
ZSP w Zawadzkiem? 
ZSP to:

Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie 
młodzieży w wielkomiejskiej szkole?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE. 

U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź - gwarantujemy Ci, 

że u nas nie ma czasu na nudę.

Dlaczego my?

1a - klasa humanistyczno-społeczna  
(infl uencer)

Rozszerzone przedmioty to język polski i j. angielski. Trzeci przedmiot do wyboru spośród: geografi a, 
chemia lub matematyka. Języki obce to język angielski i język niemiecki

W ramach dodatkowych zajęć dla uczniów proponujemy poszerzenie wiedzy w zakresie bycia 
infl uencerem - czyli osobą umiejącą oddziaływać na opinię społeczną przez media. Nauczymy pisać 
newsy, artykuły. Pokażemy, jak kształtować swoje kompetencje społeczne, tworzyć strony internetowe 
i blogi. Zainspirujemy do tworzenia zdjęć czy fi lmów, by były właściwą ilustracją przekazywanych treści. 

Profi l humanistyczny jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego kształcenia na uniwer-
sytetach lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji 
obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, kulturoznawstwo i wszystkie fi lologie.

Uczniowie tego 
profilu są bar-
d zo  a kt y w n i 
biorąc udział 
w projektach, 
konkursach i 
wydarzeniach 
społeczno-kul-
turalnych. W 
ostatnich latach 
we współpracy 
z warszawskim 
O ś r o d k i e m 
Karta zgłębiali 
historię lokalną. 
Uczestniczyli w 
wyjazdach na 
studyjne spot-

kania do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne, a zapomniane miej-
sca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. Współpracujemy również 
z Fundacją Moczarskich, co zwiększa świadomość historyczną młodych ludzi. Od lat w szkole działa 
Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez 
rodziców naszych uczniów.

Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”. To periodyk doku-
mentujący życie szkoły i poruszający tematy interesujące młodzież. Absolwenci – dawni redaktorzy 
gazety - obecnie pracują w wielu wydawnictwach, telewizji czy portalach internetowych.

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

1b – klasa biologiczno - chemiczna
Rozszerzone przedmioty to biologia oraz j. angielski. Trzeci przedmiot do wyboru spośród: geografi a, 

chemia lub matematyka. Języki obce to język angielski i język niemiecki
Profi l z biologią, chemią i matematyką jako przedmiotami wiodącymi jest skutecznym przygoto-

waniem do kształcenia na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, 
leśnictwo, fi zjoterapia, biotechnologia, oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety przyrodnicze 
i akademie wychowania fi zycznego.

Wybierający profi l biologiczno-chemiczny otrzymują możliwość zdobycia solidnej wiedzy z zakresu 
biologii, chemii i matematyki. Ponadto nabędą kompetencje rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia włas-
nego i innych, rozwijania umiejętności podejmowania działań profi laktycznych. Dodatkowym atutem 
będzie zdobycie certyfi katu z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

Wiedza i kształcone umiejętności są w praktyce wykorzystywane w konkursach, olimpiadach i 
projektach. Sukcesy uczniów są widoczne na przykład w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, 
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Małej Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie 
Lingwistycznej i Olimpiadzie Ekologicznej.

Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, warsztaty 
terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie.

1.  Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych. W szkole regularnie 
odbywają się bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia przygotowujące uczniów tech-
ników do egzaminów zawodowych. W 2021 r. zdawalność egzaminu EE.08 w technikum wynosiła 
100 proc.! Nasze Technikum ponownie zostało nagrodzone Srebrną Tarczą w Rankingu Techników 
2022 miesięcznika „Perspektywy”.

2.  Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 
Biorą udział również w konkursach międzynarodowych. 

3.  ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy lubią realizować swoje pasje nie tylko 
na lekcjach. Część z zajęć organizowana jest w ramach projektów UE, np. „Opolskie szkolnictwo 

zawodowe na rynku pracy”, a w jego ramach uczniowie otrzymują stypendia i mają możliwość 
odbycia stażu w opolskich fi rmach zgodnie z kierunkiem, w którym się kształcą.

4.  Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! 
5.  Od pięciu lat pracujemy rów-

nież z uczniami z zespołem 
Aspergera i z autyzmem. Mają 
prawo do kształcenia w szkole 
ogólnodostępnej, a nasza kadra 
nauczycielska jest przeszkolona i 
przygotowana do pracy z takimi 
uczniami. Wiemy, jak to robić i 
dokładamy wszelkich starań, aby 
uczniowie z zespołem Aspergera 
i z autyzmem czuli się u nas bez-
piecznie i mogli z powodzeniem 
się uczyć. 

6.  Mamy podpisaną umowę part-
nerską z Uniwersytetem Jagiellońskim, wydziałem geografi i i geologii. W najbliższym czasie będzie 
podpisana umowa partnerska z Politechniką Opolską. 

