Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Oławski
na rok szkolny 2017/2018
1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie,
pl. Zamkowy 10, 55-200 Oława tel. 071 3132748 www.lo.olawa.pl
e-mail sekretariat@lo.olawa.pl
 trzyletnie liceum ogólnokształcące
Profil i przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Profil społeczno-prawny
Przedmioty rozszerzone:
język polski, WOS
Trzeci przedmiot do wyboru:
historia, biologia, geografia,
fizyka *
Profil medyczny
Przedmioty rozszerzone
biologia, chemia
Profil politechniczny
Przedmioty rozszerzone
matematyka, fizyka, informatyka
Profil akademicki
Przedmioty rozszerzone
matematyka, j. angielski
Trzeci przedmiot do wyboru:
historia, biologia, geografia,
fizyka*
Profil biznesowy
Przedmioty rozszerzone
j. angielski, j. niemiecki
Trzeci przedmiot do wyboru:
historia, biologia, geografia,
fizyka*

Przedmioty uzupełniające

Liczba
uczniów

30
przyroda,
zajęcia artystyczne –
techniki artystyczne
historia i społeczeństwo,
ekologia z ochroną środowiska

30

historia i społeczeństwo

30

historia i społeczeństwo
rysunek architektoniczny

30

historia i społeczeństwo,
abc zarządzania,
abc menadżera

30

* wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego uczniowie dokonują po I semestrze
klasy pierwszej, najpóźniej do 15 marca 2018 r.

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
ul. Ks. F. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława tel.071 3132711
www.ckziu.olawa.pl, e-mail- ckziu.olawa@onet.pl
 trzyletnie liceum ogólnokształcące
Klasa- przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Klasa dziennikarska –filmowa
geografia, wos, j obcy

Klasa policyjna - geografia,
wos, j obcy oraz zajęcia z
edukacji policyjnej

Przedmioty, zajęcia
dodatkowe
edukacja medialna
i filmowa, technologia
informacyjna w pracy
dziennikarza
edukacja policyjna, zajęcia
sprawnościowe

Liczba uczniów
15

15

 czteroletnie technikum
Kierunki kształcenia- przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym
Technik mechanik- innowacja
przygotowanie do pracy w służbach
mundurowych - matematyki fizyka
Technik organizacji reklamy
– matematyka, j obcy (ang/niem)
Technik hotelarstwa – geografia język
obcy (ang/niem)
Technik żywienia i usług
gastronomicznych – chemia język obcy
(ang/niem)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej –
matematyka, j obcy (ang/niem)

Przedmioty,
zajęcia
dodatkowe

Liczba uczniów

edukacja dla służb
mundurowych,
zajęcia strzeleckie

15

fotografia
produktu
kuchnie świata

15

kurs carvingu,
kultura zawodu

30

projekty
graficznofotograficzne

30

 trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
Zawód
klasa wielozawodowa: mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik motocyklowy,
elektromechanik, ślusarz, operator
obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz,
kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, lakiernik,
blacharz samochodowy

Liczba uczniów

30

30

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie,
ul. 3-go Maja 18 E, 55-200 Oława tel. 071 3132636 , www.zsp2olawa.edu.pl
e-mail administracja@zsp2olawa.edu.pl

 czteroletnie technikum
Kierunki kształcenia- przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym
Technik ekonomista/ Technik handlowiec
z innowacją programową: PSYCHOLOGIA
BIZNESU – geografia, j obcy (ang/niem)
Technik informatyk z innowacją
programową: ROBOTYKA/ TOWRZENIE GIER
KOMPUTEROWYCH

- matematyka, informatyka
Technik logistyk – klasa wojskowa
- geografia j. obcy (ang/niem)
Technik spedytor z innowacją programową
:BEZPIECZENSTWO WEWNĘTRZNE-OCHRONA

Przedmioty,
zajęcia
dodatkowe
psychologia
w biznesie

Liczba
uczniów

konstruowanie
i programowanie
robotów

30

edukacja obronna

30

bezpieczeństwo
osób i mienia

30

OSÓB I MIENIA

- geografia, j. obcy (ang/niem)
 trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
Zawód
klasa wielozawodowa: sprzedawca, fryzjer,
kucharz,
lakiernik,
stolarz,
mechanik
pojazdów samochodowych, monter sieci
i instalacji sanitarnych

Liczba uczniów
30

30

4. Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu- Laskowicach, ul. Techników 26,
55-220 Jelcz-Laskowice tel. 71 3188220 , www.zsjelcz.pl ,
e-mail zspjelcz@poczta.onet.pl
trzyletnie liceum ogólnokształcące
Przedmioty uzupełniające

Klasa i przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Klasa EuropejskoWielokulturowa

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo

Przedmioty rozszerzone: WOS,
geografia, j. ang.

Przedmioty dodatkowe: WOK z
programem własnym „Sztuka
prezentacji i wystąpień
publicznych, język obcy: j. niem
lub j. hiszpański

Klasa Mistrzostwa Sportowego
o profilu piłki ręcznej

Przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo

Przedmioty rozszerzone:
biologia, j. ang, wychowanie
fizyczne

Przedmioty dodatkowe:
psychologia sportu (program
autorski) dietetyka w sporcie
(program autorski), j obcy:
j. niem, j. hiszpański

Liczba
uczniów

30

30

 czteroletnie technikum
Kierunki kształcenia- przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym
Technik informatyk –
o profilu programista
Przedmioty rozszerzone: matematyka,
fizyka, j ang

Przedmioty,
zajęcia
dodatkowe

30
Przedmioty
uzupełniające:
historia i
społeczeństwo
Przedmioty
dodatkowe:
j. obcy ( j. niem,
j. hiszpański)

 trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
Zawód
klasa o profilu mechanicznym :
ślusarz, mechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik, blacharz,
obrabiarek skrawających
klasa wielozawodowa

Liczba
uczniów

Liczba uczniów

30

Dodatkowych informacji udzielają:
 sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach,
 Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie.
Na stronach internetowych szkół znajdują się regulaminy dotyczące rekrutacji na rok
2017/2018

