyczące rekrutacji, np. regulaminy czy inne materiały związane z działaniami 
w ZSO nr 1 znajdują się na stronie szkoły: http://zso1raciborz.pl/

Zakładka „REKRUTACJA” jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.
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LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ZSO NR 1 W RACIBORZU

Liceum Sztuk Plastycznych również jest objęte systemem 
rekrutacji elektronicznej!

Liceum Sztuk Plastycznych wchodzi w skład ZSO nr 1. To szkoła, w której nauka trwa pięć lat 
i kończy się egzaminem dyplomowym (zdobędziesz tu tytuł zawodowy plastyka o specjalności 
fotografi a i fi lm, ze specjalizacją fotografi a artystyczna lub techniki grafi czne ze specjalizacją 
projektowanie grafi czne) i maturą (co daje Ci możliwość kontynuowania nauki na uczelniach 
wyższych w kraju i za granicą).  

Liceum Sztuk Plastycznych – specjalności 
(jedna do wyboru)

Cykl 
kształcenia

Planowana liczba 
grup w klasie

Maksymalna 
liczba uczniów

specjalność: fotografi a i fi lm
specjalizacja: fotografi a artystyczna

5 lat
0,5 16

specjalność: techniki grafi czne
specjalizacja: projektowanie grafi czne 0,5 16

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja do LSP odbywa się elektronicznie, a ponadto przeprowadzony jest egzamin praktyczny 
(wstępny):

Egzamin wstępny odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 na terenie szkoły (należy na 
bieżąco śledzić informacje na stronie szkoły http://zso1raciborz.pl/ w zakładce Rekrutacja – 
Ogłoszenia i LSP – egzamin wstępny).  

Egzamin wstępny obejmuje zadania praktyczne z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych składają podpisany przez 
rodziców wniosek wygenerowany z systemu e-rekrutacji (w przypadku wersji elektronicznej: 
dokument zeskanowany) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia nauki w szkole.

Liceum Sztuk Plastycznych oferuje uczniom naukę języka angielskiego i francuskiego.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi i artystycznymi uczniowie mają możliwość uczestniczenia 
w warsztatach, wernisażach, wystawach i plenerach. Sami także prezentują swoje prace w 
galeriach szkolnych i pozaszkolnych. Oferowane są im także ciekawe konkursy czy inicjatywy 
artystyczne.

Młodzi plastycy mają do dyspozycji nowoczesne pracownie do zajęć z grafi ki, fotografi i artystycznej 
czy multimedialnej.

10 INFORMATOR NABOROWY



INFORMATOR NABOROWY 11

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ADAMA MICKIEWICZA W RACIBORZU

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz

tel. 32 415 56 57
drugieloraciborz@poczta.onet.pl
www.2loraciborz.pl 

p. o. Dyrektora szkoły: mgr Maciej Malinowski

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Profi l Rozszerzenia Liczba 
oddziałów

Liczba 
miejsc

1a
matematyczno-fi zyczny matematyka, fi zyka, język angielski 1 32

1mi*
matematyczno-informatyczny

matematyka, informatyka, 
język angielski 0,5 16

1mg*
matematyczno-geografi czny matematyka, geografi a, język angielski 0,5 16

1bm*
biologiczno-chemiczny biologia, chemia, matematyka 0,5 16

1ba*
biologiczno-chemiczny biologia, chemia, język angielski 0,5 16

społeczno-prawny wiedza o społeczeństwie, 
język polski, język angielski 1 32

Profi l Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo

1a
matematyczno-fi zyczny j. polski, matematyka, fi zyka, język obcy

1mi*
matematyczno-informatyczny j. polski, matematyka, informatyka, język obcy

1mg*
matematyczno-geografi czny j. polski, matematyka, geografi a, język obcy

1bm*
biologiczno-chemiczny j. polski, matematyka, biologia, język obcy

1ba*
biologiczno-chemiczny j. polski, matematyka, biologia, język obcy 

społeczno-prawny j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy
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* Oznaczenia klas „mi” i „mg” są tymczasowe i po zakończonej rekrutacji będą tworzyć oddział o ozna-
czeniu „m”, w którym pierwszym przedmiotem w zakresie rozszerzonym będzie matematyka, drugim 
informatyka (16 osób) lub geografia (16 osób) zgodnie z wyborem w systemie rekrutacyjnym, natomiast 
trzecim język angielski. 