 Współpracujemy prawie z czterdziestoma pracodawcami w naszym regionie gdzie uczniowie odby-
wają praktyczną naukę zawodu, praktyki zawodowe i staże.

O F E R T A



  Technikum w Zawadzkiem
1Ti – technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifi kacje: 
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych

Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Ukończenie technikum informatycznego o tej specjalności daje duże możliwości podjęcia pracy w 

wyuczonym zawodzie już po ukończeniu szkoły średniej oraz możliwość kontynuowania nauki głównie 
na kierunkach ścisłych (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka).

W ramach profi lu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, 
sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane są głównie zagadnienia 
dotyczące budowy, konfi guracji i naprawy komputera, zakładania sieci komputerowych, konfi guracji 
urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych oraz programowania w różnych językach 
(JavaScript, PHP, C++, SQL). Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i 
praktykę, uczniowie uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki 
uzyskuje kolejne kwalifi kacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu 
technika informatyka.

1Th: technik handlowiec 
- symbol cyfrowy zawodu 

522305 (e-commerce)

Kwalifi kacje: 
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Technik handlowiec to zawód dla osoby, 

która potrafi  wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działal-
ności handlowej. Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami 
danej fi rmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności 
zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych. 

W ramach dodatkowych zajęć z E-commerce proponujemy uczniom poszerzenie wiedzy w zakre-
sie handlu elektronicznego.  Wirtualny świat umożliwia handlowcom oferowanie klientom sprzedaży 
produktów. Pokażemy więc, jak tworzyć strony internetowe (e-sklepy), prowadzić e-marke� ng, analizę 
statystyk i rynków zbytu.

Analizując internetowe oferty pracy (zamieszczone np. na portalu pracuj.pl) można śmiało powie-
dzieć, że obszarem, w którym dziś stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej 
sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do sprzedawców, handlowców, 
przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów. Analitycy rynku pracy wskazują dla han-
dlowców wiele kierunków rozwoju, m.in.: rozwój w kierunku sprzedaży bezpośredniej (Przedstawiciel 
Handlowy), czy też zarządzania zespołem sprzedaży (Kierownik Zespołu, Manager Grupy Sprzedażowej). 
Zawód „technik handlowiec” jest defi cytowy wg różnych źródeł - w tym danych ze stron Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To zawód, w którym na pewno znajdziesz pracę!

W trakcie pięcioletniego cyklu kształcenia w zawodzie „Technik handlowiec” uczeń zdaje dwa egza-
miny zawodowe, odbywa też dwie praktyki zawodowe – dla kwalifi kacji HAN.01. w III klasie, natomiast 
dla kwalifi kacji HAN.02. w V klasie. Dzięki nawiązaniu współpracy i podpisaniu listu intencyjnego z fi rmą 
Kapica sp. z o.o. sp.k. odbycie takiej praktyki możliwe jest u lokalnego pracodawcy! Po zdaniu egzaminu 
zawodowego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w zakresie obu kwalifi kacji uczeń 
otrzymuje certyfi katy kwalifi kacji HAN.01. i HAN.02, a po ukończeniu szkoły zdobywa wykształcenie 
średnie branżowe oraz dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec. Zdanie egzaminu matural-
nego umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej.

Uczniowie technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie szkolnictwo 
zawodowe na rynku pracy”. Projekt oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a przede wszystkim płat-
ne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również certyfi kowanymi kursami nadającymi 
uprawnienia.

Branżowa Szkoła I stopnia
Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej, gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się 

u pracodawcy 
W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych KLASYFIKACJĄ 

ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu.  Do tej pory uczniowie naszej szkoły 
najczęściej wybierali naukę w zawodach: stolarz, mechanik, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów 
samochodowych.

Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla poszczególnych 
specjalności prowadzone są na kursach teoretycznych w województwie opolskim lub innych ośrodkach w 
Polsce. Kurs teoretyczny trwa 4 tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który 
podpisuje umowę o pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, w 
charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W bieżącym roku 
szkolnym szkoła podpisała listy intencyjne o współpracy z trzema lokalnymi fi rmami: Kapica sp. z o.o., 
Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. oraz Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej 
w Zawadzkiem. Zgodnie z podpisanymi dokumentami szkoła podjęła współpracę z w/w fi rmami w 
zakresie kształcenia praktycznego. Firmy te oferują uczniom naszej szkoły kształcenie praktyczne oraz 
praktyki zawodowe i staże w wielu zawodach (m.in. stolarz, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, 
magazynier – logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik precyzyjny). Praktyczną naukę zawodu można również podjąć u każdego innego 
pracodawcy, który oferuje kształcenie w wybranym przez ucznia zawodzie.

Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej, a tytuł zawo-
dowy potwierdza egzamin zawodowy w wyuczonym zawodzie. Na jego podstawie mogą kontynuować 
naukę na poziomie Szkoły Branżowej II stopnia. Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej 
jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub 
potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Kontakt z nami:  h� ps://www.zspzawadzkie.pl/ *** telefon: 774616430, 
email: zspzawadzkie@gmail.com *** szukaj nas również na FB!



