Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Oławski
na rok szkolny 2020/2021
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
cykl 4 letni - LO,
✓ czteroletnie liceum ogólnokształcące
Profil i przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Profil społeczno-prawny
Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wos
Profil przyrodniczo-medyczny
Przedmioty rozszerzone
biologia, chemia, matematyka
Profil politechniczny
Przedmioty rozszerzone
matematyka, fizyka, informatyka
Profil akademicki
Przedmioty rozszerzone
matematyka, j. angielski, geografia
Profil biznesowy
Przedmioty rozszerzone
j. angielski, wos, geografia

Przedmioty
uzupełniające

Liczba
uczniów

-

30

-

30

-

30

-

30

-

30

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
- cykl 4 letni – liceum ogólnokształcące
- cykl 5 letni - technikum,
- cykl 3 letni - branżowa szkoła I stopnia
✓ czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa- przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Klasa dziennikarska –filmowa
geografia, wos, j. angielski
Klasa policyjna
geografia, wos, j. angielski

Przedmioty, zajęcia dodatkowe
edukacja medialna

Liczba
uczniów
15

edukacja policyjno-prawna

15

✓ pięcioletnie technikum
Kierunki kształcenia- przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym
Technik mechanik
matematyka, język angielski
Technik spawalnictwa
matematyka, język angielski
Technik reklamy
geografia, j angielski
Technik hotelarstwa
geografia j. angielski
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
biologia, język angielski
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
matematyka, język angielski

Przedmioty, zajęcia
dodatkowe
edukacja dla służb
mundurowych
ratownictwo
medyczne
innowacja
artystyczna
-

Liczba
uczniów
15

dietetyka

15

-

30

15
30
15

✓ trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Zawód
klasa wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, sprzedawca, cukiernik, fryzjer,
lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci
instalacji urządzeń sanitarnych

Liczba
uczniów

30

3. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie,
ul. 3-go Maja 18 E, 55-200 Oława tel. 071 313-26-36 , www.zsp2olawa.edu.pl
e-mail - administracja@zsp2olawa.edu.pl
- cykl 5 letni - technikum,
- cykl 3 letni - branżowa szkoła I stopnia
✓ pięcioletnie technikum
Kierunki kształcenia- przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym
Technik informatyk
matematyka
Technik spedytor
geografia
Technik logistyk
j. angielski
Technik ekonomista
j. angielski

Przedmioty,
zajęcia
dodatkowe
-

Liczba
uczniów

-

30

-

30

-

30

30

✓ trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Zawód
klasa wielozawodowa: cukiernik, sprzedawca, fryzjer, kucharz,
lakiernik samochodowy, stolarz, mechanik pojazdów
samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk

Liczba
uczniów
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 sekretarz@zsjelcz.pl
- cykl 4 letni – liceum ogólnokształcące
- cykl 5 letni - technikum,
- cykl 3 letni - branżowa szkoła I stopnia
czteroletnie liceum ogólnokształcące
Przedmioty uzupełniające

Klasa i przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Profil wielokulturowo- europejski
wos, geografia, j. angielski

profil dietetyczny
biologia, w-f, j.angielski

sztuka prezentacji
i wystąpień publicznych
język angielski w rozszerzeniu
język niemiecki w podstawie

edukacja zdrowotna, dietetyka
język angielski w rozszerzeniu
język francuski w podstawie

Liczba
uczniów

15

15

OFERTA DLA OBCOKRAJOWCÓW
✓ pięcioletnie technikum
Kierunki kształcenia- przedmioty
Przedmioty, zajęcia dodatkowe
realizowane w zakresie
rozszerzonym
Technik informatyk
język angielski w rozszerzeniu
język niemiecki w podstawie
matematyka, j. angielski
Technik teleinformatyk

język angielski w rozszerzeniu
język niemiecki w podstawie

Liczba
uczniów
15

15

matematyka, j. angielski
✓ trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Zawód
klasa wielozawodowa (j. obcy: j. angielski; praktyki u sprawdzonych
partnerów Szkoły: Krzemiński, Brudnik, Kurtyka, inni),
kształcenie w zawodach: fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, fotograf,
sprzedawca, krawiec, dekarz, wędliniarz, szewc, ślusarz , murarztynkarz, stolarz, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych, inne

Liczba
uczniów
30

- klasa o profilu mechanicznym pod patronatem FIRMY TOYOTA
MOTOR MANUFACTURING POLAND (j. obcy: j. angielski; warsztaty
w FIRMIE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND oraz
TOYOTA NOWAKOWSKI BIELANY teoretyczne kształcenie zawodowe
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – inżynierowie Toyoty

13

- klasa patronacka SLP Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego
i STELWELD teoretyczne kształcenie zawodowe w zawodzie lakiernik –
inżynierowie STELWELD

13

✓ dwuletnia branżowa szkoła II stopnia
Zawód

Liczba
uczniów

zawody zostaną określone w terminie późniejszym
30

