
 

 

 
Dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych; 
 
Patronat Akademii Sztuki Wojennej  w Warszawie, 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; 
 
Stała współpraca z:  

 6 Brygadą Powietrzno - Desantową w Krakowie, 

 Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu; 

 WKU Będzin; 

 IPA w Zawierciu,  

 Komendą Powiatową Policji; 

 Powiatową Strażą Pożarną; 

  GOPR; 
 
Dodatkowo:  

 bytowania, poligony 

 uprawnienia  pierwszej pomocy 

 uprawnienia ochrony imprez masowych; 

 zajęcia terenowe 

 skoki spadochronowe w Krakowie; 

 przygotowanie do zawodów sportowych w których 
zajmujemy czołowe miejsca w Polsce 
i województwie. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dobre przygotowanie do egzaminów 
 zawodowych oraz maturalnych; 
 
Współpraca z: 

 Portem Lotniczym Katowice - Pyrzowice; 

 PKP PLK S. A. w Warszawie i Częstochowie; 

 PKP Cargo Tabor w Dąbrowie Górniczej; 

 Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach; 

 Urzędem Transportu Kolejowego; 

 CMC Poland – Huta w Zawierciu; 

 SIEMENS Sp. z o. o. 
 
 Kursy dające kwalifikacje zawodowe 
 
Możliwość uzyskania stypendiów za dobre wyniki 
w nauce – fundowanych przez pracodawców 
 
Atrakcyjne wycieczki przedmiotowe 

Praktyki i zajęcia praktyczne w renomowanych firmach 

  
Przyjazna atmosfera, kameralny nastrój  i poczucie 
bezpieczeństwa !  
 
 
 

 

 
 zajęcia na basenie w Parku Wodnym Jura w Łazach; 

 ofertę zajęć pozalekcyjnych; 

 przygotowanie do konkursów i olimpiad; 

 wyjścia do Sądu Rejonowego w Zawierciu; 

 atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i zawodowe; 

 zajęcia na ściance wspinaczkowej; 

 obozy narciarskie; 

 rajdy, biwaki, wycieczki klasowe; 

 pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz radiowęźle; 

 pracę na rzecz PCK, wolontariat; 

 stałą współpracę z uczelniami wyższymi. 
 
 
 

Realizujemy program Erasmus+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niemcy, Czechy, Włochy 
 

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom i ich rodzicom, 
posiada profesjonalną i życzliwą kadrę nauczycieli,  
uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów! 
 

 

 
 

Liceum Ogólnokształcące o profilu 
mundurowym i psychologicznym: 

DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW: 

Technikum: 

DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW: 

Dodatkowo oferujemy: 

Stypendia dla klas  technicznych! 

Zajęcia i spotkania z fachowcami! 



 
 

Technik eksploatacji portów i terminali. 
 
 
 
 

Po ukończeniu szkoły zatrudnienie: w portach 
i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, 
samochodowych, żeglugi śródlądowej, w centrach 
magazynowych i logistycznych zarówno w kraju jak 
 i za granicą. 
 
Nasza szkoła jako pierwsza w Polsce uruchomiła ten 
kierunek w 2006 roku we współpracy z Zespołem Szkół 
Morskich w Gdańsku. Nasi nauczyciele są współautorami 
pierwszego programu nauczania do tego zawodu. 
 
   Jest to EUROZAWÓD.  
  
Naukę możesz kontynuować na studiach wyższych m.in. 

transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, 
teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, 
kierunki „mundurowe”, logistyka, spedycja. 
 

Technik transportu kolejowego 
 

Technik transportu kolejowego może: prowadzić ruch 

pociągów, obsługiwać urządzenia sterownia ruchem 

kolejowym, planować przewozy pasażerskie i towarowe, 

nadzorować obsługę pociągów, wykonywać manewry 

kolejowe. 

 

Możesz pracować w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., 

w  kolejowych spółkach przewozowych, działających 

w naszym regionie i na terenie całego kraju: Koleje Śląskie, 

POLREGIO, Intercity, PKP Cargo, DB Schenker Rail Polska, 

 CTL Logistics i innych. 

 

Po ukończeniu szkoły możesz  pracować jako: dyżurny 

ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer, 

ustawiacz, dyspozytor, kierownik pociągu, maszynista. 

 
Będziesz mógł kontynuować naukę na studiach 

na wydziale transportu, logistyki, sterowania ruchem. 
 
 
 

Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego 
 

Po ukończeniu kierunku możesz pracować 

w przedsiębiorstwach kolejowych: PKP CARGO, POLREGIO, 
Koleje Śląskie, PKP INTERCITY, CTL Logistics, DB Schenker 
Rail , PKP PLK, w zakładach utrzymania taboru kolejowego, 
w tramwajach i metrze oraz w innych. 
 

Możesz  uzyskać licencję maszynisty. 
 

 Pracować jako dyspozytor  drużyn trakcyjnych, dyspozytor 
brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych, monter lub 
kierownik pociągu sieciowego. 
 

 Naukę możesz kontynuować na studiach na wydziale 

transportu i wydziale elektrycznym.  
 

 
 
Profil mundurowy z elementami psychologii: 
 

 (GOPR, policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna, 
służba więzienna, straż ochrony kolei) 
 
 Po ukończeniu szkoły i zdanej maturze możesz: 

 studiować na kierunkach: prawo i administracja,  
 bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo cywilne, , 
bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd terytorialny, polityka 
regionalna, Akademia Wychowania Fizycznego 

 pracować w wojsku, policji, straży pożarnej , GOPR, 
 straży granicznej, służbie celnej, ratownictwie medycznym, 
Straży Ochrony Kolei, Służbie Ochrony Lotniska, służbach 
specjalnych. 
 

Będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach: 

 podstawy psychologii 

  działalność służb mundurowych (kapitan WP) 

 ratownictwo 

 resocjalizacja 

 pożarnictwo 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapraszamy:  www.gostek.eu 

Technikum: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Dobrze 
wybierz swoją 

przyszłość! 

www.facebook.com/GostekLazy 

Zespół Szkół 
im. prof Romana 
Gostkowskiego 

42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a 
Tel: 32/330-97-31 e-mail:  

rglazy@gmail.com 
www.gostek.eu 

Kształcimy w zawodach zgodnie  
z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

Realizujemy Wasze 
marzenia i pasje! 

Eurozawód - Polska - UE 

Specjaliści potrzebni na kolei! 

Szkoła Twoich możliwości i szans! 


