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1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych  

szkół ponadgimnazjalnych  w  Legnicy  

 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2017/18, wzorem lat 

ubiegłych, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. 

Zastosowanie elektronicznego systemu rekrutacji pozwala na optymalny i jak najbardziej korzystny 

dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół i konkretnych klas. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu unikamy blokowania miejsc w szkołach przez kandydatów, którzy składali wnioski       

o przyjęcie do kilku szkół jednocześnie. W elektronicznym systemie rekrutacji każdy uczeń 

gimnazjum może wskazać trzy szkoły ponadgimnazjalne według kolejności preferencji. Może           

w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie 

kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go tylko do jednego oddziału, w podaniu usytuowanego 

najwyżej, dysponującego wolnymi miejscami. O kolejności przydziału zadecyduje liczba 

uzyskanych punktów rekrutacyjnych.  

Po zalogowaniu na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl. system umożliwia 

użytkownikom stały dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych w Legnicy 

oraz ich regulaminów rekrutacji. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych 

dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, technika i branżowe 

szkoły I stopnia. Ponadto w trakcie składania wniosków dostępne są również statystyki popularności 

poszczególnych oddziałów. Te informacje, a także dane dotyczące wolnych miejsc, są na bieżąco 

aktualizowane. 

Przy rejestracji do systemu naboru kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez Miasto 

Legnica mogą, za zgodą rodziców, skorzystać z pomocy swoich macierzystych szkół. Uprawnieni 

szkolni administratorzy elektronicznego systemu rekrutacji wprowadzą do bazy danych wszystkie, 

wymagane przez system informacje o kandydatach oraz przekażą im indywidualne identyfikatory 

i hasła, uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru.  

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą również rejestrować się  w elektronicznym 

systemie naboru indywidualnie. Dotyczy to głównie absolwentów gimnazjów spoza miasta 

Legnicy, absolwentów gimnazjów niepublicznych oraz tych uczniów, których  rodzice nie wyrazili 

zgody na rejestrację przez szkolnego administratora systemu naboru. Po wejściu na stronę 

internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają indywidualne konto wpisując login oraz 

hasło. Szczegółowa instrukcja postępowania przy rejestracji kandydata w systemie zawarta jest w  

załączniku nr 1 do niniejszego Informatora - 6 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  

 
            Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji  

o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej szkoły, wymaganiach stawianych kandydatom podczas 

postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, o wybranych zawodach oraz  

możliwościach dalszego kształcenia lub zatrudnienia po ukończeniu szkoły.  

       Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji  

w szkolnych punktach informacyjnych, które działają w następujących szkołach: 

 

1) I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki , Plac Klasztorny 7, 

2) II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17, 

3) V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32, 

4) VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, ul. Radosna 17, 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
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5) VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Mazowiecka 3, 

6) Zespole Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2 

7) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. B. I. Antonycza, ul. T. Szewczenki 10, 

8) Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1, 

9) Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, ul. Grabskiego 14/22 , 

10) Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, Plac Słowiański 5, 

11) Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, 

12) Zespole Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, 

13) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego, 

  ul. Złotoryjska 144, 

14) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26. 

 

 Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu 

rekrutacji. Dane teleadresowe punktów informacyjnych znajdują się w części Oferta 

edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych  niniejszego Informatora.  

 

      Ponadto w ciągu całego roku szkolnego kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i ich 

rodzice mogą skorzystać z pomocy i doradztwa zawodowego oferowanego przez pracowników 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  Nr 1  w Legnicy ul. Wrocławska 183a, tel. 76 854 

68 43, 76 854 68 48.   
Tam też, w okresie rekrutacji od 26 kwietnia do 6 lipca 2017 r. od  godziny 9.00 do 14.00 

będzie czynny miejski punkt informacyjny. Doradcy zawodowi udzielą informacji o nowych 

kierunkach kształcenia oraz tendencjach na rynku pracy.  

   

 

3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
 

 Zasady rekrutacji reguluje rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586). 

 

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 odbywa się na 

podstawie kryteriów  uwzględniających: 

 

a)  liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum,  

b)  liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki  oraz z dwóch 

wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału 

tej szkoły, 

c)  liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, 

d) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

e) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
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f) wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych 

predyspozycji (np. ogólnokształcąca szkoła muzyczna, szkoła mistrzostwa sportowego). 

 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjno-    

      kwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych  

      oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: 

 

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym mnoży się przez 0,2. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki 

egzaminu gimnazjalnego z wymienionych wyżej zakresów wynosi 100 punktów;  

 

b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: j. polski, 

matematyka  i dwa przedmioty wskazane przez  dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nalicza 

się zgodnie z zasadą: 

 18 punktów  – ocena: celujący, 

 17 punktów  – ocena: bardzo dobry, 

 14 punktów  – ocena: dobry, 

  8  punktów  – ocena: dostateczny, 

  2  punkty  – ocena: dopuszczający.  

Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.  

 

c) 28 punktów uczeń może otrzymać za inne szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum:  

 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,  

 osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie  

18 punktów, 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

 

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i  ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranej 

szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, 

pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości 

punktowej: 

a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
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f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

      Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania mają 

jednakową wartość. 

 

7. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej            

z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do wyliczenia sumy 

punktów pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o 

społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione 

na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych  

 
1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie złożyć wniosek o przyjęcie (wydrukowany  

z elektronicznego systemu naboru) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 

reguluje Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 

r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo Oświatowe 

i na semestr pierwszy klas publicznych szkół policealnych.   

 

 

Lp.   

Rodzaj czynności 
Terminy  w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Terminy  w 

postępowaniu 

uzupełniającym  

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 1 do 21 czerwca 2017 r.  do 24 lipca 2017 r.  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t. 

ust.7 ustawy o systemie oświaty. 

do 22 czerwca 2017 r. --------------------- 
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3. Złożenie przez kandydatów deklaracji 

przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o 

przyjęcie do:   
a. szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, 

szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa 

sportowego, oddziału sportowego w szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do 
prób sprawności fizycznej,  

b. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,  do 

sprawdzianu kompetencji językowych,  

c. oddziału międzynarodowego w publicznej 

szkole ponadgimnazjalnej, do sprawdzianu 

kompetencji językowych,  
d. oddziału w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej, w której realizowany 

program wymaga od kandydatów 

indywidualnych predyspozycji, do 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 
(szkoła posiada zgodę ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania na jego 

przeprowadzenie).  

od 2 do 12 maja 2017 r.  do 24 lipca 2017 r.  

4.   Przeprowadzenie:  
a) prób sprawności fizycznej  
b) sprawdzianu kompetencji językowych, w 

tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym,  

c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 

od 15 do 31 maja 2017 r.  
do 27 lipca 2017 r.  

