
 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego  

na rok szkolny 2022/2023 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

Nazwa zawodu 
Przedmioty 

rozszerzone 

Czwarty 

przedmiot 

punktowany 

Planowana 

liczba miejsc 
Co zyskasz, czego się nauczysz? 

TECHNIKUM 

technik weterynarii 
biologia  

chemia 
biologia 30 

Zdobędziesz umiejętności sprawowania opieki nad zwierzętami, 
zwłaszcza w chowie fermowym oraz wykonywania: czynności 
technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki i lecznictwa 
weterynaryjnego, czynności materialno - technicznych z zakresu 
urzędowej działalności weterynaryjnej, zabiegów unasieniania zwierząt 
gospodarskich, czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych. 
 
Zdobyte wykształcenie pozwoli Ci na podjęcie pracy w zakładach 
leczniczych dla zwierząt, inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach 
weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach 
przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, 
jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta, zakładach 
wytwarzania pasz dla zwierząt. 
Dodatkowy plus - w programie nauczania kurs prawa jazdy kat. B 



technik logistyk 
geografia 

język angielski 
geografia 30 

Ten zawód przygotuje Cię do pracy w centrach logistycznych. Podczas 

nauki nabędziesz umiejętności organizowania i monitorowania 

przepływów zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 

i magazynowania oraz zarządzania środkami technicznymi podczas 

realizacji procesów transportowych 

technik hodowca koni 
biologia 

język angielski 
biologia 30 

Zawód ten da Ci umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia 

chowu i hodowli koni. Będziesz mógł szkolić i użytkować konie, zajmować 

się ich sprzedażą. Umożliwi Ci prowadzenie gospodarstwa rolnego z ofertą 

rekreacji konnej. 

Dodatkowe plusy – w programie nauczania nauka jazdy konnej i kurs 

prawa jazdy kat. T   

technik hotelarstwa 
geografia  

język angielski 
geografia 30 

Kierunek umożliwi Ci zdobycie umiejętności związanych z fachową 

i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, 

gastronomia, usługi komplementarne), przygotuje do pracy w obiektach 

bazy noclegowej lub w organach administracji samorządowej zajmujących 

się usługami hotelarskimi. Ponadto będziesz mógł prowadzić własną 

działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych  

technik rolnik 
biologia 

język angielski 
biologia 30 

Technikum w zawodzie technik rolnik kształci przyszłych pracowników 

przedsiębiorstw i przyszłych właścicieli gospodarstw oraz jednostek 

należących do infrastruktury rolnictwa. Jako absolwent tego kierunku 

kształcenia nabędziesz umiejętności organizowania i prowadzenia prac 

związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu pozyskania 

produktów rolnych   

Dodatkowy plus - w programie nauczania kurs prawa jazdy kat. T , 

obsługa maszyn rolniczych 



technik geodeta 
fizyka 

język angielski 
geografia 30 

Nauka zawodu technik geodeta umożliwi Ci zdobycie umiejętności 

i przygotowanie do pracy w firmach geodezyjnych, przestrzennym 

zagospodarowaniu terenu oraz wykonywaniu pomiarów do tworzenia 

mapek geodezyjnych 

technik architektury 

krajobrazu 

biologia 

język angielski 
plastyka 30 

Kierunek przygotuje Cię do pracy w firmach związanych z planowaniem 

przestrzennym, projektowaniem terenów zieleni, zakładaniem 

i utrzymywaniem terenów zieleni. Stwarza on również szerokie 

możliwości samozatrudnienia 

Dodatkowy plus - w programie nauczania kurs prawa jazdy kat. T 

 

Nazwa zawodu 
Przedmioty 

rozszerzone 

Czwarty 

przedmiot 

punktowany 

Planowana 

liczba miejsc 
Co zyskasz, czego się nauczysz? 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (NOWOŚĆ !!!) 

