


Gimnazjalisto, zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną,

jeszcze raz zauważ, że kończąc gimnazjum,

masz do wyboru trzy drogi:

GIMNAZJUM

3 lata

Czas trwania

nauki

Typ szkoły

Czy ukończenie

tej szkoły daje

kwalifikacje

zawodowe?

3 lata 4 lata 3 lata

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM

ZASADNICZA

SZKOŁA

ZAWODOWA

Czy można się

dalej kształcić? • Liceum

  Ogólnokształcące

  Dla Dorosłych

• Kwalifikacyjne Kursy

  Zawodowe

• Po ukończeniu Liceum

  Dla Dorosłych – szkoły

  policealne, pomaturalne,

  uczelnie wyższe

zdajesz 1, 2 lub 3

egzaminy potwierdzające

kwalifikacje zawodowe

Nie

• Kwalifikacyjne

  Kursy Zawodowe

• Szkoły policealne,

  pomaturalne,

  uczelnie wyższe

• Szkoły policealne,

  pomaturalne,

  uczelnie wyższe.

• Kwalifikacyjne

  Kursy Zawodowe

Komu może

„pasować”

ta szkoła?

Uczniowie, którzy chcą

szybko nauczyć się

zawodu, zdobyć

kwalifikacje zawodowe,

przygotować się

do zbudowania

własnej firmy

(w ciągu trzech lat nauki

60% czasu to praktyki!)

Uczniowie, którzy chcą

w najkrótszym czasie

zdobyć równocześnie

kwalifikacje zawodowe

i wykształcenie średnie

Uczniowie, którzy chcą

zdobyć wiedzę

i umiejętności

pozwalające na podjecie

studiów na uczelniach

wyższych

Tak

zdajesz 1, 2 lub 3

egzaminy potwierdzające

kwalifikacje zawodowe

Tak

Tak: Tak: Tak:
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Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ul. Krótka 1

47-120 Zawadzkie

tel. 77 461 64 30

http://www.zspzawadzkie.wodip.opole.pl/
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Profil politechniczny

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach oraz na ścisłych

kierunkach uniwersyteckich (np. matematyka, fizyka, chemia, informatyka).

Profil humanistyczno-artystyczny

Ukończenie profilu ułatwi uczniom późniejsze studia na uniwersyteckich kierunkach

humanistycznych (np. filologia polska, kulturoznawstwo, filozofia), prawnych (prawo

i administracja) i społecznych (np. historia, socjologia, politologia, dziennikarstwo).

Profil pedagogiczno-psychologiczny

Celem kształcenia na tym profilu jest przygotowanie uczniów do studiów 

wyższych na kierunkach humanistycznych, szczególnie na takich jak : 

pedagogika, psychologia, resocjalizacja, praca socjalna, public relations.

Profil turystyczny

Profil przygotuje do studiów na kierunkach: geografia, geologia, turystyka i rekreacja, 

hotelarstwo, historia, gospodarka przestrzenna, kulturoznawstwo, logistyka, 

wychowanie fizyczne, zarządzanie, kierunki sportowo- turystyczne.

 Profil medyczny i promocji zdrowia

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, 

pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, 

biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez 

uniwersytety rolnicze, przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego.

Liceum Ogólnokształcące 

Technikum

Technik informatyk z rozszerzeniem obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku

Technik ekonomista

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa wielozawodowa

 Trzyletnia szkoła zawodowa przeznaczona jest dla uczniów pragnących szybko zdobyć uprawnienia do 

wykonywania konkretnego zawodu. Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne, natomiast praktyczna nauka 

zawodu odbywa się u wybranych przez uczniów pracodawców. W razie trudności ze znalezieniem praktyki szkoła 

oferuje pomoc w tym zakresie. Ponadto nauka przedmiotów zawodowych dla poszczególnych specjalności 

prowadzona jest na kursach zawodowych, których koordynatorem jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i 

Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Kurs zawodowy trwa 4 tygodnie w każdej klasie.

