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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
3-letni cykl kształcenia



klasa humanistyczna z rozszerzonym programem z języka polskiego,
języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie
klasa przyrodnicza z rozszerzonym programem z matematyki, języka
angielskiego i geografii

NOWOŚĆ!!!
Klasa mundurowa-wojskowa
z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o
społeczeństwie

TECHNIKUM
4-letni cykl kształcenia



klasa o specjalności technik budownictwa,
klasa o specjalności technik pojazdów samochodowych,
W technikum przewiduje się zwiększoną ilość zajęć wychowania
fizycznego.
(możliwość połączenia klas technikum)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
3-letni cykl kształcenia


klasa wielozawodowa (dowolnie wybrany zawód)
Możliwość kształcenia w zawodach: fryzjer, sprzedawca, kelner, kucharz,
piekarz, cukiernik, wędliniarz, murarz-tynkarz, kamieniarz, stolarz, kowal,
zdun, elektryk, hydraulik, mechanik, blacharz samochodowy, lakiernik,
tapicer, fotograf, i w innym w dowolnie wybranym zawodzie.

Drodzy Gimnazjaliści!!!
Powyżej przedstawiamy kierunki kształcenia, które przygotowaliśmy dla
Was na następny rok szkolny.
Uważamy, że nasza oferta jest bardzo atrakcyjna, gdyż daje Wam
możliwość nauki zgodnej z Waszymi zainteresowaniami i pasjami.
W liceum ogólnokształcącym jesteśmy
przygotować Was do podjęcia studiów wyższych.

w

stanie

profesjonalnie

Z kolei oferowane przez nas kierunki kształcenia zawodowego są bardzo
pożądane na rynku pracy i gwarantują zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
W naszej szkole każdy znajdzie, coś co będzie go interesowało.
W naszej szkole znajdziecie szeroką ofertę pozaedukcyjną:
Kółka zainteresowań;
Cykl "Ciekawi ludzie - ludzie sukcesu";
SKS;
Klub tenisa stołowego;
Radio-węzeł;
A dla tych, którzy muszą dłużej oczekiwać na powrót do domu barek
oferujący smaczne i różnorodne posiłki.
W naszej szkole każdy z uczniów posiada własną szafkę na odzież
i pomoce dydaktyczne, której nie musi odkupywać od starszych uczniów.
Jako jedyni posiadamy Zieloną Klasę, w której w porze letniej
prowadzone są zajęcia lekcyjne.
Zdecydowanie jednak naszą szkołę wyróżnia panująca w niej atmosfera.
W naszej szkole każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, staramy się nieść
fachową pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebują. W naszej szkole nie
jesteś anonimowym numerem w dzienniku, przede wszystkim jesteś
człowiekiem!
Nie wierzysz? Zapraszamy do naszej szkoły a przekonasz się.