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki: 

a) prób sprawności fizycznej oraz listy 

kandydatów, 

b) sprawdzianu kompetencji językowych, w 

tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym, 

c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 

do 5 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. 

6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

od 23 do 27 czerwca 2017 

r. 
------------------------ 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej                       

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

do 30 czerwca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r. 
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8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.  do 7 lipca 2017 r.  

14 sierpnia 2017 r.  

(z zachowaniem 

art.20zc ust.6,7,8,9 

uos) 

9.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w 

przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, 

o wyborze tej szkoły. 

 

 

 

do 10 lipca 2017 r. 

 

 

 

14 sierpnia 2017 r. 

10.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

do 18 lipca 2017 r.  
do 23 sierpnia 2017 

r.  

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                     
i kandydatów nieprzyjętych. 

19 lipca 2017 r. 24 sierpnia 2017 r. 

12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty  o liczbie 

wolnych miejsc w szkole.  
20 lipca 2017 r.  25 sierpnia 2017 r.  

 

 

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji elektronicznej będzie zamieszczony na stronie 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl . Uruchomienie  systemu nastąpi pod koniec maja 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
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    5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych 

 

LICEA    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

 

*** 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy 

 

Plac Klasztorny 7 

59-220  Legnica 

tel./fax  76 8622758 

szkola@1liceum.pl    www.1liceum.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Halina Tamioła 

 

I LO oferuje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Od 1992 r. należy do grona 30 

szkół Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. 

Posiada certyfikat programu „Wiarygodna Szkoła” przyznawany za wysoki wskaźnik Edukacyjnej 

Wartości Dodanej. W szkole realizowane są liczne projekty edukacyjne i wychowawcze, m.in. 

„Młodzi głosują”, „Lepsza szkoła”, „IT Szkoła”, „Matematyka – Reaktywacja”, „Szkolna 

Internetowa Gra Giełdowa”, „Nowa era informatyki”, „ Mistrzowie Kodowania’, „Koduj z Klasą”, 

„Szkoła w Pilotażu Programowania”. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki                

i Informatyki oraz Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką oraz 

Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Uczniowie uczestniczą w obozach naukowych, 

wycieczkach krajowych i zagranicznych. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy     

i toki nauczania, uzyskują tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na szczeblu 

centralnym. Szkoła uzyskuje wysoką zdawalność egzaminu maturalnego. Prowadzone są liczne 

koła zainteresowań, SKS i Klub Europejski. Uczniowie odnoszą sukcesy we współzawodnictwie 

sportowym. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, dwa 

kluby uczniowskie. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w rzutnik multimedialny, a sale do 

języków obcych dodatkowo w tablice interaktywne. Na bazę sportową szkoły składa sala 

gimnastyczna, siłownia, sala fitness. Biblioteka z czytelnią dysponuje bogatym księgozbiorem, 

zaktualizowanym w 2016 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W całej 

szkole dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi. Liceum ma dobrą lokalizację, położone jest                

w centrum miasta, w bliskiej odległości od dworców PKP i PKS. 

 

Profil 

Przedmioty  

ogólnokształcące nauczane  

w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki 

obce 

Planowa-

na liczba 

oddzia- 

łów 

Liczba 

ucznió

w 

matematyczno-

informatyczny 

 

 matematyka, informatyka 

do wyboru: fizyka lub 

geografia lub chemia lub 

j. angielski 

 j. polski,  

matematyka, 

informatyka, j. obcy 

1. Język 

angielski 
 

1 32 

mailto:szkola@1liceum.pl
http://www.1liceum.pl/
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humanistyczny    
z edukacją 

medialną  
i prawną 

j. polski, wos 
do wyboru: historia lub 

biologia lub j. angielski  

j.  polski, 

matematyka, 

historia, wiedza o                    

społeczeństwie 

2. Język 

niemiecki 

lub 
język 

francuski 

1 32 

biologiczno-

chemiczny z 

edukacją 

medyczną 

biologia, chemia 
do wyboru: matematyka 

lub fizyka lub j. angielski 

j. polski, matematyka 

biologia, chemia  
 

1 32 

matematyczno-  
fizyczny z 

edukacją 

architektoniczną 

matematyka 
fizyka  
do wyboru: geografia lub 

chemia lub j. angielski  

j. polski, matematyka 
fizyka, j. obcy 

1 32 

przyrodniczy            

z edukacją 

prozdrowotną 

biologia, geografia 
przedmiot do wyboru: 

matematyka lub chemia 

lub j. angielski  

j. polski, matematyka 

biologia, język obcy 1 32 

 

*** 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy 

 

ul. Zielona 17 

59 - 220  Legnica 

tel. 76 862 52 88 fax. 76 862 27 71 

e-mail: leg2lo@poczta.onet.pl  www.2lo-legnica.info 

Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Ciosmak 

 

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy posiada tytuł „Szkoły Odkrywców 

Talentów” oraz „Srebrnej Szkoły” w rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy” w 2016r. Szkoła 

uzyskuje wysoką zdawalność egzaminu maturalnego. Współpracuje z uczelniami wyższymi: 

Instytutem Chemii, Antropologii, Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

oraz Politechniką Wrocławską w ramach programu „Studium Talent. Uczniowie uczestniczą w 

wykładach, zajęciach laboratoryjnych z chemii, lekcjach anatomii człowieka i antropogenezy. 

Szkoła przygotowuje uczniów do międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches 

Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka. Liceum prowadzi 

międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech i we Francji. Nauczyciele 

organizują wyjazdy na obozy naukowe i warsztatowe połączone z rekreacją, przygotowują uczniów 

do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i olimpiad. Uczniowie mają możliwość 

rozwijania pasji i zainteresowań w ramach oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, w tym 

chóru „Cantus”, który koncertuje w kraju i za granicą, koła teatralnego i  artystycznego, gazetki 

szkolnej oraz w różnorodnych zajęciach sportowych. Uczniowie angażują się w działalność 

charytatywną, wspierają jako wolontariusze instytucje pożytku publicznego o zasięgu 

ogólnopolskim i lokalnym.  