TU WARTO SIĘ UCZYĆ,
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód: 

Z nami: 
- zdobędziesz zawód, który zawsze będzie na czasie,
- odważnie spojrzysz w przyszłość,
- będziesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

Zapewniamy:
a.  nowoczesną bazę dydaktyczną,
b.  korzystną lokalizację szkoły,
c.  ciekawe i przyszłościowe specjalności: wojskową, 

strażacką, celno-skarbową, policyjną i penitencjarną,
d.  wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną
e.  praktyki i staże zagraniczne,
f.  udział w projektach unijnych,
g.  możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nada-

jących uprawnienia i kwalifi kacje zawodowe,
h.  pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrod-

kami egzaminacyjnymi,
i.  cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
j.  nowoczesny kompleks boisk sportowych,
k.  szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokal-

nym i regionalnym,
l.  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
m.  udział w licznych akcjach charytatywnych.

Technik mechanik – klasa strażacka *                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczysz się: 
 projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych,  
 produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,  
 technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,  
 obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, 
 programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także 

na komputerach wykorzystując oprogramowanie typu CAM.
Zdobędziesz umiejętności:
 obliczania konstrukcji mechanicznych,
 tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD 

oraz dokumentacji technologicznej.
Dodatkowo poznasz:
 programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem 

sprzętu, urządzeń i technik pożarniczych w praktyce,
 musztrę i ceremoniał pożarniczy, 
 regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych, 
 zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Technik mechatronik 
– klasa patronacka Kronospan

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić 
inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. 

Nauczysz się:
 projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów 

mechatronicznych;  
 diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji technicznej 

z zakresu mechatroniki.  

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie:
 na stanowiskach kon-

struktora, technologa, 
kierownika działu ob-
sługi i napraw, 

 serwisanta, diagnosty 
np. w nowoczesnym za-
kładzie przemysłowym, 
zakładzie przemysłu 
spożywczego, zakładzie 
energetycznym, przed-
siębiorstwie produku-
jącym nowoczesne urządzenia techniczne.

Zajęcia odbywają się:
 w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym poziomie,
 w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach,
 na terenie zakładu patronackiego - Kronospan OSB sp. z o.o., w halach 

produkcyjnych w rzeczywistych warunkach pracy. 
Dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, fi rma funduje stypendia.

Technik pojazdów samochodowych  

Nauczysz się:
 organizowania obsługi 

i naprawy pojazdów 
samochodowych, 

 oceny stanu technicz-
nego pojazdów, ustala-
nia przyczyn niespraw-
ności oraz sposobów 
napraw,

 wykonywania napraw 
pojazdów samochodowych, 

 kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, 
 prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów 

samochodowych.
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w:
 stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 salonach sprzedaży samochodów i fi rmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi, 
 przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 prowadzenie działalności gospodarczej.
Kształcąc się w tym kierunku, uczniowie stają się specjalistami z dziedziny 
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki 
samochodowej. 

Technik elektryk – klasa wojskowa*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczysz się:

 bezpiecznie posługiwać się prądem i urządzeniami elektrycznymi,
 montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie 

dokumentacji technicznej;
 projektować i wykonywać instalacje elektryczne;
 lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elek-

trycznych oraz oceniać ich stan techniczny. 
Zajęcia odbywają się:
 w nowoczesnej pracowni elektrycznej,
 w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach. 

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w:
 fi rmach wykonujących instalacje elektryczne, 
 zakładach energetycznych, 
 przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych,
 podejmując własną działalność gospodarczą.

Technik spawalnictwa  

Zawód oparty na dwóch kwalifi kacjach:
 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z zawodem mechanik - monter 

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi z 
zawodem ślusarz

Nauczysz się: 
 montażu i demonta-

żu maszyn,  
 wykonywać drobne 

naprawy w trakcie 
montażu. 

 obsługi konwencjo-
nalnych obrabiarek 
skrawających, 

 spawania, 
 ślusarstwa,
 kowalstwa. 
W trakcie nauki zdobę-
dziesz umiejętności: 
 z zakresu konstruowania konstrukcji spawanych,
 planowania konstrukcji spawalniczej, 
 prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, 

lutowania i klejenia,
 nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych,
 obliczania konstrukcji mechanicznych,
 tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD 

oraz dokumentacji technologicznej.
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w: 
 fi rmach remontowych,  
 zakładach przemysłowych w dziale utrzymania ruchu,
 okolicznych zakładach pracy przemysłu ciężkiego.
Warsztaty CKZiU w Strzelcach Opolskich wyposażone są w park maszynowy 
pozwalający na nauczanie praktyczne w zawodzie technik spawalnictwa. 
Okolice Strzelec Opolskich obfi tują w zakłady pracy przemysłu ciężkiego. 
Z wieloma z pośród nich szkoła współpracuje. Uczniowie w zakładach tych 
odbywają praktyki zawodowe, ale także mogą starać się o stypendium 
wypłacane przez te zakłady.

