
Trudny dziœ rynek pracy czeka na specjalistów! Warto wiêc ju¿ wybraæ szko³ê, która za-
pewni szybki start do pracy w konkretnym zawodzie, jednoczeœnie umo¿liwiaj¹c dalszy 
rozwój. Tak¹, która dostosowuje siê do potrzeb rynku pracy, zapewnia bezp³atne prak-
tyki u pracodawców, posiada biuro karier. 

Je¿eli jednak dziœ „Wiesz, ¿e nic nie wiesz”, idŸ dalej za Sokratesem i za jego rad¹: „Poz-
naj samego siebie!”, bo dla równowagi psychicznej m³odego cz³owieka w czasach tzw. 
„wyœcigu szczurów” wa¿ne jest równie¿, by swoje najpiêkniejsze lata spêdzi³ w atmo-
sferze przyjaznej i sprzyjaj¹cej rozwojowi osobistemu i spo³ecznemu. 

W myœl zasad swojego patrona kszta³ci m³odzie¿ Oœrodek Edukacji Sokrates, jed-
noczeœnie oferuj¹c szybki start zawodowy. Na poziomie ponadgimnazjalnym mo¿-           
na w nim kszta³ciæ siê na kierunkach: technik weterynarii, technik fryzjerstwa oraz         
w liceum profilowanym o specjalizacjach: kosmetyka, masa¿, fryzjerstwo, ratow-
nictwo medyczne. 

Absolwenci otrzymuj¹ Miêdzynarodowy Certyfikat zdobytych kwalifikacji. Oœrodek po-
siada specjalistyczne, dobrze wyposa¿one pracownie, daje mo¿liwoœæ zakwaterowania 
m³odzie¿y w internacie. Dla uczniów dostêpne s¹ bezp³atne dodatkowe godziny nau-   
ki jêzyka angielskiego i niemieckiego oraz inne kursy po symbolicznych cenach. Uczeñ 
nie p³aci wpisowego, nie ponosi op³at za wakacje, a za dobre wyniki w nauce przyzna-
wane s¹ nagrody i specjalne stypendium Prezesa Oœrodka. Mo¿na równie¿ ubiegaæ siê    
o stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

W Sokratesie dba siê o rozwój intelektualny i osobowoœciowy. Szko³a wspó³pracuje          
z Klubem Gaja, Schroniskiem dla zwierz¹t „Reksio”, prowadzi wolontariat wetery-
naryjny, organizuje dla szkó³ bezp³atne pokazy, m.in. ratownictwa czy higieny. Wspó³-
pracuje z Pañstwowym Pogotowiem Ratunkowym, z powodzeniem wystêpuje w „Spar-
takiadach ratownictwa medycznego” w Sosnowcu. Zapewnia tak¿e                      
uczniom zdrowy i ciekawy rozwój fizyczny – zajêcia wf odbywaj¹       
siê w sali fitness, na œciance wspinaczkowej, basenie i w si³owni.                   
A wszystko okraszone jest przyjazn¹ atmosfer¹ i licznymi imprezami 
maj¹cymi cementowaæ tê mikrospo³ecznoœæ, co zobaczyæ mo¿na na:                                          

Ponadto Sokrates daje mo¿liwoœæ nauki w szkole policealnej m.in. 
na kierunkach: asystentka/higienistka stomatologiczna, masa¿, 
weterynaria, us³ugi kosmetyczne, terapia zajêciowa, ratowni-
ctwo medyczne oraz w centrum kursowym dla m³odzie¿y i doro-
s³ych, umo¿liwiaj¹cym zdobycie nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji.
W zwi¹zku z tym, ¿e w ca³ym kraju jest obecnie ostatni rok naboru w trybie policealnym 
na , w Sokratesie promocja – W tym roku

równie¿ dla

 
ratownictwo medyczne   1 semestr gratis!        

1 semestr gratis  technikum fryzjerskiego!
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„Poznaj samego siebie” z Sokratesem! 

Bielsko-Bia³a, ul. Krasiñskiego 18, 
centrum, w pobli¿u  przystanku MZK, PKS i stacji  PKP
tel. 33/8219107, 33/4998727, www.sokrates-szkoly.pl
sekretariat@sokrates-szkoly.pl 

Gimnazjalisto 
„Poznaj samego siebie”!
Zanim nadejdzie beztroski czas WAKACJI 
absolwentów gimnazjów czeka jedna z pierwszych 
doros³ych decyzji!  

Szko³a z tradycjami, dzia³a od 1995 roku. Wysoko ceniona za jakoœæ przekazywanej wie-
dzy, nowoczesne sposoby dzielenia siê ni¹ z m³odymi ludŸmi i warunki w jakich m³odzie¿ 
i doroœli siê ucz¹ (w³asny budynek). Nale¿y do sieci szkó³ obejmuj¹cej ca³¹ Polskê. Legity-
muje siê liczb¹ ponad 85 tysiêcy absolwentów !
 