Ponadto oferujemy kompleksowe kształcenie uczniów z Autyzmem 

i Zespołem Aspergera. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich. Posiadamy doświadczenie

w zakresie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia w tym zakresie. Jesteśmy małą szkołą – społecznością,

w której nikt nie pozostaje anonimowy. Dlatego też o każdego 

ucznia możemy troszczyć się indywidualnie.



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

ul. Krakowska 38

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 22 25

zsostrzelce.pl

4

Ia – politechniczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane): 

matematyka, fizyka, informatyka. Języki obce - uczeń wybiera język wiodący i drugi język spośród: 

j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego. Dodatkowo, jako przedmiot 

uzupełniający – algorytmika.

Ib – biologiczno – chemiczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane): 

chemia, biologia, język angielski lub niemiecki. Języki obce - uczeń wybiera drugi język spośród: 

j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego.

Ic – humanistyczna (28 miejsc) - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane): język polski, 

historia, język angielski lub niemiecki. Języki obce – uczeń wybiera drugi język spośród: 

j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego. Dodatkowo, jako przedmioty 

uzupełniające – retoryka i filozofia

Id – lingwistyczna, dwujęzyczna (28 miejsc 14/14) grupa z wykładowym angielskim i grupa

z wykładowym niemieckim - przedmioty w rozszerzeniu obowiązkowo: chemia, matematyka. Uczeń 

wybiera język drugi spośród: j. angielskiego, j. niemieckiego,  j. francuskiego, j. hiszpańskiego. 

Ie – z rozszerzonym nauczaniem języka hiszpańskiego (28 miejsc) - kierunkowe przedmioty

w rozszerzeniu (proponowane): język hiszpański, geografia, wiedza o społeczeństwie. Drugi język 

spośród: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego. Dodatkowo, jako przedmiot uzupełniający – 

matematyka.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Sekcje sportowe (lekkoatletyczna i pływacka) - możliwość trenowania 

jednej z konkurencji lekkoatletycznych i pływania. 

Nauka takich języków obcych jak hiszpański, francuski i oczywiście niemiecki i angielski, 

a dla chętnych nauka języka chińskiego na zajęciach pozalekcyjnych.



 W naszej szkole zdobędziesz wiedzę, a zawodu nauczysz się u pracodawcy lub na 

warsztatach szkolnych. To szkoła, która przygotuje fachowca w każdym zawodzie.

Zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach:

• ślusarz 

• operator obrabiarek skrawających 

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy w zawodach:

• stolarz

• sprzedawca

• murarz

• fryzjer

• ślusarz 

• kucharz 

• dekarz 

• mechanik motocyklowy

• piekarz

• mechanik pojazdów samochodowych

• operator obrabiarek skrawających

• inne zawody dowolnie wybrane przez ucznia 

• elektryk.

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 27 01

http://www.ckziu-strzelce.pl/
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• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    

• Technik mechanik - klasa strażacka  

• Technik logistyk - klasa penitencjarna  

• Technik żywienia i usług gastronomicznych

• Technik mechatronik

• Technik elektronik - klasa wojskowa   

• Technik elektryk

• Technik cyfrowych procesów graficznych   

• Technik spedytor

• Technik handlowiec

• Technik ekonomista

• Technik hotelarstwa  

• Technik obsługi turystycznej

• Technik pojazdów samochodowych

Technikum (4-letnie) w zawodach:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
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Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

im. Marii Konopnickiej w Leśnicy

ul. Kozielska 20, 47-150 Leśnica

tel:  77 461 52 16 

e-mail: sekretariat@zpolesnica.pl

www.zpolesnica.pl

 Oferuje dla uczniów i młodocianych pracowników odbywających praktykę zawodową

w zakładach rzemieślniczych naukę w następujących zawodach:

 Dla uczniów uczących się w zawodach: stolarz, murarz-tynkarz, ogrodnik i kucharz zapewniamy 

praktykę w szkole. Dla uczniów na tych kierunkach oraz dla uczniów uczących się zawodu piekarz i 

cukiernik nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w szkole.