* Oznaczenia klas „bm” i „ba” są tymczasowe i po zakończonej rekrutacji będą tworzyć oddział o oznacze-
niu „b”, w którym pierwszym przedmiotem w zakresie rozszerzonym będzie biologia, drugim chemia, na-
tomiast trzecim, zgodnie z wyborem w systemie rekrutacyjnym, matematyka (16 osób) i język angielski 
(16 osób).

• Materiały informacyjne na temat szkoły i rekrutacji publikujemy na szkolnej stronie www.2loraciborz.pl
• Na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji odpowiadamy również telefonicznie pod numerem 32 415 56 57
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Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3 w Raciborzu, 
tel. 32 415 48 90, www.ekonomikraciborz.pl

facebook.com/ekonomikraciborz/

Szanowny absolwencie,
zewsząd słyszysz, że wybór szkoły średniej to ważny moment w Twoim życiu. Nie powiem 
Ci nic nowego: to prawda. Zastanów się więc dobrze, bo Twój wybór pociągnie za sobą decyzję 
o tym, jak zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów i przyszłej pracy zawodowej. Lata 
temu stałem przed taką samą decyzją i wybrałem „Ekonomik”. Nie zawiodłem się, dlatego 
zachęcam do pójścia w moje ślady. Ta szkoła od kilkudziesięciu lat kształci fachowców z branży 
ekonomiczno-usługowej. W naszej szkole dajemy możliwość zdobycia zawodu, zdania matury, 
a co najważniejsze: wszechstronnego rozwoju osobowościowego. 
W naszej szkole przygotujemy Cię do startu w dorosłe życie. Serdecznie zapraszam do wstąpienia 
w szanowne i przyjazne progi szkoły.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej

Zawód Rozszerzenie Liczba oddziałów Liczba miejsc

technik ekonomista

język angielski lub niemiecki

1,5 48

technik rachunkowości 0,5 16

technik handlowiec 0,5 16

technik logistyk 1 32

technik reklamy 1 32

technik spedytor 0,5 16

Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo w Technikum nr 1:
Język polski Matematyka Język obcy Informatyka

Paweł Ptak

najpierw absolwent, potem nauczyciel, 
a teraz także dyrektor Ekonomika

Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją. Nasi absolwenci to wysoko wykwalifi ko-
wany personel zasilający wiele lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż 
oraz instytucji budżetowych. Wprowadziliśmy dodatkowe specjalizacje na każdym 
kierunku właśnie po to, żeby mogli sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki.
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Jeśli chcesz:
• uzyskać zawód, który zapewni Ci pracę,
• zdobyć nowe kwalifikacje,
• zdać maturę,
• rozszerzać umiejętności w ramach specjalizacji,
• prowadzić w przyszłości własne przedsiębiorstwo,
• zdobywać doświadczenie na dwumiesięcznych praktykach zawodowych w kraju 

i Europie w ramach ERASMUS+,
• współpracować z pracodawcami z branży ekonomiczno-finansowej,
• podejmować działania w zakresie wolontariatu i samorządu uczniowskiego,
• realizować się na konkursach i olimpiadach ekonomicznych,
• realizować swoje sportowe i artystyczne pasje,
• uczestniczyć w życiu szkolnym i być częścią Naszej szkoły.

Jeśli chociaż trzy odpowiedzi były na TAK, to zapraszamy do NAS!

Dodatkowo oferujemy:
• wycieczki krajowe i zagraniczne, 
• cztery pracownie komputerowe, profesjonalną pracownię fotografii i reklamy,
• udział w praktykach zagranicznych w Austrii i Hiszpanii,
• możliwość wyboru drugiego języka obcego: hiszpańskiego lub niemieckiego,
• wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branżowych w kraju i zagranicą,
• możliwość zatrudnienia w międzynarodowej korporacji LKW Walter,
• warsztaty i zajęcia z przedsiębiorcami i nauczycielami akademickimi, we współpracy 

z prestiżowymi uczelniami: Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką 
Śląską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu,