TEB Edukacja szczególnie poleca szko³y dla doros³ych z kierunkami medycznymi: 
technik farmaceutyczny, technik dentystyczny, asystentka i higienistka stoma-
tologiczna, opiekun medyczny, technik masa¿ysta, dietetyk, ortoptystka... A tak¿e 
kierunki: technik us³ug kosmetycznych, wiza¿ i stylizacja paznokci, dekorator 
wnêtrz oraz instruktor fitness.
 
Jak zapewnia Katarzyna Kohut, dyrektor oddzia³u TEB Edukacja w Bielsku-Bia³ej: 
„Osoba, która wybiera nasz¹ szko³ê, otrzymuje konkretn¹, praktyczn¹ wiedzê. Bez pro-
blemu zdaje egzaminy, szybko  podejmuje pracê w zawodzie. I radzi sobie w niej, radzi 
sobie w ¿yciu... Szko³a pomaga w ró¿noraki sposób. Uczeñ ma do dyspozycji osobisty 
tablet, nie musi kupowaæ materia³ów dydaktycznych, otrzymuje 100 z³ na zakup podrê- 
czników. Posiadamy œwietnie wyposa¿one sale wyk³adowe, organizujemy bezp³atne 

szkolenia prowadzone przez spe-
cjalistów z bran¿y. Dziêki temu 
nasz absolwent wie jak pracowaæ 
i znajduje tê pracê”.
 

Kontakt:
TEB-Edukacja Spó³ka z o. o.
ul. Sempo³owskiej 22
43-300 Bielsko-Bia³a 
tel.: 33/ 8101115
mail: bielsko@teb-edukacja.pl
www.teb.pl 

Stawiamy na jakoœæ, 
stawiamy na konkret!

Solidne fundamenty!

Bielsko  Bia³a, centrum miasta
ul. Krasiñskiego 17 
tel./fax: 33/8116888
tel. 33/8293004
sekretariatgim@zsktk.edu.pl
www.zsktk.edu.pl 

UCZ SIÊ U NAJLEPSZYCH!

Ju¿ pierwsze edukacyjne wybory m³odych ludzi, najczêœciej z pomoc¹ rodziców, rzutu-   
j¹ na ich karierê. Nauka, kszta³tuj¹c osobowoœæ, równie¿ wp³ywa na to, jacy bêd¹ oni      
w przysz³oœci.

Do takiego podejœcia zachêca Zespó³ Szkó³ Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego 
w Bielsku-Bia³ej. W jego ramach dzia³aj¹ Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce, które kszta³c¹ m³odzie¿ w duchu chrzeœcijañskich wartoœci, na bardzo wysokim po-
ziomie edukacyjnym! Wystarczy wspomnieæ m.in. ranking szkó³ ponadgimnazjalnych 
„Rzeczpospolitej" i „Perspektyw" z roku 2012, w którym Liceum KTK plasuje siê na 45 
miejscu w Polsce, 4 w województwie œl¹skim i 2 w Bielsku-Bia³ej, ponadto w wynikach 
maturalnych na 23 w kraju i 3 w województwie! Gimnazjum KTK równie¿ znajduje siê    
w œcis³ej œl¹skiej czo³ówce. Na stronie Edukacyjnej Wartoœci Dodanej www.ewd.edu.pl, 
która szacuje efektywnoœæ nauczania w szko³ach, obie placówki okreœlane s¹ mianem: 
szko³a sukcesu!

Gimnazjum i Liceum KTK ciesz¹ siê opini¹ bezpiecznej i przyjaznej placówki. Starannie 
dobrana kadra pedagogiczna dba zarówno o dodatkow¹ pomoc w ramach konsultacji, 
jak i organizacjê indywidualnego toku nauczania dla uczniów przygotowuj¹cych siê do 
olimpiad i konkursów. Szko³y zapewniaj¹ najwy¿szy poziom nauczania jêzyków obcych, 
preferuj¹c ma³e grupy i konwersacje. W odró¿nieniu od innych szkó³, rozszerzenia przy-
gotowuj¹ce do matury wybierane s¹ dopiero na pocz¹tku 2 klasy LO, kiedy uczeñ ma 
wiêksz¹ szansê œwiadomego wyboru a system przygotowañ opiera siê na pracy w ma-
³ych  grupach. Szko³y KTK dbaj¹ o rozwój zainteresowañ, czy wrêcz pasji, uczniów oraz 
pro-spo³ecznych i pro-ekologicznych zachowañ w ramach wielu projektów, m. in. wolon-
tariatu obejmuj¹cego pomoc dzieciom i misjom, opiekê nad zwierzêtami, zespo³u 
teatralnego, klubu geografów, „Szko³y ZEROemisyjnej" oraz Towarzystwa Przyjació³ Armii 
Krajowej i Klubu Pamiêci o Katyniu. 

„W wychowaniu chodzi w³aœnie o to, a¿eby cz³owiek (…) poprzez wszystko co ma, 
co posiada, umia³ bardziej i pe³niej byæ  cz³owiekiem (…)” Jan Pawe³ II 