 

Profil 

Przedmioty  

ogólnokształcące nauczane  

w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane przy 

rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowa-

na liczba 

oddzia- 

łów 

Liczba 

uczniów 

mailto:leg2lo@poczta.onet.pl
http://www.2lo-legnica.info/
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politechniczny matematyka, fizyka,            

j. angielski 

j. polski, matematyka 
fizyka, j. obcy 

 

 
j. angielski 
lub 
j. niemiecki 
 
j. niemiecki 
lub 

j. francuski 
 

1 32 

humanistyczno- 

społeczny 
j. polski, j. angielski, trzeci 

przedmiot do wyboru 

j. polski, matematyka 
j. obcy, historia 1 32 

medyczny biologia, chemia j. polski, matematyka 
biologia, chemia 

1 32 

ekonomiczny matematyka, j. angielski, 

trzeci przedmiot do wyboru 

j. polski, matematyka 
j. obcy, geografia 1 32 

inżynieryjny matematyka, przedmioty do 

wyboru 

j. polski, matematyka 
j. obcy, fizyka 

1 32 

 

*** 
 

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4   

                          im. B. I. Antonycza w Legnicy 

 

ul. Tarasa Szewczenki 10    

59 – 220  Legnica 

tel. 76 72 33 106     

 e-mail: zso4legnica@op.pl,  www.zso4legnica.pl 

 Dyrektor szkoły: mgr Anna  Hawrylczak - Małańczak  

 

Szkoła posiada tytuł „Brązowej Szkoły” w rankingu liceów 2016 tygodnika Perspektywy 

oraz certyfikaty: „Szkoła bez Przemocy”, „Szkoła Przyjazna Środowisku”, „Szkoła Odkrywców 

Talentów”. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Legnicy oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi mniejszości 

narodowych i etnicznych. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w języku polskim, ale uczniowie, 

również początkujący, mają możliwość nauki języka ukraińskiego oraz dodatkowo historii i kultury 

Ukrainy. Szkoła osiąga  bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, a najzdolniejsi 

uczniowie realizują indywidualne programy nauczania. Szkoła prowadzi międzynarodową 

wymianę młodzieży ze szkołami z Europy i z Ukrainy. Aktywnie działa wolontariat, zespół  

taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Szkoła posiada nowocześnie 

wyposażone gabinety przedmiotowe, w tym laboratorium biologiczno-chemiczne, bibliotekę, salę 

gimnastyczną i boisko sportowe. Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie ze stołówką. 

 

  

 

 

*** 

Profil 

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

matematyczno

- przyrodniczy 

matematyka oraz 

2 przedmioty do 

wyboru: geografia, 

fizyka, biologia, 

chemia 

j. polski, 
matematyka,  
biologia, chemia lub 
j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

 
1 

 
       20 

mailto:zso4legnica@op.pl
http://www.zso4legnica.pl/
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V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy 
 

ul. Senatorska 32 

59 - 220  Legnica  

tel./fax  76 862 39 19 

e-mail: 5lo-legnica@gazeta.pl         www.5lo.legnica.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Edward Dobosz 

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy stwarza warunki do 

wszechstronnego rozwoju uczniów, ich zainteresowań i różnorodnych pasji. Współpracuje                             

z ośrodkami oświatowymi i kulturotwórczymi w Polsce i zagranicą, szkołami wyższymi                             

i centrami naukowymi wspierającymi realizację autorskich programów nauczania. Uczniowie mogą  

ubiegać się o międzynarodowy certyfikat ze sztuki. Szkoła słynie z realizacji ciekawych projektów 

edukacyjnych i artystycznych. Jest organizatorem różnorodnych wydarzeń i imprez, takich jak: 

Festiwal Nauki, Gala Talentów, Dzień Integracyjny, mistrzostwa sportowe. Uczniowie uczestniczą 

w laboratoriach biologiczno-chemicznych oraz zajęciach z robotyki na Politechnice Wrocławskiej. 

Organizowane są spotkania z prawnikami oraz obserwacje rozpraw sądowych. 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowym  

projekcie edukacyjnym TED-ED, którego ideą jest prowadzenie dyskusji i prezentowanie własnych 

zainteresowań. W ramach programu uczniowie szkoły są zapraszani na międzynarodowe 

konferencje zagraniczne. W szkole prężnie działa koło wolontariatu. Liceum zdobyło certyfikat 

„Innowacyjnej Szkoły”, „Dobrze zaprojektowanej Szkoły 2013”, wyróżnienie w rankingu „IT 

Szkoła”, tytuły „Super szkoły”, „Szkoły odkrywców talentów”, „Szkoły z klasą”, „Bezpiecznej 

szkoły”.  

 

Profil  

 

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

medialny z 

edukacją filmową 
j. angielski, historia 

j. polski, matematyka, 

j. obcy, historia lub 

wos 
j. angielski 
j. niemiecki 
lub 
j. francuski 

1 32 

artystyczny 

 z edukacją 

plastyczną 
j. polski, historia 

j. polski, matematyka,  
historia lub wos 
plastyka lub muzyka 

1 32 

biologiczno-

chemiczny 

 z edukacją 

prozdrowotną  

 biologia, chemia 

j. polski, matematyka 
biologia, chemia lub 

geografia lub fizyka 
j. niemiecki 
j. angielski 
 

1 32 

humanistyczny 
z edukacją 

prawną  

i europejską 

 j. angielski, 

historia, geografia 

j. polski, matematyka, 
j. obcy, historia lub 

wos 
 

1 32 

 

 

 

*** 

 

 

mailto:5lo-legnica@gazeta.pl
http://www.5lo.legnica.pl/
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VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Legnicy 

 

ul. Radosna 17 

59 - 220 Legnica 

tel. 76 856 25 50 

e-mail: 6lolegnica@gmail.com             www.zso2.legnica.pl 

Dyrektor szkoły: dr Andrzej Zbigniew Zychowicz 

 

  W roku szkolnym 2017/2018 szkoła proponuje kształcenie w klasach o profilach:  

psychokryminalistyka, fizjoterapia i ratownictwo medyczne, dietetyka i kosmetologia. 

Atrybuty szkoły to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wyremontowana i dobrze 

wyposażona baza lokalowa. Szkoła oferuje różnorodne zajęcia sportowe na rozbudowanym 

kompleksie sportowym (sala gimnastyczna, siłownie, boiska), szeroki wybór języków obcych, 

pomoc przedlekarską, posiłki w szkolnej stołówce, odpłatne usługi ksero, bezpłatny dostęp do 

Internetu w czytelni i świetlicy, bezpieczne miejsca do odpoczynku w tzw. „Akwarium” oraz w 

świetlicy. W szkole organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy naukowe i sportowe. 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach z ratownictwa medycznego i edukacji prawnej (wyjścia do sądu, 

spotkania z prawnikami). Szkoła prowadzi międzynarodową współpracę ze szkołami w Rosji, we 

Włoszech, na Litwie w ramach wymiany młodzieży. VI LO współpracuje również z uczelniami 

wyższymi, z pogotowiem ratunkowym i sądem. W wychowaniu młodzieży kieruje się słowami 

wielkiego Polaka, patrona szkoły - Jana Pawła II: „Wy jesteście naszą nadzieją”. 