klasa ogólna 

język polski 

język angielski 

historia 

historia 30 

Nauka w liceum ogólnokształcącym da Ci możliwość rozwoju i zdobycia 

lepszego wykształcenia. Czteroletni cykl kształcenia przygotuje Cię do 

kontynuowania edukacji na licznych kierunkach oferowanych przez 
uczelnie wyższe. Będziesz mógł rozwinąć swoje zainteresowania 

humanistyczne poprzez realizację przedmiotów w zakresie 

rozszerzonym. Zyskasz dodatkowy czas na doprecyzowanie w pełni 

swoich planów na przyszłość 

 

 

 



Nazwa zawodu 

Czwarty 

przedmiot 

punktowany 

Planowana 

liczba 

miejsc 

W programie nauczania… Znajdziesz pracę w… 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa wielozawodowa 

magazynier-logistyk 

kształcenie realizowane 

we współpracy z Leroy 

Merlin Polska Sp. z o.o. 

geografia 30 

• przyjmowanie, przechowywanie 

i wydawanie towarów z magazynu 

• monitorowanie poziomu i stanu 

zapasów 

• obsługiwanie programów 

magazynowych 

• prowadzenie dokumentacji 

magazynowej 

• monitorowanie procesów 

produkcyjnych i dystrybucyjnych 

• przedsiębiorstwach, firmach handlowych 

i produkcyjnych 

• centrach logistycznych 

• przedsiębiorstwach i firmach 

zajmującymi się dystrybucją towarów 

sprzedawca 
• prowadzenie i organizowanie sprzedaży 

• kompetentna i sprawna obsługa klienta 

• miejscach sprzedaży detalicznej i 

hurtowej 

• może założyć własną firmę 

fryzjer 

• strzyżenie włosów, formowanie fryzur 

i ondulacji 

• wykonywanie zabiegów 

pielęgnacyjnych włosów 

• zakładach fryzjerskich, 

charakteryzatorniach 

• własnym zakładzie fryzjerskim 



kucharz 

• sporządzanie i eksponowanie różnego 

rodzaju potraw, ciast, napojów 

i deserów 

• odpowiednie przechowywanie 

żywności 

• podmiotach prowadzących działalność 

gastronomiczną (restauracje, kawiarnie, 

gospody, domy wypoczynkowe itp.) 

• przedsiębiorstwach zajmujących się 

produkcją produktów i półproduktów 

spożywczych 

piekarz 

• produkcja wyrobów piekarskich przy 

użyciu odpowiednich maszyn 

i urządzeń 

• wyrób ciasta na różne rodzaje pieczywa 

• obsługa maszyn i urządzeń 

występujących w piekarniach 

• zakładach piekarskich, cukierniach, 

zakładach gastronomicznych 

• możesz otworzyć własną piekarnię 

kierowca mechanik 

• przewóz osób i rzeczy 

• użytkowanie środków transportu 

drogowego 

• firmach transportowych 

• własnej firmie 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

• obsługa pojazdów samochodowych 

• diagnostyka pojazdów samochodowych 

• naprawa pojazdów samochodowych 

• warsztatach samochodowych 

• stacjach diagnostycznych 

• przedsiębiorstwach produkujący 

 

 

 

 

 



Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce 

Nazwa zawodu 
Przedmioty 

rozszerzone 

Czwarty 

przedmiot 

punktowany 

Planowana 

liczba miejsc 
Co zyskasz, czego się nauczysz? 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

klasa  

krajoznawczo-

lingwistyczna 

język polski 

język angielski 

biologia 

biologia 24 

Nauka w tej klasie przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych, 

nauczanie trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego 

i rosyjskiego 

Dodatkowe plusy – warsztaty regionalno-turystyczne, pracownia 

przyrodniczo-fotograficzna 

TECHNIKUM 

technik informatyk 
geografia 

język angielski 
informatyka 24 

Nauka zawodu przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych oraz 

zatrudnienia w zawodzie technik informatyk 

Zdobędziesz umiejętności: 

• projektowania i tworzenia systemów baz danych 

• obsługi komputerów w różnych systemach operacyjnych 

• przeprowadzania prac konserwacyjnych oprogramowania 

• konfigurowania sprzętu komputerowego 

• tworzenia aplikacji oraz interaktywnych stron www 

• posługiwania się grafiką 3D 

 

 


