
ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH

W ZAWADZKIEM



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Mieszka I

4-letnie
1a - klasa humanistyczno - społeczna –

- Rozszerzone przedmioty to język polski i język angielski. 

Języki obce to język angielski i język niemiecki

1b – klasa biologiczno – chemiczna -

- Rozszerzone przedmioty to biologia, język angielski. Języki 

obce to język angielski i język niemiecki

Geografia, chemia, matematyka do wyboru

jako trzeci przedmiot



Profil biologiczno-chemiczny

zajęcia dodatkowe: 

BIOS, Chemia, KURSY PIERWSZEJ POMOCY

współpraca z TPL

przedmioty rozszerzone:
biologia, język angielski oraz geografia, chemia, matematyka do wyboru jako 

trzeci przedmiot

profil przygotowuje do studiów 

na kierunkach, np. 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



Profil humanistyczno-społeczny

zajęcia dodatkowe: 

Tworzenie blogów, multimediów, newsów…

współpraca z PTTK, TPL, Klub ACTIVA

przedmioty rozszerzone:

j. polski, język angielski oraz geografia, chemia, 

matematyka do wyboru jako trzeci przedmiot

profil przygotowuje do studiów 

na kierunkach humanistycznych (np. filologia polska, 

kulturoznawstwo, filozofia), prawnych (prawo i administracja) 

i społecznych (np. historia, socjologia, politologia, 

dziennikarstwo).



TECHNIKUM  5-letnie

➢ Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym

➢ Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na 

uczelni wyższej

➢ Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się 

dwukrotnie w cyklu kształcenia

➢ Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje dyplom 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technika



Przedmiot rozszerzony: język angielski

dodatkowe zajęcia:

Np. tester aplikacji, i gier. Kurs precyzyjnego lutowania. 

Obróbka cyfrowa obrazu i dźwięku

TECHNIK INFORMATYK

kierunki przygotowują do:

➢ studiów na wyższych uczelniach technicznych, na 

wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, 

mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych,

➢ podjęcia pracy zawodowej,

➢ prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej.



UCZEŃ ZDOBYWA 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

INF.02. Montaż i eksploatacja 

komputerów osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych

INF.03. Projektowanie lokalnych 

sieci komputerowych 

i administrowanie sieciami

INF.04. Projektowanie, 

programowanie i testowanie 

aplikacji

TECHNIK INFORMATYK



Przedmiot rozszerzony: język angielski

E-commerce – sprzedaż internetowa
warsztaty prowadzone m.in. przez specjalistów, 

tworzenie e-sklepów, handel i sprzedaż 

bezpośrednia w sieci

TECHNIK HANDLOWIEC

kierunek przygotowuje do:
➢ studiów na wyższych uczelniach -

głównie ekonomicznych i handlowych

➢ podjęcia pracy zawodowej na 

stanowiskach, na których potrzebna jest 

podstawowa wiedza z zakresu finansów i 

rachunkowości



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ 

W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE 

ZAWODZIE

np. mechanik pojazdów samochodowych, 

fryzjer, sprzedawca, stolarz, 

operator obrabiarek skrawających, 

elektryk i inne

SZKOŁA POMAGA W ZNALEZIENIU 

PRAKTYK



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
➢ Wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych 

uczniowie zdobywają w szkole

➢ Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa 

się w wykwalifikowanych ośrodkach 

szkoleniowych przez okres 4 tygodni w każdej 

klasie

➢ Nauka zawodu kończy się zewnętrznym 

państwowym egzaminem potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe

➢ Młodociani pracownicy odbywają 

kształcenie zawodowe praktyczne w 

wybranych przez siebie zakładach 

pracy



Branżowa Szkoła I Stopnia

Po zakończeniu nauki uczeń: 

➢ otrzymuje świadectwo ukończenia 

szkoły branżowej - na jego podstawie 

może kontynuować naukę w Branżowej 

Szkole II stopnia

➢ zdaje egzaminy kwalifikacyjne na tytuł 

czeladnika w określonym zawodzie - po 

jego zdobyciu może podjąć starania o 

uzyskanie tytułu mistrza.



Kursy teoretyczne dla uczniów klas 

wielozawodowych prowadzone są np. w:

Umowy partnerskie

Technodrew Polska

Packprofil

Kapica,

WRA - Alchemia



KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO – warto sprawdzić wybierając zawód

Monter stolarki budowlanej 712906 III budownictwa, planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa

X BUD.10. Wykonywanie robót 

związanych z montażem stolarki 

budowlanej

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie

712905 III budownictwa, planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa

X BUD.11. Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych

Murarz-tynkarz 711204 III budownictwa, planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa

X BUD.12. Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich

Pracownik pomocniczy 

stolarza

932918 II gospodarki X* * Kształcenie wyłącznie 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

w stopniu lekkim

DRM.03. Wytwarzanie 

prostych wyrobów z drewna i 

materiałów 

drewnopochodnych

Stolarz 752205 III gospodarki X DRM.04. Wytwarzanie 

wyrobów z drewna i 

materiałów 

drewnopochodnych

Tapicer 753402 III gospodarki X DRM.05. Wykonywanie 

wyrobów tapicerowanych



Zajęcia pozalekcyjne w ZSP

Szkolne koło BIOSKursy pierwszej pomocy
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