 

*** 
 

VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 

 

ul. Mazowiecka 3 

59 - 220 Legnica 

tel. 76 723 32 40   

e- mail: zsonr3lca@wp.pl    www.zso3.eu    facebook: www.facebook.com/ZSOnr3 

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Gorczyca 

 

Profil 

 

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

   

Planowana 

liczba  

oddziałów 

 

Planowana  

liczba  

uczniów 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

 

psychokrymi-

nalistyka 

j. angielski  

lub j. niemiecki, 

biologia lub 

historia lub wos 

j. polski,  matematyka,    

j. obcy, biologia/historia 

wos/geografia/ 

(najwyższa ocena z w/w  

przedmiotów) 

1. angielski/ 

niemiecki 

2.francuski, 

hiszpański, 

niemiecki, 

rosyjski lub 

włoski  
(w zależności 

od liczby 

chętnych) 

 

 

1      32 

fizjoterapia               

i ratownictwo 

medyczne 
j. angielski  

lub j. niemiecki, 
biologia 

 

j. polski, matematyka, j. 

obcy, biologia/ 

chemia/fizyka/ 
(najwyższa ocena z w/w  

przedmiotów) 

1 

 

16 

dietetyka              

i kosmetologia 
 

16 

  

mailto:6lolegnica@gmail.com
http://www.zso2.legnica.pl/
http://www.zso3.eu/
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         VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych przygotowanie 

do egzaminu maturalnego oraz zaznajomienie ich ze specyfiką służb mundurowych. Szkoła oferuje 

poszerzoną edukację z wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i przysposobienia 

obronnego. Szkoła dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków, zapewnia uczniom odpowiednie 

warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i 

ambicji. Dzięki bogatej ofercie dodatkowych kursów i szkoleń uczniowie mogą zdobyć 

umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pierwszej pomocy 

przedmedycznej, nurkowania, skoków spadochronowych, narciarstwa, ratownictwa WOPR, 

wspinaczki skałkowej, itp. Uczestniczą w zajęciach poligonowych i wyjazdach terenowych. Szkoła 

posiada dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne oraz stołówkę. Każda z klas, w ramach godzin 

wychowania fizycznego, uczestniczy w zajęciach na basenie „Bąbelek”. Uczniowie mają stały 

dostęp do WiFi. VII LO współpracuje z jednostkami wojskowymi, policją, strażą pożarną, 

graniczną i miejską. Szkoła kształtuje postawę patriotyczną, poczucie tożsamości narodowej oraz 

przynależności do społeczności lokalnej. Aktywnie uczestniczy we wszystkich świętach 

państwowych i angażuje się w akcje społeczne.  

 

Profil  

 

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba  

oddziałów 

Planowana  

liczba 

uczniów 

wojskowy/ 

pożarniczy/ 

policyjny 

j. angielski, biologia/ 

geografia/historia/wos 

j. polski, matematyka, 

j. obcy, geografia/ 

biologia/historia 

j. angielski 

j. niemiecki 
 

1 32 

sportowy 
(piłka ręczna-

kontynuacja 

klas 

sportowych z 

gimnazjum) 

 

j. angielski, historia 
wiedza o 

społeczeństwie 

 

j. polski, matematyka, 

j. obcy  

historia / wos 

 

j. angielski 

j. niemiecki 
 

 
1 

 
32 

 

 

*** 
Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych 

im. Piastów Śląskich w Legnicy 

 

ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1 

59-220  Legnica 

tel.: 76-723-34-50 zs1legnica@wp.pl 

Dyrektor szkoły:  mgr Sławomir Mateja 

 

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oferuje kandydatom program nauczania klasy 

humanistycznej. Nauka odbywa się w dwudziestoosobowych zespołach klasowych. Szkoła 

zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę logopedy, pedagoga, psychologa                              

i rehabilitantów, którzy rozpoznają potrzeby uczniów i pozwalają im osiągnąć sukces na miarę ich 

możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów 

nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego.  

Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z 

internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych. Zajęcia sportowe 

mailto:zs1legnica@wp.pl
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odbywają się w nowoczesnym obiekcie sportowym, na który składa się hala sportowa oraz 

kompleks boisk. W szkole można skorzystać z wyżywienia. 

 

Profil  

 

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowa

na liczba 

uczniów 

    

humanistyczny 
j. polski, j. angielski, 

wos 

j. polski, 

matematyka, wos, 

historia  

 j. angielski  
j. niemiecki 

1 20 

 

 

*** 
 

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy 

 

ul. Chojnowska 2 

59-220  Legnica 

tel. / fax (076) 86-226-36, (076) 856-54-66 

adres e-mail: zsmuzlca@wp.pl   www.zsmuz.cal.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Lucyna Huzarska 

 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą artystyczną realizującą program 

kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka trwa 6 lat - na poziomie dawnego gimnazjum (kl. I - III)  

i liceum (kl. IV-VI). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II stopnia (dawnej 

gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w 

zakresie kształcenia ogólnego oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. 

Uczniowie kończący kl. III OSM II stopnia (dawna kl. 3 gimnazjalna) mogą zmienić szkołę                   

i ubiegać się o przyjęcie do ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych. 

 O przyjęcie do IV klasy OSM II stopnia (liceum) mogą ubiegać się absolwenci klasy III OSM 

II stopnia oraz absolwenci ogólnodostępnych gimnazjów, którzy ukończyli  kl. III Szkoły 

Muzycznej II stopnia w zakresie kształcenia muzycznego. Szkoła prowadzi kształcenie ogólne w 

połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, 

altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz 

perkusja.   

 Absolwenci OSM II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie do Akademii Muzycznych oraz do 

innych szkół wyższych. Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły. 

 

Profil, kierunek 

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

 

muzyk 

instrumentalista 

 

język angielski, 

historia muzyki  

 
-- j. angielski 

j. niemiecki 
1 10 

 

*** 

mailto:zsmuzlca@wp.pl
http://www.zsmuz.cal.pl/
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 

 

ul. Sejmowa 5 C 

59-220  Legnica 

tel. 76 723 29 12  fax 76 723 29 04 

e- mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl     www.alo.legnica.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Dariusz Wędzina 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła niepubliczna z uprawnieniami 

szkoły publicznej. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i wykwalifikowana kadra 

nauczycielska, wyprawy edukacyjne oraz międzynarodowa wymiana uczniów. Uczniowie biorą 

udział w wykładach i projektach realizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Proces 

nauczania i wychowania opiera się na indywidualnym podejściu do uczniów. Wybrane przedmioty 

w zakresie rozszerzonym realizowane są w małych grupach. Szkoła oferuje swoim uczniom 

wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych 

(angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział w 

kursie efektywnej nauki. Dla najlepszych uczniów i sportowców przewidziano system stypendialny.  