Technik spedytor

Nauczysz się:
 dobierać pojazd do przewożonego ładunku,
 rozróżniać ładunki i ich oznaczenia,
 przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem, 

samolotem i statkiem,
 sporządzać dokumenty transportowe
 rozliczać kierowców z czasu pracy,
 negocjować stawki za przewóz ładunków,
 organizować pracę w magazynie,
 wybrać odpowiednią fi rmę transportową
Zajęcia odbywają się:
 w nowoczesnej pracowni spedycyjnej,
 w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach, gdzie będziesz 

mógł uczestniczyć w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami 
i koleją.

Współpracujemy z fi rmą Transannaberg sp. z o.o. i oferujemy spotkania ze 
specjalistami z branży.
Udział w zajęciach z informatyki zawodowej pozwoli Ci uzyskać dodatkowe 
umiejętności komputerowe 
Dla najlepszych stwarzamy możliwość zdobycia uprawnień na wózek wid-
łowy.
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 fi rmach transportowych, 
 centrach logistycznych i magazynach,
 agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,  
 we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

N O W O Ś Ć

Szkoła z Klasą      Szkoła Przedsiębiorczości      Szkoła przyjazna rodzinie
Brązowa szkoła 2022 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2021 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2020 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa szkoła 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
czyli szansa na…   

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności

Brązowa szkoła 2022 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2021 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2020 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa szkoła 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Jesteśmy największą szkołą zawodową 
na Opolszczyźnie - liczby mówią same za siebie:

1169 uczniów * 91 nauczycieli
20 pracowników obsługi i administracji

14 zawodów w technikum
każdy wymarzony zawód w szkole branżowej!!!
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 projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych,
 kultury obsługi konsumenta. 
                   Innowacja - BLOGER KULINARNY
Będziesz mógł również: 
 zdobyć umiejętności w zakresie fotografi i kulinarnej, kręcenia i montażu 

fi lmów, 
 nauczyć się prowadzenia bloga kulinarnego, 
 poznać nowoczesne podejście do zdrowego i racjonalnego ży-

wienia oraz jego korelację z aktywnością fizyczną. Przewidujemy 
wprowadzić w ramach innowacji dodatkowe pracownie : fotografi i 
kulinarnej, nagrywania i obróbki fi lmów, dietetyki oraz zajęcia Jogi. 
Ważne jest, aby absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastro-
nomicznych był wyposażony w cenne dodatkowe kompetencje dające 
możliwości dotarcia do klienta za pośrednictwem tak aktualnie popular-
nych mediów ze swoją ofertą w atrakcyjny, profesjonalny i nietuzinkowy 
sposób pozwalający na wyróżnienie go wśród innych podobnych.

Zajęcia odbywają się:
 w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych, 
 w ramach innowacji – zajęcia w pracowniach: fotografi i kulinarnej, 

nagrywania i obróbki fi lmów, dietetyki - zajęcia jogi,
 w czasie praktyki zawodowej w restauracjach w kraju i zagranicą oraz 

podczas dodatkowych kursów. 
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 restauracjach,
 barach, 
 kawiarniach 
 hotelach, na promach i statkach, 
 we własnym lokalu gastronomicznym.

Technik hotelarstwa 
– z odnową biologiczną i kosmetologią

Dodatkowym atutem kierunku są dwa interesujące przedmioty: odnowa 
biologiczna w hotelarstwie oraz podstawy kosmetologii. 
Nauczysz się: 
 obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe,
 przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej, 
 organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, 
 prowadzenia recepcji hotelowej,
 zawierania umów z kontrahentami,
 nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami,
 biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi, co ułatwi kontakt 

z gośćmi z zagranicy lub kontrahentami.
Zajęcia odbywają się:
 w profesjonalnych pracowniach przedmiotowych,
 w czasie praktyki zawodowej w różnych hotelach w kraju jak i za granicą, 

dzięki którym uczniowie poznają specyfi kę tego zawodu na różnych 
stanowiskach. 

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w takich miejscach jak:
 hotele,
 pensjonaty,
 uzdrowiska, 
 schroniskach, 
 p r o w a d z e -

nie  własnej 
działalności 
gospodarczej 
związanej ze 
świadczeniem 
usług nocle-
gowych.

Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na wyższych uczelniach 
na kierunku hotelarstwa, turystyki lub ekonomii. 