• centralne usytuowanie szkoły w mieście, bardzo blisko stacji PKP, PKS,
• możliwość zdawania egzaminów zawodowych i maturalnych w naszej szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na naszej  
stronie internetowej: 

www.ekonomikraciborz.pl
Na wszystkie pytania odpowiemy pod numerem telefonu 

32 415 48 90
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Budowlanka • Gastronomik (Wileńska 6-8), tel. 32 415 46 54, 32 415 29 63
www.ckziu1raciborz.idsl.pl, facebook: https://www.facebook.com/ckziuraciborz/, 

e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Raciborzu (Budowlanka – Gastronomik) tworzą szkoły z 
długoletnią tradycją kształcenia zawodowego.
 Kształcimy w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia 
w branżach: budowlanej, chemiczno-ekologicznej, 
hotelarsko-gastronomicznej i usługowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Aktualnie w CKZiU nr 1 
kształci się ponad 900 uczniów i słuchaczy.
 Szkoła cieszy się popularnością. Nasi absolwenci piastują eksponowane stanowiska 
w  administracji, podejmują pracę naukową oraz prowadzą własną działalność gospodarczą. 
O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów Centrum świadczy znacząca liczba 
osób podejmujących studia na uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach technicznych, 
ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz humanistycznych. 
 Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach, turniejach branżowych i konkursach przedmiotowych, 
uzyskując w nich wysokie lokaty.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są pracownie dydaktyczne, w tym specjalistyczne 
pracownie do nauki zawodu wyposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne, pracownie 
komputerowe, multimedialne oraz laboratoria. Realizujemy projekty unijne „Podniesienie jakości 
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”, 
których efektem jest doposażenie 12 pracowni do prowadzenia zajęć dla zawodów: technik 
analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik 
hotelarstwa, technik ochrony środowiska i technik żywienia i usług gastronomicznych. 
W ramach realizowanych projektów umożliwiamy uczniom i nauczycielom zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji oraz zawodowych umiejętności.
 Naszą silną stroną jest sport. Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem sportowym: salą 
sportową z siłownią oraz kompleksem boisk ze sztuczną nawierzchnią. 
 Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu łączem światłowodowym znajdują się we 
wszystkich salach lekcyjnych i bibliotece. Pracownie przedmiotowe są sukcesywnie doposażane 
w sprzęt multimedialny. Młodzież uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy, 
uzupełniając realizowany program nauczania.
 Centrum jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. W budynku Budowlanki zainstalowano 
podjazd oraz windę. 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
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 Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Szczególnie 
wysoko cenimy udział w programie Erasmus+. Daje on możliwość zapoznawania się naszej 
młodzieży z rówieśnikami z innych krajów wspólnej Europy, poznania europejskiego rynku pracy 
oraz zdobywania doświadczeń zawodowych. Zrealizowaliśmy już cztery projekty.
 Szkoła ma opinię wymagającej, ale przyjaznej. Nasze priorytety to solidne wykształcenie 
i wszechstronny rozwój młodego człowieka. Dla nas najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby. 
Podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole. 
Dbamy o wysoki poziom nauczania i współpracę z pracodawcami.

  Serdecznie pozdrawiam
  Jacek Kąsek
  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  
  i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Zawód Liczba 
oddziałów

Liczba 
miejsc

Technikum nr 2

technik analityk 0,5 16

technik architektury krajobrazu 0,5 16

technik budownictwa 1 32

technik geodeta 0,5 16

technik hotelarstwa 0,5 16

technik żywienia i usług gastronomicznych 1 32

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2

cukiernik 0,5 16

fryzjer 1 32

kucharz 0,5 16

monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

0,5 16

Klasa wielozawodowa: 
sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, mon-
ter sieci i instalacji sanitarnych, fotograf, 
krawiec, piekarz, przetwórca mięsa, rolnik

1,5 48

Liceum Ogólnokształcące nr 1 
dla Dorosłych 1 32

Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo – język polski oraz przedmioty:

Zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3

Przedmioty punktowane w Technikum nr 2

technik analityk matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) chemia

technik architektury 
krajobrazu matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) plastyka
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Zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3

technik budownictwa matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) zajęcia 
techniczne

technik geodeta matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) geografia

technik hotelarstwa matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) geografia

technik żywienia 
i usług gastronomicz-
nych

matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) zajęcia 
techniczne

Przedmioty punktowane w Branżowej Szkole I stopnia nr 2

cukiernik, fryzjer, 
kucharz, stolarz, mon-
ter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie
Klasa  
wielozawodowa

matematyka Najlepsza ocena z: (język angielski, język niemiecki) zajęcia 
techniczne

Proponowane rozszerzenia:

Zawód Rozszerzenie (możliwe do wyboru)

technik analityk,
technik architektury krajobrazu,

technik budownictwa,

chemia
biologia
fizyka

biologia
chemia

geografia

technik geodeta,
technik hotelarstwa,

technik żywienia i usług gastronomicznych

geografia
geografia
biologia

fizyka
biologia

geografia

Kandydat wybiera rozszerzenie podczas rekrutacji (o ostatecznym przydziale decyduje 
dyrektor Centrum).

