
OFERTA EDUKACYJNA

ROK SZKOLNY 2023/2024



WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KREATYWNOŚĆ - PROMOCJA TALENTÓW

„Nasza szkoła wciąż otwiera nowe okna na świat dialogu i tolerancji”.        

Powinieneś być z nami!

Misja szkoły





Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  A
AKADEMICKA - dwujęzyczna

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86
e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl    www.tischner-wodzislaw.pl

przedmioty uzupełniające do wyboru: 
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 
KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Absolwent klasy A może w przyszłości studiować:
informatykę, automatykę, robotykę, mechatronikę, 
elektrotechnikę, ekonomię, finanse i rachunkowość, 
zarządzanie, inżynierię techniczną, budownictwo, 
architekturę, geodezję, grafikę projektową, ale również 
kierunki medyczne.

Drugi język obcy do wyboru: 

HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI

ZOSTAŃ UCZNIEM „TISCHNERA”, JEŻELI :
- planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą
- cenisz naukę języków obcych
- nauka – przyjaźń – wszechstronny rozwój – to Twój cel
- chcesz rozwijać swoje talenty i pasje
- doceniasz pracę w wyjątkowej atmosferze

NASZA SPECJALNOŚĆ!
Wykłady, seminaria, warsztaty, Festiwale Nauki w ramach współpracy z wieloma 
uczelniami wyższymi  i instytucjami m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem 
Jagiellońskim,  Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i AWF 
w Katowicach, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, 
Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz innymi instytucjami 
np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty 
językowe, konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy zagraniczne, obozy naukowe, 
plenery, rajdy integracyjne… Realizujemy projekt ERASMUS+



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  B
EUROPEJSKA - dwujęzyczna

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86
e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl        www.tischner-wodzislaw.pl

przedmioty uzupełniające do wyboru:
KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

Wybierając klasę B, możesz w przyszłości studiować: filologie, 
prawo, pedagogikę, politologię, lingwistykę, dyplomację, 
kryminologię, stosunki międzynarodowe, socjologię, filozofię, 
dziennikarstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, 
produkcję  medialną, design i komunikację społeczną, 
administrację, ale też turystykę i rekreację. 

Drugi język obcy do wyboru:  

HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI

ZOSTAŃ UCZNIEM „TISCHNERA”, JEŻELI :
- planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą
- cenisz naukę języków obcych
- nauka – przyjaźń – wszechstronny rozwój – to Twój cel
- chcesz rozwijać swoje talenty i pasje
- doceniasz pracę w wyjątkowej atmosferze

NASZA SPECJALNOŚĆ!
Wykłady, seminaria, warsztaty, Festiwale Nauki w ramach współpracy z wieloma 
uczelniami wyższymi  i instytucjami m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem 
Jagiellońskim,  Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i AWF 
w Katowicach, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, 
Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz innymi instytucjami 
np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty językowe, 
konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy zagraniczne, obozy naukowe, plenery, rajdy 
integracyjne… Realizujemy projekt ERASMUS+



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  C
MEDYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86
e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl        www.tischner-wodzislaw.pl

przedmioty uzupełniające do wyboru:
ANALIZA CHEMICZNA, 
PODSTAWY BIOCHEMII I FIZJOLOGII,  
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 

Absolwent klasy C może w przyszłości dołączyć 
do grona studentów:  kierunków medycznych, 
psychologii oraz kierunków technicznych 
i ekonomicznych.

Drugi język obcy do wyboru: 

FRANCUSKI, HISZPAŃSKI , NIEMIECKI, ROSYJSKI

ZOSTAŃ UCZNIEM „TISCHNERA”, JEŻELI :
- planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą
- cenisz naukę języków obcych
- nauka – przyjaźń – wszechstronny rozwój – to Twój cel
- chcesz rozwijać swoje talenty i pasje
- doceniasz pracę w wyjątkowej atmosferze

NASZA SPECJALNOŚĆ!
Wykłady, seminaria, warsztaty, Festiwale Nauki w ramach współpracy z wieloma 
uczelniami wyższymi  i instytucjami m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem 
Jagiellońskim,  Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i AWF 
w Katowicach, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Wyższą Szkołą 
Bezpieczeństwa, Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz 
innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty 
językowe, konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy zagraniczne, obozy naukowe, 
plenery, rajdy integracyjne… Realizujemy projekt ERASMUS+



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  D
EKONOMICZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86
e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl        www.tischner-wodzislaw.pl

przedmioty uzupełniające do wyboru:
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Klasa D przygotowuje do studiów na kierunkach: 
ekonomia, marketing i zarządzanie, bankowość, finanse       
i rachunkowość, elektronika, zarządzanie i inżynieria 
techniczna, budownictwo,  mechanika i budowa maszyn, 
gospodarka przestrzenna, geodezja, logistyka oraz 
kosmetologia czy pielęgniarstwo.

Drugi język obcy do wyboru: 

FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

ZOSTAŃ UCZNIEM „TISCHNERA”, JEŻELI :
- planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą
- cenisz naukę języków obcych
- nauka – przyjaźń – wszechstronny rozwój – to Twój cel
- chcesz rozwijać swoje talenty i pasje
- doceniasz pracę w wyjątkowej atmosferze

NASZA SPECJALNOŚĆ!
Wykłady, seminaria, warsztaty, Festiwale Nauki w ramach współpracy z wieloma 
uczelniami wyższymi  i instytucjami m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim,  
Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i AWF w Katowicach, 
Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa, Akademiami 
Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz innymi instytucjami np. Szpitalem          
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty językowe, 
konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy zagraniczne, obozy naukowe, plenery, rajdy 
integracyjne… Realizujemy projekt ERASMUS+



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  E
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