Technik organizacji turystyki 

Nauczysz się:
 jak założyć i prowadzić działalność turystyczną,
 jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne 

krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji, 
 obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,  
 obliczania kosztów imprez i ich rozliczenia., 
 obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w dzia-

łalności turystycznej. 
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w:
 biurach i agencjach turystycznych, 
 hotelach i pensjonatach w Polsce i za granicą m.in. w niemieckich i 

chorwackich hotelach, 
 na promach kursujących do Szwecji. 
Damy Ci możliwość zdobycia umiejętności pozwalających pracować i 
zarządzać fi rmami turystycznymi,  gastronomicznymi i hotelarskimi na 
europejskim poziomie.

Branżowa Szkoła I stopnia (3 letnia)Szczegółowe informacje o zawodach i naborze: 
www.ckziu-strzelce.pl

Na stronie www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania 

o szkolnictwie zawodowym.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3, 
47-100 Strzelce Opolskie, tel./fax 77 461 27 01

Technik logistyk - klasa penitencjarna*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Zadaniem logistyka jest do-
starczyć właściwy towar, 
właściwemu klientowi, we 
właściwym czasie, na właś-
ciwe miejsce. Wszystko, co 
wytworzy przemysł, musi być 
przewiezione, dostarczone, 
przechowane i tą dziedziną 
działalności gospodarczej 
zajmuje się logistyka.
Nauczysz się: 
 zarządzać produkcją i transportem,
 organizować pracę w magazynie,
 dbać o dostawy do magazynów, przedsiębiorstw, wojska, policji, zakła-

dów karnych,
 obsługiwać programy magazynowe i transportowe, czytniki kodów 

kreskowych.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni, w której ćwiczymy pracę w 
magazynie i obsługę urządzeń magazynowych.
Dodatkowa specjalność – logistyka służby więziennej obejmuje:
 zajęcia z musztry,
 szkolenie strzeleckie, 
 nauka pływania, 
 wyjazdy na obozy kondycyjne. 
Twoje przyszłe miejsca pracy to m.in.
 fi rmy transportowo-spedycyjne, fi rmy kurierskie,
  centra magazynowe i logistyczne,
 terminale przeładunkowe w magazynach, na stacjach kolejowych, 

lotniskach, portach morskich,
 przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe,
 wojsko, zakłady karne, policja.

Technik ekonomista 
–  klasa  policyjno – prawna*                               

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się: 
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 obliczania podatków,
 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 prowadzenia rachunkowości,
 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmio-

tów prowadzących działalność.
Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
 banku, 
 urzędzie, 
 biurze rachunkowym,
 w fi rmach prywatnych,
 w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marke� ngu, 

analiz czy sekretariacie. 
Będziesz mógł również:
 założyć własną działalność gospodarczą,
 kontynuować naukę na wyższych studiach,
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Zawo-

dowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, obsługi 
klientów i kontrahentów.

Ponadto masz możliwość wzięcia udziału w zajęciach specyfi cznych dla 
służby policyjnej:
 musztra 
 zajęcia na siłowni
 nauka pływania
 elementy samoobrony
 ratownictwo medyczne
 szkolenie strzeleckie

Technik rachunkowości  –  klasa  celno-skarbowa*                   
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się: 
 stosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodar-

czych, 
 obliczać wynagrodzenia, 
 sporządzać sprawozdania fi nansowe,
 przeprowadzić analizę fi nansową i ocenić kondycję fi nansową jednostki 

organizacyjnej, 
 sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty doty-

czące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
 biurach rachunkowych, 
 księgowości, 
 bankach, 
 instytucjach fi nansowych, 
 kancelariach doradczych i audytorskich, 
 w fi rmach prywatnych.
Będziesz mógł również: 
 założyć własną działalność gospodarczą, 
 kontynuować naukę na studiach wyższych, 
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Zawodo-

wych m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji, prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych i gospodarki fi nansowej.

Technik programista

To jeden z najlepiej za-
rabiających i najbardziej 
poszukiwanych na rynku 
pracy zawodów.
Nauczysz się:
 opracowywania  i 

wdrażania do użytku 
programów kompu-
terowych,

 tworzenia kodów, na 
podstawie których 
powstają aplikacje webowe, mobilne lub desktopowe, a także witryny 
internetowe,

 pisania programów komputerowych, 
 posługiwania się językami programowania 
 tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych,
 projektowania, programowania i testowania aplikacji.
Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach zajmujących 
się:
 produkcją systemów komputerowych,
 projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub 

aplikacji internetowych,
 hos� ngiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn 

internetowych oraz innych technologii webowych,
 tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 administracją baz danych,
 grafi ką komputerową,
 tworzeniem aplikacji mobilnych,
 projektowaniem UI,
 modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.
Będziesz mógł również: 
 kontynuować naukę na studiach wyższych,
 założyć własną działalność gospodarczą,
 wykonywać poszukiwany na rynku pracy i dobrze płatny zawód.

Technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej           

Nauczysz się:
 przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego rodzaju 

projekty grafi czne o charakterze informacyjnym i reklamowym, 
 projektować książki i inne publikacje tak, aby były atrakcyjne dla czytelnika,
 przygotowywać materiały do publikacji na stronach www, 
 zaprojektować i wykonać książkę w wersji elektronicznej to czytania na 

smar� onach i tabletach,
 modelować obiekty 3D oraz drukować w 3D i przeprowadzać obróbkę 

wykończeniową takich elementów,
 obsługi najlepszych programów do projektowania grafi ki - Adobe Pho-

toshop i Adobe Illustrator, do składania publikacji - Adobe Indesign,
 użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligrafi cznych.
Zajęcia odbywają się:
 w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów grafi cznych, w 

których każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie wyposażone 
stanowisko pracy,

 podczas praktyk zawodowych w drukarniach oraz fi rmach zajmujących 
się przygotowywaniem materiałów reklamowych i publikacji.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
 fi rmach zajmujących się obsługą marke� ngową innych przedsiębiorstw, 
 własnej fi rmie świadczącej usługi z zakresu grafi ki komputerowej. 
Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej poza siedzibą fi rmy. 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauczysz się:
 sporządzać potrawy i na-

poje zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywienia,  

 obsługiwać nowoczesny 
sprzęt gastronomiczny,  

 organizować i przygoto-
wywać różnorodne im-
prezy okolicznościowe 
np. wesela, bankiety,  

 prawidłowo i estetycznie 
podawać dania, 

N O W O Ś Ć

N O W O Ś Ć
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Wybierając tę szkołę masz możliwość BEZ PONOSZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW:
 zdobyć wiedzę teoretyczną z każdego zawodu (na miejscu lub w formie kursów).
 kształcić umiejętności i rozwijać zainteresowania podczas zajęć praktycznych,
 uczyć się pod opieką wykwalifi kowanych rzemieślników,
 otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie,
 zostać fachowcem w wybranym przez siebie zawodzie,,
 zdobyć stypendium u niektórych pracodawców.
Szkoła zapewnia:
 możliwość kształcenia się w każdym wymarzonym zawodzie,
 załatwienie na miejscu wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły,
 pomoc w znalezieniu miejsca zajęć praktycznych u wykwalifi kowanych pracodawców
 praktykę na warsztatach szkolnych w wybranych zawodach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
 zajęcia w nowoczesnych pracowniach – fryzjerskiej, gastronomicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie i 

samochodowej,
 kursy kwalifi kacyjne we wszystkich zawodach,
 możliwość dalszego kształcenia w BS II stopnia, Liceum dla Dorosłych
 uzyskanie tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifi kacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego,
 pomoc w zdobyciu stypendium u niektórych pracodawców,
 dostęp do lekarza medycyny pracy,
 stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczną i bieżące konsultacje z doradcą zawodowym.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych 
zawodach m. in. kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz, cieśla, murarz-tynkarz, monter zabudowy  i robót 
wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek 
skrawających,  mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, ogrodnik, krawiec. 

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE ZAWODY W SZKOLE BRANŻOWEJ

Sprzedawca  
Wybierając ten zawód:
 Zdobędziesz wiedzę z: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do 

sprzedaży, obsługi klientów, prowadzenia działań reklamowych oraz organizowania i prowadzenia sprzedaży.
 Nauczysz się obsługi urządzeń wspomagających sprzedaż (kasa fi skalna, program komputerowy do obsługi 

sprzedaży).
Fryzjer 
Wybierając ten zawód:
 Nauczysz się profesjonalnego wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, oceny jakości preparatów, 

obsługi i konserwacji narzędzi oraz aparatów fryzjerskich.
 Zdobędziesz umiejętności dobierania fryzury w zależności od budowy twarzy i głowy, typu urody oraz osobo-

wości klienta
 Swoją wiedzę będziesz mógł sprawdzić w praktyce już podczas lekcji – w profesjonalnie wyposażonej pracowni 

fryzjerskiej, a także podczas zajęć praktycznych w salonach fryzjerskich.
Kucharz
Wybierając ten zawód:
 zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy w różnego rodzaju zakładach gastrono-

micznych, fi rmach cateringowych, czy też na prowadzenie własnej działalności gastronomicznej.
 będziesz miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulinarnych poprzez udział w olimpiadach i konkursach 

gastronomicznych.
Ślusarz
Wybierając ten zawód:
 zdobędziesz wiedzę z zakresu prac ślusarskich oraz z obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających, 

spawania, kowalstwa.
 nauczysz się obróbki ręcznej oraz wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 możesz odbywać zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych CKZiU  wyposażonych w nowoczesny park ma-

szynowy
 praktyki zawodowe możesz także odbywać w okolicznych zakładach przemysłu ciężkiego a także starać się o 

stypendium wypłacane przez te zakłady.
Operator obrabiarek skrawających
Wybierając ten zawód:
 zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających takich jak: tokarki, frezarki 
 nauczysz się programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także na komputerach wykorzy-

stując oprogramowanie typu CAM.  
 zdobędziesz umiejętności czytania rysunku technicznego, a także obsługi programów typu CAD
Mechanik pojazdów samochodowych
Wybierając ten zawód:
 nauczysz się naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
 zdobędziesz umiejętności, które umożliwią Ci prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy m.in. 

