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OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa o profilu:

TECHNIKUM NR 1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

technik architektury krajobrazu
z aranżacją wnętrz i elementami 
florystyki
(język angielski, biologia)

technik usług kelnerskich
(język angielski, biologia)

technik budownictwa
(matematyka, fizyka)

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(matematyka, język angielski)

technik żywienia i usług 
gastronomicznych
(chemia, język angielski)

technik organizacji turystyki
(geografia, język angielski)

NOWOŚĆ!

klasa wielobranżowa –
młodociany pracownik
w której mogą kształcić 
się uczniowie  w 
następujących 
zawodach:

społeczno-przyrodniczym
(język polski, biologia, geografia)

lingwistyczno-dziennikarskim
(język polski, język angielski, geografia)

NOWOŚĆ!

stolarz, sprzedawca, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, elektryk, mechanik -
monter maszyn i urządzeń, fryzjer, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie, murarz - tynkarz, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, 
cukiernik, wędliniarz, kucharz, drukarz 
offsetowy.
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II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-letnia nauka na wybranym kierunku kształcenia

KLASY O PROFILU:

społeczno - przyrodniczym

lingwistyczno - dziennikarskim
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KLASA O PROFILU:

SPOŁECZNO - PRZYRODNICZYM

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
• Język Polski
• Biologia
• Geografia

JĘZYKI OBCE
• Język angielski
• Język niemiecki / rosyjski

Klasa o tym profilu zapewnia 
uczniom wszechstronny rozwój, 
przy nastawieniu na przedmioty 
przyrodnicze i społeczne.                 
Na zajęciach realizowany jest 
rozszerzony program nauczania 
biologii i geografii pod kątem 
matury i wymagań stawianych 
przez wyższe uczelnie na 
kierunkach przyrodniczych, 
medycznych oraz związanych                      
z kierunkami społecznymi.
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KLASA O PROFILU:

LINGWISTYCZNO-DZIENNIKARSKIM

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
• Język angielski
• Język polski 
• Geografia

JĘZYKI OBCE
• Język angielski
• Język niemiecki / rosyjski

Klasa o tym profilu kształci i rozwija 
umiejętności językowe oraz poszerza 
wiedzę o świecie, rozwija pasje do 
poznawania wiedzy dotyczącej 
zbierania i przetwarzania informacji  
o wydarzeniach, ludziach oraz 
problemach. Na zajęciach 
realizowany jest rozszerzony 
program nauczania języka 
angielskiego i języka polskiego pod 
kątem matury i wymagań stawianych 
przez wyższe uczelnie na kierunkach 
związanych m. in.                
kulturoznawstwem, filologią polską 
politologią i zarządzaniem.
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TECHNIKUM NR1

5-letnia nauka na wybranym kierunku kształcenia

technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i 
elementami florystyki

technik usług kelnerskich

technik budownictwa

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik organizacji turystyki
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TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ I ELEMENTAMI 
FLORYSTYKI

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
•Język angielski
•Biologia

JĘZYKI OBCE
•Język angielski
•Język niemiecki / rosyjski

NOWOŚĆ

To zawód dla tych, którzy dobrze czują się 
w otoczeniu przyrody, mają pomysły na 

zagospodarowanie przestrzeni oraz dekorację 
wnętrz. Dzięki poznanym technikom podczas 

zajęć nauczysz się komponować i porządkować 
przestrzeń, a także urządzić ją tak, aby efekt 

zachwycał pięknem i estetyką wykonania. 

• OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów architektury krajobrazu

• OGR.04 - Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

KWALIFIKACJE 
UZYSKIWANE W 

WYNIKU 
KSZTAŁCENIA

Nauczysz się, jak przejść od 
pomysłu do wykonania. Jeśli lubisz 

obcować z naturą, jesteś 
kreatywny, dokładny, masz 
wyobraźnię przestrzenną,                                     

to kierunek stworzony 
dla Ciebie.
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TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
•Język angielski
•Biologia

JĘZYKI OBCE
•Język angielski
•Język niemiecki / rosyjski

NOWOŚĆ

To zawód dla osób otwartych, pozytywnie 
nastawionych do ludzi, którzy z łatwością 

komunikują się z otoczeniem. Podczas zajęć 
nauczysz się jak fachowo i kompleksowo 

obsługiwać konsumentów w różnorodnych 
zakładach gastronomicznych. Zdobędziesz 
wiedzę jak obsługiwać wszelkiego rodzaju 

przyjęcia okolicznościowe, imprezy 
gastronomicze, kongresy, targi, bankiety, 

konferencje i inne imprezy tego typu. 

• HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich
• HGT.11 - Organizacja usług gastronomicznych

KWALIFIKACJE 
UZYSKIWANE W 

WYNIKU KSZTAŁCENIA

Do głównych zadań kelnera należy 
doradzanie konsumentowi 

i udzielanie informacji na temat 
podawanych potraw i napojów, 

posługiwanie się narzędziami 
wykorzystywanymi do obsługi oraz 
przygotowanie stołów do różnego 

rodzaju imprez.
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TECHNIK BUDOWNICTWA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
•Matematyka
•Fizyka 

JĘZYKI OBCE
•Język angielski
•Język niemiecki / rosyjski

Nauka na tym kierunku przygotuje Cię do 
kierowania robotami budowlanymi, prowadzenia 

dokumentacji budowy. Nauczysz się jak 
przygotować i kontrolować produkcję budowlaną 

w różnych działach przedsiębiorstwa, jak 
sprawuje się nadzór budowlany w imieniu 

inwestora lub organu administracji terenowej. 
Będziesz wiedział jak sporządzić kosztorysy 

i mniej skomplikowane prace projektowe oraz 
wykonać inwentaryzacje budowlane.

• BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
• BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów

KWALIFIKACJE 
UZYSKIWANE W 

WYNIKU KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu szkoły będziesz 
umiał analizować dokumentację 

techniczną i organizacyjną robót 
budowlanych, wykonywać pomiary 
niezbędne przy prowadzeniu robót 
budowlanych oraz kierować pracą 

brygady roboczej. 
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TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII
CYFROWEJ

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
•Matematyka
•Język angielski

JĘZYKI OBCE
•Język angielski
•Język niemiecki / rosyjski

Na tym kierunku nauczysz się przygotowywać 
i opracowywać różnego rodzaju projekty 

graficzne o charakterze informacyjnym 
i reklamowym. Zdobędziesz wiedzę 

i umiejętności jak posługiwać się 
profesjonalnym oprogramowaniem graficznym 

do stworzenia projektów folderów, ulotek, 
wizytówek, plakatów, opakowań, etykiet na 

produkty reklamowe i wiele innych.

• PGF.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie 
prac graficznych i publikacji cyfrowych

• PGF.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

KWALIFIKACJE 
UZYSKIWANE W 

WYNIKU KSZTAŁCENIA

Wybierając ten zawód 
nauczysz się od podstaw 

obsługi programów do 
obróbki fotografii i tekstu, 
zaznajomisz się z grafiką 

wektorową i rastrową, czyli 
obsługi takich programów jak: 

Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe Indesign, 

CorelDraw. 
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

PRZEDMIOTY REALIZOWANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM
•Chemia
•Język angielski

JĘZYKI OBCE
•Język angielski
•Język niemiecki / rosyjski

Na tym kierunku nauczysz się jak 
urządzać zakłady gastronomiczne, 

układać diety, umiejętnie 
sporządzać potrawy zgodnie 

z zasadami racjonalnego żywienia, 
estetycznego ich podania 

i prawidłowej obsługi konsumenta. 
Zdobędziesz umiejętności zawodowe 

związane z planowaniem 
i ocenianiem żywienia, 

organizowaniem i wykonywaniem 
usług oraz ułożeniem menu 

codziennego
i okolicznościowego.  

• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
• HGT.12. Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych

KWALIFIKACJE 
UZYSKIWANE W 

WYNIKU KSZTAŁCENIA

To idealny zawód dla osób 
chcących realizować swoje 

pasje kulinarne i poznawać 
tajniki sztuki kulinarnej 

z różnych regionów świata.
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TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTKI

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W 
ZAKRESIE ROZSZERZONYM
•Geografia
•Język angielski

JĘZYKI OBCE
•Język angielski
•Język niemiecki / rosyjski

Na tym kierunku nauczysz się jak 
kompleksowo wykonać obsługę 

klienta w zakresie przyjmowania 
zleceń na organizację wycieczek, 
wypoczynku letniego i zimowego, 

kalkulowania kosztów imprez 
turystycznych, czuwania nad 

prawidłową realizacją 
zamawianych usług, udzielania 

informacji o atrakcjach 
turystycznych oraz dbania 

o prawidłowy wizerunek 
przedsiębiorstwa.  

• HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
• HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i 

usług turystycznych

KWALIFIKACJE 
UZYSKIWANE W 

WYNIKU KSZTAŁCENIA

To zawód stworzony dla 
ludzi kochających piękno 

świata i natury, pragnących 
spełniać marzenia swoje 

i innych o podróżach.
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BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

3-letnia nauka w wybranym zawodzie

klasa wielobranżowa

w której mogą kształcić 

się uczniowie w różnych zawodach 
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KLASA WIELOBRANŻOWA-
MŁODOCIANY PRACOWNIK

Naukę w tej szkole może podjąć 
uczeń, który posiada świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej.

Nauka w Branżowej Szkole I 
Stopnia trwa 3 lata i obejmuje 

kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się 
w szkole, zawodowe teoretyczne na 

kursach, a kształcenie zawodowe 
praktyczne tzw. praktyczna nauka 

zawodu odbywa się u pracodawców                 
i jest wynagradzana finansowo oraz 

wlicza się do stażu pracy.

MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA W 
NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

• stolarz,
• sprzedawca,
• mechanik pojazdów       

samochodowych,
• elektromechanik pojazdów 

samochodowych,
• blacharz samochodowy,
• elektryk,
• mechanik – monter maszyn                 

i urządzeń,
• fryzjer,
• monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 
budownictwie,

• murarz-tynkarz,
• monter sieci i instalacji urządzeń 

sanitarnych,
• piekarz,
• cukiernik,
• wędliniarz, 
• kucharz,
• drukarz offsetowy.

Nauka w Branżowej Szkole 
gwarantuje szybkie wejście na 
rynek pracy i zdobycie 
doświadczenia zawodowego

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I 
Stopnia możesz kontynuować naukę 
w Branżowej Szkole II stopnia
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HARMONOGRAM REKRUTACJI
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – kandydaci 
do klas pierwszych składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - kandydaci 
składają uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, zmianę 
przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 
kandyduje. 

Ze względu na elektroniczne wspomaganie rekrutacji oraz zaświadczenie 
o zamiarze podpisania umowy o pracę od 1 września 2021 r. - dotyczy 
tylko kandydatów do klasy wielobranżowej - młodocianych pracowników, 
kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkole 
pierwszego wyboru.

do 14 lipca 2021 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza 
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

22 lipca 2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych oraz wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00- potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych.
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MŁODZIEŻ ZE SKŁODOWSKIEJ 

ZAPRASZMY

DOŁĄCZ DO NAS !
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