 

Profil, kierunek  

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w 

zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki 

obce 

Planowana 

 liczba 

oddziałów 
 liczba uczniów 

akademicki, 

architektoniczny, 

humanistyczny 

artystyczny, dzienni -

karski, lingwistyczny, 

psychologiczny,  

prawniczy, 

matematyczny, 

biologiczno-

chemiczny, 

przyrodniczo –  

ekologiczny, 

medyczny, inżynierski 

informatyczny, 

ekonomiczny  

Wybrane przez 

ucznia jako 

przedmioty 

maturalne (od 2 

do 4)  

--- 

j. angielski, 
 
j.niemiecki 

lub  
j.francuski 

2 

 

15 
 

 

*** 
 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy 

 

ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1 

59 - 220 Legnica 

tel. 76 724 42 14 /36 fax 76 724 42 00 

e - mail: klo-legnica@franciszkanie.pl      www.klo-legnica.franciszkanie.pl  

Dyrektor szkoły: o. Józef Szańca 

 

mailto:alo@pwsz.legnica.edu.pl
http://www.alo.legnica.pl/
mailto:klo-legnica@franciszkanie.pl
http://www.klo-legnica.franciszkanie.pl/
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  Katolickie  Liceum Ogólnokształcące, szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły 

publicznej,  istnieje w Legnicy od 60 lat. Szkoła oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia oraz 

osiąga wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym. Stwarza uczniom możliwość wyboru 

różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych. 

Szkoła przygotowuje do studiów politechnicznych, humanistycznych i zawodowych. W szkole 

funkcjonuje system stypendialny za wyniki w nauce. Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, 

wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi z tablicami interaktywnymi, kilkoma salami 

informatycznymi. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, oratorium, 

stołówki, sali gimnastycznej i siłowni. Szkoła posiada internat. 

 

Profil, kierunek  

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

biologiczny, 

chemiczny, fizyczny, 

matematyczny, 

informatyczny, 

geograficzny, 

humanistyczny oraz 

inne wybrane przez 

ucznia 

biologia, chemia, 

fizyka, 

matematyka, 

informatyka, 

geografia, 

humanistyczne  

oraz inne wybrane 

przez ucznia 

język polski, 

matematyka 

+ 2 

przedmioty 

wybrane  

języki do 

wyboru: 

angielski, 

niemiecki, 

francuski, 

włoski, 

łaciński, 

hiszpański, 

rosyjski    

 
3 

 
56 

 

       *** 
 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź” Legnica 

 

ul. Sejmowa 5 A 

59 - 220  Legnica 

tel. 76 72-32-394  

e-mail: szkola@miedzlegnica.eu        www: http://szkola.miedzlegnica.eu 

Dyrektor szkoły: mgr Monika Gagaczowska - Panek 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica jest szkołą mistrzostwa 

sportowego o trzyletnim cyklu kształcenia. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły 

publicznej. Szkoła realizuje program kształcenia ogólnego i sportowego z klasami o profilu piłka 

nożna dziewcząt i chłopców. Kształcenie sportowe obejmuje 16 godzin szkolnych zajęć sportowych 

oraz treningi w klubie w godzinach popołudniowych. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LO 

jest ukończenie gimnazjum oraz pozytywnie zdany test sprawnościowy. Szkoła jest projektem 

klubu piłkarskiego Miedź Legnica. Projekt opiera się na wzorcowym modelu integracji procesu 

treningowego w szkole i klubie. Umożliwia jednoczesne realizowanie zadań ogólnych, 

postawionych zawodnikom na danym etapie kształcenia oraz budowanie indywidualnej ścieżki 

rozwoju dla każdego z nich. Nad edukacją uczniów czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra 

dydaktyczna, sportowa oraz psychologiczno-pedagogiczna. Uczniowie mają zapewnione wsparcie 

klubowego dietetyka i fizjoterapeuty. Wybór przedmiotów rozszerzonych odbywa się na podstawie 

deklaracji uczniów.  

mailto:szkola@miedzlegnica.eu
http://szkola.miedzlegnica.eu/


 

 

18 

W szkole funkcjonuje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, odpowiadająca potrzebom                

i zainteresowaniom uczniów. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach o charakterze sportowym oraz 

letnich i zimowych obozach treningowych. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na 

wszystkie kierunki studiów wyższych. Siedziba szkoły mieści się w obiektach Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a zajęcia sportowe odbywają się w różnych obiektach 

sportowych, głównie w bazie treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Szkoła zapewnia 

uczniom internat wraz z wyżywieniem oraz szkolny autobus. Uczniowie są wyposażani przez szkołę 

w sprzęt treningowy. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów finansowanych przez szkołę lub 

innych form pomocy materialnej dla uczniów.  

 

Profil, kierunek  

Przedmioty 

ogólnokształcące 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

Piłka nożna  

dziewcząt i chłopców 

matematyka, 

biologia, 

 j. angielski 

język polski, 

matematyka, 

biologia,  

j. obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

1 
 

30 
 

 

 

 

TECHNIKA  

BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA  

SZKOŁY POLICEALNE  

dla młodzieży i dorosłych 

 

 

*** 
 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy 

 

ul. Władysława Grabskiego 14/22 

59 - 220  Legnica 

tel: 76 724 53 00       fax: 76 724 53 00 

e-mail: bud85@wp.pl                             www.budowlanka.legnica.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Tomasz Łabowicz 

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego to szkoła z 50-letnią tradycją w nauczaniu 

ogólnym i zawodowym. W skład Zespołu wchodzi Technikum Nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 

5 oraz Szkoła Policealna Nr 2. Szkoła stara się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą 

edukacyjną, w myśl hasła „Budowlanka – sukces murowany”. Proponowane przez szkołę kierunki 

kształcenia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Dają możliwość wykonywania 

zawodu poszukiwanego na rynku pracy oraz kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Szkoła 

dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, na którą składają się nowocześnie wyposażone pracownie do 

kształcenia ogólnego i zawodowego, warsztaty szkolne, 3 pracownie komputerowe z dostępem do 

Internetu, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki 

mailto:bud85@wp.pl
http://www.budowlanka.legnica.pl/
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przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Zajęcia praktyczne odbywają się w 

warunkach rzeczywistych na placach budów oraz  w szkolnych salach symulacyjnych. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe oraz stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w 

zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych, w zajęciach na uczelniach oraz                        

w piknikach naukowych. Szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,                       

z zagranicznymi szkołami branżowymi oraz z firmami budowlanymi. W szkole działają: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212, SKS. 
 