w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samocho-
dowych salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, 
przedsiębiorstwach transportu samochodowego, fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy 
BEZPŁATNĄ ofertę kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (4-letnie)
Jeśli ukończyłeś branżową szkołę 1 stopnia,  gimnazjum lub 8 klasową szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje 
wykształcenie, podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość przystąpienia 
do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia 
prowadzone będą w formie zaocznej.
Bezpłatne Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują 
do egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe w zakresie jednej kwalifi kacji. 
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i branżowej szkoły 1 stopnia. 
Bezpłatna Branżowa Szkoła II stopnia (2-letnia)
Jeżeli ukończyłeś branżową szkołę I stopnia w okresie ostatnich 5 lat w zawodzie fryzjer, kucharz, ślusarz, operator 
obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, elektryk, możesz uzupełnić swoje 
wykształcenie, podejmując naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia 
uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w 
danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację 
nauki na studiach. Zajęcia prowadzone będą w formie zaocznej.



Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich

Zapraszamy do kontaktu:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego 

ul. Krakowska 38 * 47-100 Strzelce Opolskie * tel. 77 461 22 25 *  fax: 77 463 82 70 * www.lostrzelce.pl * e-mail: sekretariat.@lostrzelce.pl

Klasa I A – politechniczna

To świetny wybór dla osób, które są zainteresowane programo-
waniem, cyberbezpieczeństwem, elektromobilnością, projekto-

waniem gier i przestrzeni wirtualnej, lotnictwem i kosmonautyką, 
robotyką, architekturą, mechatroniką, budownictwem, kryminalisty-
ką, telekomunikacją, inżynierią, fi zyką medyczną, elektrotechniką, 
logistyką, geodezją, mechaniką budową maszyn. 
W klasie politechnicznej przygotujesz się do kontynuowania nauki 
na kierunkach informatycznych, inżynierskich, technicznych, me-
chanicznych i wielu innych.

Klasa politechniczna to morze możliwości!

Ósmoklasistko, Ósmoklasisto !
Wybierając „Broniewskiego” 

wybierasz naukę w szkole, którą wyróżniają:
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego 
• zwiększony wymiar nauczania języka obcego w zakresie podstawowym dla wszystkich uczniów
• możliwość bezpłatnego uzyskania certyfi katów językowych
• współpraca z Politechniką Opolską i innymi uczelniami
• wysokie miejsca w rankingach liceów Opolszczyzny
• realizacja projektów międzynarodowych m.in. ze szkołami z Danii, Holandii, Niemiec
• sukcesy uczniów w olim-

piadach przedmiotowych 
na szczeblu ogólnopol-
skim (np. w Olimpiadzie 
Języka Niemieckiego, 
Wiedzy o Żywności i Ży-
wieniu, Filozofi cznej, Lite-
ratury i Języka Polskiego) 

• działalność sekcji lekko-
atletycznej oraz spor-
towego klubu uczniow-
skiego „Komar”, których 
efektem są znakomite 
wyniki i medale młodych 
sportowców 

Naszym uczniom zapewniamy:
• nauczanie języków obcych w grupach tworzonych wg stopnia zaawansowania
• indywidualny tok lub program nauki dla osób szczególnie zainteresowanych wybranym przedmio-

tem nauczania
• naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych
• możliwość korzystania z kompleksu boisk, siłowni wewnętrznej i zewnętrznej

Liceum to także:
• możliwość rozwoju pasji i zdolności poprzez udział w projektach naukowych, sportowych i arty-

stycznych realizowanych w szkole oraz przez uczelnie wyższe
• wyjazdy integracyjne i wycieczki 
• rajd „Strzelecka Wiosna” 
• Tydzień Edukacji Globalnej
• wyjazdy do kina, teatru, wieczory 

fi lmowe, „noce z pasją” 
• akcje samorządu uczniowskiego i 

wolontariatu
• koncerty szkolnego chóru „Sursum 

Corda”
• „Wieczór Talentów” i konkursy 

artystyczne
• spotkania z ciekawymi ludźmi 

– prawnikami, dziennikarzami, 
sportowcami, stewardesami … – 
naszymi absolwentami !

Tylko w strzeleckim liceum w ramach przedmiotów 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

• algorytmikę
• elementy prawa cywilnego
• podstawy infobrokeringu
• retorykę
• podstawy psychologii
• ekonomię w praktyce 
• komunikację medialną

Klasa I B – biologiczno-chemiczna

Chcesz zostać lekarzem, kosmetyczką, chemikiem, dietetykiem, 
ratownikiem medycznym? A może interesujesz się pielęgniar-

stwem, weterynarią, medycyną sądową, wychowaniem fi zycznym, 
biotechnologią, analityką medyczną, inżynierią biomedyczną? Pla-
nujesz zajmować się ochroną środowiska, projektowaniem ogrodów 
a może wynaleźć nowe leki lub paliwa? 