JĘZYK POLSKI, BIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86
e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl        www.tischner-wodzislaw.pl

przedmioty uzupełniające do wyboru:
PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI ,
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Drugi język obcy do wyboru: 

FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

ZOSTAŃ UCZNIEM „TISCHNERA”, JEŻELI :
- planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą
- cenisz naukę języków obcych
- nauka – przyjaźń – wszechstronny rozwój – to Twój cel
- chcesz rozwijać swoje talenty i pasje
- doceniasz pracę w wyjątkowej atmosferze

NASZA SPECJALNOŚĆ!
Wykłady, seminaria, warsztaty, Festiwale Nauki w ramach współpracy z wieloma 
uczelniami wyższymi  i instytucjami m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem 
Jagiellońskim,  Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i AWF       
w Katowicach, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Wyższą Szkołą 
Bezpieczeństwa, Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz 
innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty 
językowe, konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy zagraniczne, obozy naukowe, 
plenery, rajdy integracyjne… Realizujemy projekt ERASMUS+

Wybierając klasę E możesz w przyszłości studiować: 
filologie, pedagogikę, psychologię, resocjalizację 
socjologię, biotechnologię medyczną , kosmetologię, 
dietetykę, technologię żywności, elektroradiologię, 
ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, 
fizjoterapię, ale również dziennikarstwo, komunikację 
medialną i wizerunkową, aktorstwo.



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  F
HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 

JĘZYK POLSKI, WOS, JĘZYK ANGIELSKI

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86
e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl        www.tischner-wodzislaw.pl

przedmioty uzupełniające do wyboru:
DZIENNIKARSTWO REPORTAŻOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM, 
ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

Klasa F przygotowuje do studiów na kierunkach: 
prawo, filologie, politologia, lingwistyka, dyplomacja, biznes   
i administracja, przedsiębiorczość i zarządzanie 
innowacjami, socjologia, kulturoznawstwo, animacja 
społeczno-kulturalna, produkcja medialna, aktorstwo, 
bibliotekoznawstwo, czy krajoznawstwo i turystyka.

Drugi język obcy do wyboru: 

FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

ZOSTAŃ UCZNIEM „TISCHNERA”, JEŻELI :
- planujesz studia na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą
- cenisz naukę języków obcych
- nauka – przyjaźń – wszechstronny rozwój – to Twój cel
- chcesz rozwijać swoje talenty i pasje
- doceniasz pracę w wyjątkowej atmosferze

NASZA SPECJALNOŚĆ!
Wykłady, seminaria, warsztaty, Festiwale Nauki w ramach współpracy z wieloma 
uczelniami wyższymi  i instytucjami m.in. AGH w Krakowie, Uniwersytetem 
Jagiellońskim,  Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i AWF       
w Katowicach, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Wyższą Szkołą 
Bezpieczeństwa, Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki w Cieszynie oraz 
innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty 
językowe, konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy zagraniczne, obozy naukowe, 
plenery, rajdy integracyjne… Realizujemy projekt ERASMUS+



OFERTA EDUKACYJNA

ROK SZKOLNY 2023/2024





Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

KLASA  A
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 

HISTORIA SZTUKI, JĘZYK ANGIELSKI

44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 tel./fax. (32) 455 22 28, 455 39 86

e- mail: sekretariat@tischner-wodzislaw.pl        www.tischner-wodzislaw.pl

Specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE
Specjalizacje: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE,

TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

Drugi język obcy do wyboru : NIEMIECKI, WŁOSKI

BĄDŹ Z NAMI, JEŻELI:
- chcesz rozwijać swój talent, pasje i kreatywność
- planujesz tworzyć i prezentować swoje prace
- chciałbyś współorganizować wystawy i plenery
- cenisz wyjątkowych ludzi i miejsca

NASZA SPECJALNOŚĆ! Wykłady, seminaria, warsztaty w ramach 
współpracy z wieloma uczelniami wyższymi  i instytucjami. 
Realizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, 
projekty językowe, konkursy, debaty… Organizujemy wyjazdy 
zagraniczne, obozy naukowe, plenery, rajdy integracyjne… 
Realizujemy program Erasmus+!

Edukacja obejmuje: przedmioty ogólnokształcące oraz 
obowiązkowe przedmioty artystyczne: historia sztuki, 
rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, 
podstawy fotografii i filmu. Nauka w Liceum kończy się 
egzaminem dyplomowym. Ukończenie szkoły jest 
równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego: 
PLASTYK o wybranej specjalizacji.  Matura umożliwia 
podjęcie studiów na wybranych kierunkach, nie tylko
artystycznych. 



NAUKA W ZSP TO RÓWNIEŻ:



Nauka w ZSP to również…



Projekty edukacyjne



Edukacyjne podboje Europy

http://www.tischner-wodzislaw.pl/images/stories/szkocja2011/szkocja2011_195sm.JPG
http://www.tischner-wodzislaw.pl/images/stories/szkocja2011/szkocja2011_195sm.JPG


Festiwale Nauki
Konkursy 

Wolontariat
Wyjazdy do NOSPR-u



CHWILE 
ARTYSTYCZNYCH 

UNIESIEŃ



plenery malarskie
przeglądy prac

wystawy

NAUKA W ZSP TO RÓWNIEŻ:



Co nas wyróżnia…





NASI UCZNIOWIE TO LAUREACI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH, 
ARTYSTYCZNYCH I KONKURSÓW NA NAJWYŻSZYCH SZCZEBLACH

SĄ STYPENDYSTAMI PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA KULTURY, 
PROGRAMU „ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY” 





Tutaj „człowiek jest nieustannym stawaniem się…”

Józef Tischner

MOŻESZ  BYĆ  Z  NAMI !         