Nazwa szkoły 
Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

Technikum 

Nr 4 

technik logistyk/ 

technik geodeta 
matematyka, 

geografia 

  j. polski, j. obcy, 

matematyka, 

geografia 

j. angielski 
 j. niemiecki 

 
1 
 

32 

  technik 

budownictwa/ 
  technik 

architektury 

krajobrazu 

  matematyka, 

fizyka/ 
  biologia 

  j. polski, j. obcy 

matematyka, 

fizyka/biologia 1 32 

technik 

weterynarii/ 

technik 

rolnik/technik 

agrobiznesu* 

  matematyka, 
  biologia 

j. polski,  j. obcy,   
  matematyka,  

biologia 1 32 

Branżowa 

Szkoła I 

Stopnia 

Nr 5 

monter 

zabudowy 
 i robót 

wykończenio- 
wych 

w budowni- 
ctwie /murarz-

tynkarz / 

betoniarz-

zbrojarz 

--- 
  j. polski, 

 matematyka, 

  j. obcy, 

  fizyka  
 

j. angielski 

 

1 32 

ogrodnik* / 

rolnik 
--- 1 32 

Szkoła 

Policealna 

Nr 2 

 

technik budowy 

dróg 
-- -- 

j. angielski 

lub 

j.niemiecki 

1 25 

technik 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy 
-- -- 1 25 

 

 

*** 
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy 

 

Pl. Słowiański 5 

59 – 220  Legnica 

tel:  76 723 34 00      fax  76 723 34 01 

e- mail :  ekonom@zse-legnica.pl,            adres www: www.zse-legnica.pl 

Dyrektor szkoły :  mgr Małgorzata Boczoń 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. Mury tej szkoły opuściło 

już ok. 18 tys. absolwentów. Szkoła kształci w następujących zawodach: technik ekonomista, 

technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej. Uczniowie kształcący się  w zawodzie technik 

ekonomista zdobywają dwie kwalifikacje: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji oraz A. 36 – Prowadzenie rachunkowości. Zajęcia zawodowe odbywają się w grupach, 

w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno – informatycznych w oparciu o programy 

finansowo - księgowe, kadrowo – płacowe i magazynowe w systemie Insert i Symfonia. Absolwenci 

tego kierunku podejmują studia, głównie na kierunkach ekonomicznych, oraz znajdują zatrudnienie 

jako ekonomiści, handlowcy, pracownicy różnych działów w firmach, gdzie wymagana jest obsługa 

programów finansowo – księgowych. Zainteresowaniem cieszą się również kierunki z branży 

turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza 

możliwości zatrudnienia absolwentów tych kierunków kształcenia. Praktyka zawodowa odbywa się 

w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą (Niemcy). W roku szkolnym 

2017/18 planuje się uruchomić kolejny kierunek kształcenia z branży turystyczno-hotelarskiej – 

technik turystyki wiejskiej. W ramach nowego kierunku uczniowie zdobędą dwie kwalifikacje: T.7 

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.8 Prowadzenie gospodarstwa 

agroturystycznego.  

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w nowocześnie wyposażonych 

pracowniach zawodowych, pracowni komputerowej i językowej. Ponadto do dyspozycji uczniów 

pozostają dwa centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła 

oferuje zajęcia pozalekcyjne, koło fotograficzno - filmowe. Uczniowie odnoszą corocznie sukcesy 

w konkursach zawodowych i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym i regionalnym. 

W 2014 r. w rankingu techników tygodnika „Perspektywy”, za zdobycie 5. miejsca na Dolnym 

Śląsku Technikum Ekonomiczne otrzymało tytuł „Złotej Szkoły 2014”. W roku 2015 Technikum 

Ekonomiczne zajęło 2. miejsce w Legnicy. Uczniowski Klub Sportowy Ekonom Legnica 

specjalizuje się w piłce koszykowej dziewcząt. Szkolne reprezentacje sportowe zdobywają laury w 

zawodach na szczeblu miejskim i regionalnym.  

 

Nazwa szkoły 
Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

 Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

Technikum 
      Nr 2 

technik 

ekonomista 
matematyka 
j. angielski 

j. polski, 

matematyka, 
j. obcy, wos 

 

 

 

 

j. angielski 
j. niemiecki 
 

1 32 

technik 

hotelarstwa 
geografia 
j. angielski  

j. polski, 

matematyka 
j. obcy, 

geografia 

1 32 

technik obsługi 

turystycznej 

geografia 
j. angielski 0,5 

 

16 

 

mailto:ekonom@zse-legnica.pl
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technik 

turystyki 

wiejskiej* 

biologia,  

j. angielski 

j. polski, 

matematyka, 
j. obcy, biologia 

 

 0,5 16 

 

 

*** 
Zespół  Szkół  Elektryczno – Mechanicznych  w  Legnicy 

      

ul. Fryderyka Skarbka 4 

59 - 220 Legnica  

tel./ fax  76 852 37 05,  76 856 51 25,  76 852 37 71 

e- mail: zsemleg1@wp.pl 

Dyrektor szkoły:  mgr Bronisława Jolanta Lewandowska  

 

  Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych już od 70 lat kształci kolejne pokolenia młodzieży. 

W skład ZSEM wchodzi Technikum Nr 5 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1. ZSEM oferuje 

różnorodne profile kształcenia, odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych 

krajach Unii Europejskiej. Szkoła kształci w branży komputerowej, informatycznej, graficznej, 

elektronicznej, elektrycznej i mechanicznej. Uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa 

dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szkoła przygotowuje uczniów 

do studiów na renomowanych uczelniach, stwarza im możliwość rozwijania różnorodnych 

zainteresowań oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Szkoła dysponuje wysoko 

wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Pozyskuje pracodawców do 

stałej współpracy. Uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w liczących się na rynku 

zakładach pracy, korzystają z systemu stypendialnego. W 2016 r. Technikum Elektroniczne, wg 

ogólnopolskiego rankingu techników miesięcznika „Perspektywy”, znalazło się wśród 50 

najlepszych szkół technicznych w kraju uzyskując tytuł „Złotej Szkoły”.  

 

Nazwa szkoły 
Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki  obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

Technikum  

      Nr 5  
 

technik 

elektronik 

 
matematyka, 
fizyka  
 

 

 
j. polski, 
matematyka, 

j. obcy, 
fizyka 

 
j. angielski 
j. niemiecki 
 

2 57 

technik 

informatyk 
1 32 

technik grafiki   

i poligrafii 

cyfrowej 
1 32 

technik  

elektryk 
1 32 

Branżowa 

Szkoła 

I Stopnia 

Nr 1 

elektryk --- 

j. polski, 
matematyka, 

j. obcy, 
informatyka 

 

j. niemiecki  1 32 

mailto:zsemleg1@wp.pl
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*** 

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy 
 

ul. Słubicka 7 

59 - 220  Legnica  

tel: 76 862 25 20   fax  76 852 25 55 

e-mail: szkola@zss.legnica.pl  

Dyrektor szkoły: mgr Teresa Dąbrowska 

 

        Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy kształci na poziomie technikum, branżowej szkoły 

I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nowoczesna baza szkoły zapewnia 

warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Laboratoria 

techniczne, sale dydaktyczne, pracownie językowe i komputerowe wyposażone są w nowy sprzęt 

multimedialny pozwalający na zastosowanie skutecznych metod nauczania. Szkoła organizuje 

praktyki zawodowe w autoryzowanych firmach i zakładach samochodowych. Zajęcia praktyczne 

odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. Szkoła realizuje projekt 

zagranicznych staży zawodowych w Niemczech. Uczniowie, pod okiem opiekunów, zdobywają 

doświadczenie zawodowe w niemieckich warsztatach samochodowych. Szkoła dysponuje 

rozbudowaną bazą sportową – trzema salami sportowymi oraz nowymi boiskami. Uczniowie mają 

możliwość udziału w konkursach zawodowych, przedmiotowych, sportowych oraz w olimpiadach.  