Szkoła, to nie tylko tablica i kreda. Oferujemy również:
• mnóstwo fantastycznych imprez i konkursów organizowanych przez samorząd uczniowski,
• miejsce, w którym na miękkiej kanapie można poczekać na autobus, a także zrobić sobie 

herbatę, zjeść coś ciepłego,
• możliwość rozszerzenia kompetencji zawodowych na kursach,
• bogato wyposażoną w publikacje branżowe i nowości wydawnicze bibliotekę szkolną,
• sympatyczne towarzystwo i uśmiechniętych nauczycieli 

Warto nam zaufać.
• Zdobędziesz wykształcenie na poziomie średnim technicznym, uzyskasz tytuł technika oraz 

możesz zdać maturę,
• W przyszłości z łatwością będziesz prowadzić własną firmę,
• Możesz podjąć pracę w różnych dziedzinach gospodarki,
• Możesz kontynuować naukę na studiach oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
• Egzaminy zawodowe i egzaminy maturalne przeprowadzane są w szkole,
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• Zawody naszych branż są w grupie poszukiwanych. Będziesz zatem pożądanym 
pracownikiem na rynku pracy,

• Zaproponujemy Ci wszechstronny rozwój,
• Możesz uczestniczyć w naszych Projektach Unijnych, obecnie realizujemy projekty 

w ramach ERASMUS+,
• Stale doskonalimy naszą bazę dydaktyczną. Realizowane są nowoczesne pracownie 

dydaktyczne dla wielu zawodów w naszym Centrum.
 Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Współpracujemy z 
pracodawcami kilku powiatów. Są to nie tylko zakłady usługowe i produkcyjne ale także instytucje 
administracji publicznej.
W ramach programu ERASMUS+ nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe za granicą.
Zrealizowaliśmy cztery projekty unijne na łączną kwotę ponad 560 000 euro: „Zagraniczne praktyki 
kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” (wyjazd: Hiszpania), „Europejska wymiana 
doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” (wyjazd: Portugalia, Włochy), Mobilni 
i kreatywni na europejskim rynku pracy (wyjazd: Portugalia, Hiszpania), i „Staże zagraniczne 
inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” (wyjazd: Hiszpania – Granada, Wielka 
Brytania – Londyn).
W projektach uczestniczyło 198 uczniów oraz 22 nauczycieli.
W trakcie realizacji są kolejne projekty: „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej 
kariery” i  „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej”.
Pracodawców szukaj na naszej stronie: www.ckziu1raciborz.idsl.pl (zakładka baza 
pracodawców) i na stronie Cechu Rzemiosł Różnych: www.cechraciborz.com.pl.

Pytania kieruj drogą elektroniczną, e-mail: nabory@ckziu1.idsl.pl lub zadzwoń: 32 415 46 54, 
32 415 29 63.



INFORMATOR NABOROWY 19

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK”
W RACIBORZU

ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz                   

tel. 32 415 33 88
sekretariat@zsm.slask.pl
www.mechanik.rac.pl

Dyrektor szkoły: dr Sławomir Janowski

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Zawód
Cykl 

kształce-
nia

Planowa-
na liczba 

oddziałów

Liczba 
miejsc

Technikum nr 4

technik mechanik

5 lat

1 32

technik elektryk 1 32

technik elektronik 0,5 16

technik informatyk 1 32

technik mechatronik 1 32

technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 0,5 16

Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 4

mechanik pojazdów samochodowych

3 lata

1 32

klasa wielozawodowa (blacharz 
samochodowy, lakiernik samochodowy, 

elektromechanik, mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych)

0,5 16

elektryk 0,5 16

operator obrabiarek skrawających 0,5 16

ślusarz – przy współpracy z fi rmami: 
Staltech, Sunex, Rafako 1,5 48

UWAGA! Uczniowie, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole branżowej winni 
posiadać na składanym podaniu potwierdzenie praktyki od pracodawcy (w każdym 
wybranym zawodzie) bez względu na kolejność wyboru szkoły.