Klasa biologiczno-chemiczna jest dla Ciebie!

Klasa I C – społeczno-prawna

Pasjonuje cię świat polityki i prawa? Lubisz organizować różne 
akcje, zabierać głos w ważnych dla Ciebie i Twoich rówieśników 

sprawach? Chcesz zrozumieć, jak działają państwa i organizacje mię-
dzynarodowe? Ciekawi Cię kryminalistyka, myślisz o pracy w policji 
? A może przed Tobą kariera dyplomatyczna lub w public rela� ons ? 

Klasa społeczno-prawna czeka na Ciebie!

Realizowane w niej rozszerzenia oraz przedmioty dodatkowe i 
uzupełniające przygotowują do podjęcia studiów wyższych na ta-
kich kierunkach jak: prawo, administracja, politologia, socjologia, 
kulturoznawstwo, teologia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, 
stosunki międzynarodowe…

„Broniewski” 

dodaje 

skrzydeł!

Tylko w strzeleckim liceum w ramach przedmiotów 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

„Broniewski” 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

„Broniewski” 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

dodaje 

skrzydeł!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Czekamy 

na Ciebie !



Klasa I D 
– medyczno

-farmaceutyczna 
dwujęzyczna 

z językiem angielskim

Interesujesz się biologią człowieka? Chcesz 
zrozumieć, jak działa nasz organizm? A może 

planujesz zostać farmaceutą, badać wirusy, 
opracowywać szczepionki, studiować bez-
pieczeństwo zdrowotne, inżynierię medyczną 
albo neurobiologię ? 

Wybierz klasę 
medyczno – farmaceutyczną!

Absolwentom klasy medyczno–farmaceu-
tycznej dwujęzycznej dzięki zwiększonej ilości 
godzin języka angielskiego łatwiej przygoto-
wać się do uzyskania certyfi katu językowego 
i podjęcia studiów, a także pracy za granicą. 

Klasa I E – ekonomiczna – NOWY KIERUNEK

Jak tworzy się biznesplan? Czym kierować 
się planując inwestycje? Jak funkcjonuje 

giełda, działa system podatkowy? Czy stratę 
można zamienić w zysk? 
Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowie-
dzi będąc uczniem/uczennicą klasy o profi lu 
ekonomicznym. 
Lekcje przedsiębiorczości, zajęcia ekonomii w 
praktyce, lekcje z ZUS, Szkolna Internetowa 
Gra Giełdowa, różne projekty i warsztaty 
pomogą przygotować się do studiowania 
ekonomii, fi nansów, bankowości, zarządzania, 
prowadzeniu własnego biznesu!

Klasa ekonomiczna to świetny plan na przyszłość!

Klasa 1 F – mul� medialna – NOWY KIERUNEK

Wiążesz swoją przyszłość ze światem mediów – tych tradycyjnych, jak telewizja lub społecznoś-
ciowych? Chcesz zostać dziennikarzem, 

infl uencerem? Interesuje Cię praca w reklamie, 
szeroko rozumiany marketing, budowanie 
własnej marki, identyfi kacji wizualnej ? Chcesz 
poznać zasady tworzenia profesjonalnych ma-
teriałów dla stron internetowych, prowadzenia 
blogów i vlogów ?

Zostań uczniem 
klasy multi medialnej! 

Realizowane w niej rozszerzenia oraz przedmio-
ty dodatkowe i uzupełniające przygotowują do 
podjęcia studiów wyższych na takich kierun-
kach jak: dziennikarstwo, fi lologia angielska, 
kultura mediów, public rela� ons, zarządzanie informacją …. 

Klasa 1 G – społeczno-psychologiczna – NOWY KIERUNEK

Lubisz działać w grupie ? Jesteś dobrym orga-
nizatorem a może chcesz się tego nauczyć? 

Potrafi sz słuchać ludzi i chętnie im pomagasz? 
Ciekawią Cię metody rozwoju własnych zdolno-
ści, interesują procesy społeczne, możliwości, 
jakie we współczesnym świecie daje praca w 
fi rmach doradczych i konsul� ngowych? Może 
chcesz studiować psychologię, zarządzanie, 
nauki społeczne, pracować z dziećmi ?

Klasa społeczno-psychologiczna 
jest dla Ciebie!

Zeskanuj kody – poznaj nasze propozycje 
i szczegółowe warunki rekrutacji 

w roku szkolnym 2022/2023
Zapraszamy 

na dni otwarte 
w „Broniewskim”:

26 marca, 
2 kwietnia 

i 9 kwietnia 
od 9.00 do 12.00

Drogie Ósmoklasistki! 
Drodzy Ósmoklasiści!