W szkole działają koła zainteresowań: samochodowe, informatyczne, filmowe, teatralne, 

charytatywne, sportowe, klub turystyki rowerowej. Szkoła posiada własny autokar. W szkole można 

uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe oraz prawo jazdy kategorii B i C.  

 

Nazwa szkoły 
Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana  

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

Technikum 

Samochodowe 

technik pojazdów 

samochodowych 

 

matematyka, 
fizyka  

 

j. polski, 

matematyka, 

informatyka,  
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

1 32 

technik mechanik  0,5 16 

technik 

mechatronik 
0,5 16 

Branżowa 

Szkoła I 

Stopnia 

        Nr 2 
 

mechanik 

pojazdów 

samochodowych 
--- 

j. polski, 

matematyka, 

informatyka,  
j. obcy 

j. niemiecki 0,5 16 

operator 

obrabiarek 

skrawających 
--- 

j. angielski 
 

0,5 16 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych 
--- j. niemiecki 0,5 16 

kierowca 

mechanik 
--- j. angielski 0,5 16 

mailto:szkola@zss.legnica.pl
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Kwalifikacyjne 

kursy 

zawodowe 

M.19 – operator 

obrabiarek 

skrawających 

M.12 - 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.44 – 

organizacja 

procesów 

produkcji 

---- ---- j. angielski  3 60 

 

 

*** 

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy 

 

ul. Złotoryjska 144 

59 - 220 Legnica 

tel. 76  723 59 00       fax. 76  723 59 05 

e-mail: szkola@zstio.legnica.pl      www.henrykowka.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Stella Święcińska 

 

        Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących istnieje od 1963 r. W skład zespołu wchodzą 

Technikum Nr 3 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4.  

        W Technikum Nr 3 uczniowie mają możliwość wyboru kształcenia w zawodach: technik 

mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik 

organizacji reklamy oraz od roku szkolnego 2016/17 - technik transportu kolejowego. W Branżowej 

Szkole I Stopnia Nr 4 uczniowie zdobywają zawód ślusarza oraz uprawnienia spawacza 

potwierdzone państwowymi egzaminami spawalniczymi. W roku szkolnym 2017/18 planuje się 

uruchomić nowe kierunki kształcenia na poziomie szkoły branżowej: mechanik – monter maszyn i 

urządzeń oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Zajęcia praktyczne 

oraz praktyki zawodowe odbywają się w firmach i zakładach pracy w LSSE, w Hucie Miedzi 

„Legnica”, KGHM Zanam sp. z o.o., Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w innych wiodących 

firmach legnickich. Szkoła oferuje pozalekcyjne zajęcia przedmiotowe: polonistyczne, historyczne, 

matematyczne, biologiczne, geograficzne, komputerowe, internetowe, ekologiczne, językowe i 

projektowe CAD. Koło dziennikarskie redaguje szkolną gazetkę „Henrykówkę”. Szkoła aktywnie 

uczestniczy w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 

       Kształcenie odbywa się w 33 salach dydaktycznych wyposażonych w większości w tablice           

i projektory multimedialne oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Pracownie do 

nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych we wszystkich proponowanych zawodach są 

znakomicie wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe. 

Pracownię w zawodzie technik transportu kolejowego doposażyły firmy Pol-Miedź Trans sp. z o.o. 

oraz Koleje Dolnośląskie S.A., które objęły klasę patronatem. Uczniowie mogą korzystać z 

pracowni multimedialnej, w której znajduje się 16 laptopów z oprogramowaniem do sporządzania 

dokumentacji kolejowej, plansze poglądowe środków transportu kolejowego, rozkłady, mapy 

kolejowe, makieta z infrastrukturą i środkami transportu kolejowego. 

mailto:szkola@zstio.legnica.pl
http://www.henrykowka.pl/
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Szkoła dysponuje 3 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, Szkolnym Centrum Kultury, 

pracownią pomiarów metrologicznych i wytrzymałościowych, Szkolnym Centrum 

Multimedialnym z dostępem do szerokopasmowego Internetu, aulą, dwukondygnacyjną salą 

gimnastyczną, nowoczesnym radiowęzłem szkolnym. Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w 

konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i  wojewódzkim, w rozgrywkach 

sportowych (m.in. wicemistrz Polski w piłce nożnej, Mistrz Dolnego Śląska w piłce nożnej 

chłopców i dziewcząt oraz Mistrz Polski w piłce ręcznej chłopców).  

   

Nazwa szkoły 
Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki  obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

Technikum 

Nr 3 

technik 

mechanik 

matematyka, 

fizyka 

j. polski, 
j. obcy, 

matematyka, 
zajęcia techniczne 

j. angielski,  
j. niemiecki 

1 32 

technik 

spedytor 

j. angielski, 

geografia 
j. polski,  
matematyka,       

j. obcy, geografia  
1 32 

technik 

urządzeń  
i systemów 

energetyki 

odnawialnej 

matematyka, 

fizyka 
j. polski, 
j. obcy, 

matematyka 

zajęcia techniczne 

0,5 16 

technik 

organizacji 

reklamy  

j. angielski, 

geografia  
j. polski,  
matematyka,        

j. obcy, plastyka 
0,5 16 

technik 

transportu 

kolejowego 

matematyka, 

geografia 
j. polski,  
matematyka,        

j. obcy, geografia 
1 32 

Branżowa 

Szkoła I 

Stopnia 

       Nr 4 

 

ślusarz 
--- 

j. polski, 
j. obcy, 

matematyka, 
zajęcia techniczne 

j. angielski 

1 32 

mechanik – 

monter 

maszyn i 

urządzeń* 

--- 0,5 16 

mechanik 

automatyki 

przemysło-

wej  i 

urządzeń 

precyzyj-

nych* 

 

--- 0,5 16 
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*** 
Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Legnicy 

 

ul. Lotnicza 26 

59 - 220 Legnica 

tel. 76 852 42 46      

e-mail: sekretariat@ckziu.legnica.pl  www.ckziu.legnica.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Izabela Stasiak - Kicielińska                    

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest nowoczesną formą kształcenia, 

która posiada ofertę edukacyjną dla młodzieży i osób dorosłych. Młodzież może podjąć naukę                     

w  Technikum Nr 1, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 i Szkole Policealnej Nr 5. Dorośli mogą się 

kształcić w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej oraz na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Centrum dysponuje doskonale wyposażonymi, 

nowoczesnymi pracowniami ogólnodydaktycznymi i zawodowymi do kształcenia w branży 

gastronomicznej, spożywczej, chemicznej, handlowej, fryzjerskiej i usługowej. Większość z nich 

została wyposażona w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Modernizacja 

Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.  

