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Obecnie w  szkole młodzież kształci się w  li-
ceum ogólnokształcącym w  klasach mundu-
rowych, w  szkole branżowej I  stopnia w  klasie 
wielozawodowej oraz w  Technikum im. Anie-
lina Fabery na wielu atrakcyjnych kierunkach, 
takich jak: technik informatyk, technik elektryk, 
technik mechanik, technik ekonomista, technik 
urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej 
oraz technik logistyk realizując jedną z  dwóch 
innowacji: technik logistyk w  służbach mundu-
rowych oraz technik logistyk z elementami pracy 
spedytora. PZS ma również ofertę dla dorosłych 
– w  szkole policealnej słuchaczki zdobywają 
wiedzę i kwalifikacje w zawodzie technik usług 
kosmetycznych. W  roku szkolnym 2019/2020 
planowane jest uruchomienie nowego kierunku 
– technik fotografii i multimediów.

Lędziński PZS to szkoła, która kształci bardzo 
skutecznie zarówno na płaszczyźnie ogólnej, jak 
i  zawodowej, o czym świadczy wysoka zdawal-
ność egzaminów maturalnych i  zawodowych. 
Wyniki egzaminu dojrzałości w  Technikum im. 
Anielina Fabery już w maju ubiegłego roku były 
doskonałe, ze zdawalnością 85,3%, co przewyż-
szało nie tylko średnią wojewódzką (70,6%) 
i ogólnopolską (69,6%), ale w zestawieniu z inny-
mi szkołami technicznymi z powiatu bieruńsko-
-lędzińskiego, Tychów, Mysłowic i Katowic, dało 
lędzińskiemu technikum drugie miejsce po Ślą-
skich Technicznych Zakładach Naukowych. Po 
sierpniowej sesji egzaminów poprawkowych 
było jeszcze lepiej – zdawalność wzrosła do 
94,1%. Egzaminy ustne i pisemne, zarówno z ję-
zyka polskiego oraz języków obcych zdało 100% 
abiturientów, natomiast z matematyki 94,1%, co 

też przewyższyło średnią wojewódzką i  ogól-
nopolską (82%). Również średnia zdawalność 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w za-
wodzie uzyskane przez uczniów technikum oraz 
słuchaczki szkoły policealnej wyniosła 80,5% 
i przewyższyła średnią wojewódzką (78,2%).

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach stwarza 
swoim uczniom warunki do zdobywania wiedzy 
i umiejętności odpowiadające europejskim stan-
dardom, skutecznie pozyskując i  wykorzystując 
fundusze europejskie. Szkoła jest liderem w  za-
kresie realizacji projektów unijnych, w  ramach 
których swoje kompetencje zawodowe i  języko-
we podnoszą zarówno uczniowie, jak i nauczycie-
le. Uczniowie technikum lędzińskiego PZS-u  już 
w 2011 roku, jako pierwsi w powiecie bieruńsko-
-lędzińskim, wyjechali na zagraniczne miesięczne 
praktyki zawodowe do Norwegii. Od tamtego 
czasu, najpierw w ramach programu Leonardo da 
Vinci, a potem Erasmus+, młodzież odbywa prak-
tyki w  różnych krajach europejskich – w  Niem-
czech, w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii.

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych to 
bardzo ważne, ale nie jedyne założenie takich 
projektów. W myśl zasady, że podróże poszerza-
ją horyzonty, przygotowując się do wyjazdów 
oraz w ich trakcie młodzież rozwija swoje umie-
jętności językowe, poznaje inne kultury oraz 
zwiedza, a wszystko to pokrywane jest ze środ-
ków przeznaczonych na realizację projektu. 
Takie wyjazdy przyczyniają się do podniesienia 
samooceny uczestników, pozwalają wzbogacić 
umiejętności językowe i  dają motywację do 
dalszego uczenia się języków obcych i podno-
szenia kwalifikacji zawodowych.

Sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez 
dobrych nauczycieli, którzy dbają o wysoki po-
ziom kształcenia w PZS w Lędzinach. Większość 
grona pedagogicznego stanowią doświadczeni 
nauczyciele dyplomowani, autorzy licznych 
innowacji i  projektów, świadomi konieczności 
ciągłego rozwoju będącej wymogiem współ-
czesności, którzy swoją aktywną postawą dają 
dobry przykład wychowankom. Aktualnym 
przedsięwzięciem realizowanym przez szko-
łę jest projekt programu Erasmus+ Akcja KA1 
Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji 
szkolnej „Doskonalenie umiejętności posługi-
wania się językiem angielskim nauczycieli i pra-
cowników administracji nowoczesnej szkoły”. 
Projekt, na którego realizację lędziński PZS po-
zyskał ponad 233 tysiące złotych, realizowany 
będzie do końca września 2019 roku. Wiedzę 
i umiejętności zdobyte na kursach językowych 
i  metodycznych na Malcie, w  Irlandii oraz 
w  Wielkiej Brytanii nauczyciele wykorzystują 
w codziennej pracy, na czym - rzecz jasna - ko-
rzystają uczniowie. Lędzińscy nauczyciele wie-
dzą o tym doskonale, ponieważ to nie pierwszy 
tego typu projekt, w  jakim biorą udział. W  la-
tach 2016-2017 lędziński PZS realizował projekt 
unijny „Droga do sukcesu uczniów i nauczycieli 
poprzez rozwój kompetencji kluczowych”. Jego 
efekty zachęciły do napisania kolejnego pro-
jektu i ubiegania się o jego dofinansowanie ze 
środków unijnych, co zakończyło się sukcesem. 

Nauczyciele biorący udział w  projektach 
unijnych wiedzą najlepiej, jak ważna jest zna-
jomość języków obcych, otwartość i tolerancja. 
Dlatego szkoła podejmuje inicjatywy, których 

celem jest przekazywanie tych wartości mło-
dzieży. Przykładem takich przedsięwzięć są 
zajęcia językowe z native speakerem czy współ-
praca z  organizacją AIESEC, w  ramach której 
szkołę odwiedzają studenci z  różnych krajów, 
którzy w  języku angielskim prowadzą zajęcia 
z  uczniami. W  ciągu ostatnich kilku lat szko-
łę odwiedzili studenci z  Kanady, Chin, Iranu, 
Maroka, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Pakistanu, Indii, Brazylii i  Turcji. Takie wizyty 
to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy 
o świecie, nawiązania interesujących międzyna-

rodowych znajomości, nauczenia się kilku przy-
datnych zwrotów w językach obcych, poznania 
zwyczajów innych kultur oraz do naturalnego 
komunikowania się w języku angielskim.

Wysoki poziom kształcenia, przyjazna i  wy-
kształcona kadra, ciekawe innowacje oraz licz-
ne projekty podejmowane z myślą o młodzieży, 
a do tego nowoczesne i  świetnie wyposażone 
pracownie zawodowe to niewątpliwe atuty Po-
wiatowego Zespołu Szkół w  Lędzinach, który 
będąc szkołą z  tradycjami, kształci skutecznie 
na miarę wymogów XXI wieku. 

Szkoła na medal
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach to szkoła z ponad 70-letnią tradycją i doświadczeniem. Jej początki sięgają 
czasów, kiedy na rynku pracy brakowało górników i mechaników, dlatego pierwsi absolwenci szkoły znajdowa-
li zatrudnienie głównie w  okolicznych kopalniach i  przedsiębiorstwach związanych z  przemysłem górniczym. 
Z  biegiem lat, rynek pracy ulegał systematycznym zmianom, a  lędzińska szkoła na bieżąco skutecznie na te 
zmiany reagowała, otwierając kierunki, po ukończeniu których absolwenci szybko znajdowali zatrudnienie.