20 INFORMATOR NABOROWY

Przedmioty wliczane do punktacji za świadectwo:

rozszerzenie / profil / zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 Przedmiot 4

technik elektronik, technik informatyk, 
technik mechanik, technik elektryk, technik 
mechatronik, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów 
samochodowych,  blacharz samochodowy, 
lakiernik samochodowy, elektryk, operator 

obrabiarek skrawających, ślusarz / spawacz, 
mechanik-operator pojazdów i maszyn 

rolniczych

język polski matematyka j. obcy informatyka

Wykaz pracodawców, z którymi współpracuje „Mechanik” można znaleźć pod adresem: 
https://www.mechanik.rac.pl/rekrutacja-wykaz-pracodawcow/
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Informacje dla ósmoklasisty dot. naboru elektronicznego

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń 
kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości 
oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP – zakładanie konta w systemie
od 17 maja 2021r.
Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej 
rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący 
sposób: 

– zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole, 
– lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

II ETAP – wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – do godz. 15.00 
Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu slaskie.edu.com.pl 
i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  buduje tzw. 
listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie 
ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna 
za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. 
Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.
UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy. 
Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje 
wniosek:

• na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian,
• wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez co najmniej jednego rodzica/

prawnego opiekuna),
• wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy 

preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z 
danymi w systemie.

III ETAP – wprowadzanie danych o ocenach 
od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.
Uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku  egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego 
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których 
kandyduje.

IV ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru 
22 lipca 2021r.  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez 
Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w 
swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em.
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V ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki 
od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00. 

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego. 

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony 
z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

2 sierpnia 2021r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 
i podanie informacji o wolnych miejscach.

Uwaga***

• w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe należy, wraz z wnioskiem dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

• w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

• w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie 
wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:

– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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Kilka najważniejszych rad dla uczniów wybierających szkołę:

Drodzy ósmoklasiści – wybór szkoły ponadpodstawowej to niełatwe zadanie. Po pierwsze 
trzeba wybrać szkołę, do której chce się dostać. Po drugie – trzeba przejść proces rekrutacji 
elektronicznej, logując się na koncie, wybierając właściwe oddziały w trzech szkołach, do których 
chcecie się dostać. Oto kilka praktycznych rad, które powinny Wam pozwolić uniknąć błędów:

1. Pamiętaj: wybierasz trzy szkoły i dowolną ilość oddziałów w wybranych szkołach. 
System komputerowy przydzieli Cię w kolejności Twojego wyboru – dlatego bardzo ważne 
jest, abyś przemyślał każdy swój wybór: nie tylko ten pierwszy, ale również drugi oraz kolejne 
wybory. Często bowiem zdarza się, że uczniowie mają dobrze przemyślany pierwszy wybór, 
ale kolejne już nie, gdyż zakładają, że na pewno dostaną się do tej pierwszej szkoły. 

2. Nigdy nie wybieraj tylko jednej szkoły (jednego oddziału). Nawet jak jesteś pewien, że 
do tej pierwszej szkoły dostaniesz się na 100% – skorzystaj z możliwości zarówno drugiego 
jak i trzeciego wyboru. Może się bowiem zdarzyć, że (oddział) klasa, którą wybrałeś nie 
powstanie (np. z powodu zbyt małej ilości chętnych) i wtedy system zakwalifikuje Cię 
do szkoły (klasy) drugiego, a następnie trzeciego wyboru. Jeśli zaś będziesz miał tylko jeden 
wybór – pozostaniesz poza systemem i będziesz mógł wybrać szkołę dopiero po zakończeniu 
rekrutacji elektronicznej. Do Twojej dyspozycji pozostaną wtedy tylko te szkoły i klasy, 
które będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. 

3. Jeśli zależy Ci na dostaniu się do konkretnej szkoły (zespołu szkół) pamiętaj, by 
w pierwszej kolejności zaznaczyć wszystkie oddziały w danej szkole, którymi jesteś 
zainteresowany – a dopiero w następnej kolejności wskaż inne szkoły i dowolną ilość 
oddziałów w tych szkołach. Jeśli zaś na zależy Ci na konkretnym kierunku kształcenia, 
to wybierz najpierw dany profil w poszczególnych szkołach.

4. W przypadku pytań bądź wątpliwości zawsze możesz się zgłosić do swojego wychowawcy, 
pedagoga bądź doradcy zawodowego w szkole. Możesz również zgłosić się bądź zadzwonić 
do Referatu Edukacji, gdzie z pewnością uzyskasz pomoc:

  tel. 32 45 97 306

  e-mail:  edukacja@powiatraciborski.pl, 

  adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu,  
  Plac Okrzei 4, budynek B.
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