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli praktyków, stale doskonalących 

się w ramach kontaktów z przedsiębiorcami w kraju i za granicą. W kształceniu zawodowym 

wspierają Centrum pracodawcy – liderzy w poszczególnych branżach. Wysoką jakość nauczania 

potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych i sukcesy uczniów w turniejach i konkursach 

zawodoznawczych. 

Siedzibę Centrum stanowi zabytkowy budynek usytuowany wśród terenów zielonych. 

Zapewnia uczniom i słuchaczom dobre warunki socjalne. W budynku znajduje się aula – miejsce 

organizacji imprez kulturalnych i popularno-naukowych o charakterze szkolnym, miejskim                               

i regionalnym. Bazę sportową wyróżnia doskonale wyposażona siłownia. Na terenie Centrum 

znajduje się parking. 

 

Nazwa szkoły 
Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddzia- 

łów 

liczba 

uczniów 

 

Technikum  
Nr 1 

technik żywienia  

i usług 

gastronomicznyc

h 

biologia, 
 j. niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

biologia,  zajęcia 

techniczne 

j. angielski  
j. niemiecki 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 36 

kelner geografia, 
 j. angielski 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, zajęcia 

artystyczne 
technik 

technologii 

żywności 

biologia, 
 j. angielski 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, zajęcia 

techniczne 
technik analityk chemia, 

 j. angielski 
j. polski, 

matematyka, 

biologia 
chemia 

mailto:sekretariat@ckziu.legnica.pl
http://www.ckziu.legnica.pl/
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technik usług 

fryzjerskich 
biologia,  
j. niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, 
plastyka 

j. angielski  
j. niemiecki 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 36 

technik 

handlowiec 
geografia,  
j. niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 
j. obcy, 

informatyka 
technik 

przemysłu 

mody* 

chemia,  
j. angielski 

j. polski, 

matematyka 
plastyka, zajęcia 

techniczne 

technik 

fotografii i 

multimediów 

chemia, 
 j. angielski 

j. polski, 

matematyka 
informatyka, 

zajęcia techniczne 

Branżowa 

Szkoła I 

Stopnia 

    Nr 3  

cukiernik,  
piekarz/ kucharz 

---- 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, 
plastyka/zajęcia 

techniczne j. angielski 2 72 

sprzedawca 

fryzjer 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, 
zajęcia techniczne 

Szkoła 

Policealna Nr 

5 (dla 

młodzieży)  

technik 

masażysta  
--- --- j. angielski 2 64 

terapeuta 

zajęciowy 

Liceum 

Ogólno- 
kształcące dla 

dorosłych 

ogólny 

(stacjonarny lub 

zaoczny) 

biologia lub 

historia, 

geografia 
--- j. angielski 1 32 

ogólny 

(stacjonarny lub 

zaoczny) 

biologia lub 

historia, 

geografia  
--- j. niemiecki  1 32 

Szkoła 

Policealna Nr 

4 

dla dorosłych  
 

 

technik 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 
technik 

administracji, 
opiekun 

medyczny, 

opiekun osoby 

starszej,  
opiekunka 

środowiskowa, 
technik 

archiwista 

--- --- 

j. obcy 

zawodowy:    
j. niemiecki 

lub  
j. angielski 

 

 

 
6 

 

 

 

 
180 

 

Szkoła 

Podstawowa 

dla dorosłych 

--- --- --- j. angielski 1 30 
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*** 
 

Zespół Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Legnicy 

 

ul. Rycerska 13 

59 - 220 Legnica 

tel./fax  76 723 31 14 

e – mail: admin@zpslegnica.edu.pl                         www.zpslegnica.edu.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Chmielowska 

 

     W specjalnej szkole zawodowej uczniowie mogą zdobyć zawód kucharza, ślusarza, fryzjera, 

krawca lub pracownika pomocniczego obsługi hotelowej. Kształcenie odbywa się w małych 10-12 

osobowych grupach. Szkoła zapewnia uczniom podręczniki. Praktyczna nauka zawodu odbywa się 

na terenie legnickich zakładów pracy w oparciu o indywidualne umowy o pracę, za którą uczeń 

otrzymuje wynagrodzenie. 

Placówka oferuje szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych, takich jak: socjoterapia, 

psychoterapia, terapia pedagogiczna, arteterapia, muzykoterapia, kinezyterapia, EEG biofeedback           

i zajęcia kształtujące kreatywność. Uczniowie zamieszkujący poza Legnicą mają możliwość 

bezpłatnego zakwaterowania w internacie oraz skorzystania, za odpłatnością, ze stołówki szkolnej.  

Placówka współpracuje ze szkołami z Walii i Niemiec, z którymi realizuje projekty wyjazdowe. 

 

Nazwa szkoły Zawód Język obcy 
Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba uczniów 

Branżowa Szkoła 

Specjalna I Stopnia Nr 7 

kucharz  j. angielski 1 5 

ślusarz j. angielski 1 3 

pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej 
j. angielski 1 3 

murarz - tynkarz j. angielski 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

* nowe zawody w ofercie szkół 

 

 

*** 
 

 

mailto:admin@zpslegnica.edu.pl
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Załącznik Nr 1 

 

 

6 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 

Informacja dla uczniów, którzy będą logować się samodzielnie  

 

 

1 Załóż konto na stronie internetowej:  https://dolnoslaskie.edu.com.pl  

      Zapisz swój login i hasło. Będziesz ich potrzebował później do uzupełnienia wniosku –   

      wpiszesz oceny i osiągnięcia za świadectwa oraz wyniki egzaminu. 

 

2 Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.  

Dobra rada! Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich. Zwiększasz         

w ten sposób swoje szanse na dostanie się do jednej z wybranych szkół.  

 

3 Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, 

      w  której  znajduje się oddział, wybrany przez Ciebie jako pierwszy. To jest Twoja szkoła  

      pierwszego wyboru.  

 

4 Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach 

egzaminu  gimnazjalnego, zaloguj się ponownie na swoje konto w  systemie rekrutacji    

i  uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie 

zanieś do szkoły kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia           

o wynikach egzaminu.  

5 Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, zanieś oryginał świadectwa            

i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której 

zostałeś zakwalifikowany. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do szkoły. Jeśli 

jest to technikum lub branżowa szkoła I stopnia, otrzymasz skierowanie na badanie 

lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

6 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 19 lipca 2017 r. 

 

 

 

 
 