     Na pozostałych kierunkach uczniowie mają praktyki w zakładach rzemieślniczych, a w szkole uczą 

się przedmiotów ogólnokształcących. Przedmiotów zawodowych uczą się w formie 4-tygodniowego 

kursu w wymiarze 35 godzin w Centrach Kształcenia Ustawicznego.

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z umiarkowaną 

niepełnosprawnością intelektualną, którzy ukończyli naukę w gimnazjum oraz posiadają orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 W szkole uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych na zajęciach:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Leśnicy

• wędliniarz

• betoniarz-zbrojarz 

• tapicer

• fryzjer

• dekarz

• elektryk

• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

• mechanik pojazdów samochodowych 

• mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

• blacharz samochodowy.

• kucharz

• ogrodnik

• monter zabudowy i robót 

  wykończeniowych w budownictwie

• sprzedawca

• stolarz

• murarz- tynkarz

• krawiec

• piekarz

• cukiernik

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Leśnicy

Placówka oferuje wszystkim uczniom internat

Placówka oferuje wszystkim uczniom internat

- gospodarstwa domowego

- kulinarnych

- ogrodniczych

- stolarskich 

- krawieckich
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Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami  sprzężonymi.

 Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę 

indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby jako osoby dorosłe byli 

zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz  by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

 Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 

6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach 

edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

 W szkole uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych

 i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

- gospodarstwo domowe,

- pomoc kucharza,

- prace ogrodnicze,

- prace biurowe,

- rękodzielnictwo.

W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych 

z następujących dziedzin:

- zajęcia stolarskie,

- gospodarstwo domowe (prace użyteczno-porządkowe),

- zajęcia kulinarne,

- technologia informacyjna i biurowa,

- rękodzieło i sztuka użytkowa.

Zespół Szkół przy Domu Pomocy Społecznej

47-120  Zawadzkie ul. Czarna 2

tel. 77 462 00 49 

zss_zawadzkie@interia.pl

www.zsszawadzkie.szkolna.net

Zespół Szkół przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

ul. Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

tel. 77/463 63 37, fax 77/463 67 44

zsskadlub@wp.pl 

www.zss_kadlub@wodip.opole.pl

www.zsskadlub.szkolnastrona.pl 

W TRAKCIE EDUKACJI UCZNIOWIE SZKOŁY 

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ODBYWAJĄ 

STAŻE ABSOLWENCKIE W ZAPRZYJAŹNIONYCH 

INSTYTUCJACH, A PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE !!!



Jesteśmy w stanie Ci pomóc jeżeli chcesz:

- poznać swoje predyspozycje zawodowe 

  i uzdolnienia,

- poznać proponowane na rynku zawody,

- dowiedzieć się jaką szkołę wybrać, żeby zdobyć 

  wybrany przez siebie zawód,

- dowiedzieć się jakie zawody będą poszukiwane 

  w przyszłości.

Nauczymy Cię jak:

- radzić sobie ze stresem,

- rozwinąć umiejętność twórczego myślenia,

- doskonalić metody i techniki efektywnego uczenia się.

Pokażemy Ci jak:

- przygotować dokumenty aplikacyjne,

- jak szukać pracy,

- jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy o pracę.

 Wybór zawodu to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Świadome zaplanowanie 

swojej ścieżki kariery zawodowej to długi i niełatwy proces, dlatego warto korzystać

z pomocy!

 Nasz telefon: 77 461 30 26, udzielamy pomocy bezpłatnie, nie jest wymagane 

skierowanie – wystarczy zadzwonić i umówić się !

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Strzelcach Op. udzielają pomocy indywidualnej i grupowej 

 w zakresie poradnictwa zawodowego w siedzibie Poradni  

(ul. B. Chrobrego 5) oraz w placówkach oświatowych 

na terenie Powiatu Strzeleckiego.


