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1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych  

szkół ponadpodstawowych w  Legnicy  

 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 absolwenci ośmioletnich szkół 

podstawowych będą mogli starać się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego,                  

5-letniego technikum oraz 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Rekrutacja do legnickich szkół 

ponadpodstawowych, podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przeprowadzona przy pomocy 

systemu elektronicznego e-Nabór. Elektroniczny system rekrutacji umożliwia jak najbardziej 

korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół i konkretnych klas. Istotna będzie 

kolejność wyboru, gdyż system przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału dysponującego 

wolnymi miejscami, usytuowanego najwyżej na liście wybranych przez niego szkół. O przydziale 

do danego oddziału zadecyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów rekrutacyjnych. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu unikamy sztucznego zawyżania ilości kandydatów do danej szkoły, a co za 

tym idzie blokowania miejsc. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w rekrutacji na rok szkolny 

2022/2023, podobnie jak w roku ubiegłym, zarządzeniem Nr 6/PM/2022 Prezydenta Miasta 

Legnicy z 10 stycznia 2022 r., umożliwiono kandydatom wskazanie we wniosku więcej niż trzy 

szkoły.  

Kandydaci po zalogowaniu się na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl 

uzyskują stały dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych w Legnicy oraz 

ich regulaminów rekrutacji. Większość szkół niepublicznych dla młodzieży również korzysta 

z elektronicznego systemu naboru. W trakcie rekrutacji system aktualizuje na bieżąco statystyki 

składanych wniosków do poszczególnych oddziałów. Na tej podstawie kandydat może ocenić swoje 

szanse i dokonać racjonalnego wyboru szkół i klas. Liczba oddziałów, które kandydat może wybrać 

nie jest ograniczona, ale system zakwalifikuje kandydata tylko do jednego z nich.  

Aby założyć konto w systemie naboru, uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto 

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

podstawowych. Uprawnieni szkolni administratorzy elektronicznego systemu rekrutacji wprowadzą 

do bazy danych wszystkie wymagane przez system informacje o kandydatach, przekażą im 

indywidualne identyfikatory i hasła, uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu 

naboru.  

Kandydaci mogą również rejestrować się indywidualnie. Dotyczy to głównie absolwentów 

spoza Legnicy, absolwentów szkół 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 swój 

PESEL. Login oraz hasło należy zapamiętać, gdyż będą one potrzebne do wypełniania wniosku na 

kolejnych etapach. Na stronie głównej e-naboru kandydaci znajdą również szczegółową instrukcję 

dotyczącą wypełniania wniosku oraz harmonogram kolejnych etapów rekrutacji. 

 

2. Punkty informacyjne dla kandydatów  

  
W Legnicy rekrutację na rok szkolny 2022/2023 będą prowadziły następujące szkoły dla młodzieży:  

 

 prowadzone przez Miasto  

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

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

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
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3) IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 im. B. I. Antonycza, ul. T. Szewczenki 10, 

4) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32, 

5) VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Radosna 17, 

6) Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w ZSI im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1, 

7) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w ZSM, ul. Chojnowska 2 (rekrutacja poza 

systemem elektronicznym),  

8) Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego, ul. Grabskiego 14/22 , 

9) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, Plac Słowiański 5, 

10) Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, 

11) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, 

12) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego, 

 ul. Złotoryjska 144, 

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

14) Zespół Placówek Specjalnych (rekrutacja poza systemem elektronicznym), 

 

 prowadzone przez inne organy 

1) Akademickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Sejmowa 5 C, 

2) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica”, ul. Radosna 17, 

3) Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Radosna 17 (rozpoczyna działalność 

od roku szkolnego 2022/2023), 

4) Technikum Akademickie, ul. Sejmowa 5A, 

5) Technikum TEB Edukacja, ul. św. Piotra 4, 

6) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Dar Losu”, ul. Gliwicka 6 (rozpoczyna 

działalność od roku szkolnego 2022/2023). 

 

Szkoły udzielają  kandydatom i ich rodzicom informacji o swojej ofercie edukacyjnej, zarówno 

telefonicznie, jak i osobiście w szkolnych punktach informacyjnych. Każda szkoła ma swoją 

specyfikę, swój odrębny „klimat”. Dlatego po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną umieszczoną 

w niniejszym Informatorze oraz w systemie e-naboru, warto również odwiedzić osobiście szkołę 

lub zajrzeć na jej stronę internetową. Tam dowiecie się więcej o życiu szkoły - sukcesach, ważnych 

wydarzeniach, proponowanych zajęciach i realizowanych projektach. Dane teleadresowe szkół są 

zamieszczone w dalszej części Informatora.  

 

Punkt doradztwa zawodowego 

W Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy przy 

ul. B. Chrobrego 13 przez cały rok można skorzystać z pomocy specjalistów poradni – 

psychologów, pedagogów i doradców zawodowych. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny 

w celu ustaleniu terminu:  tel. 76 723 31 02. Tam też od 20 kwietnia do końca sierpnia 2022 r.  

w  godz. 9.00 - 14.00 doradcy zawodowi udzielą informacji o oferowanych przez szkoły kierunkach 

kształcenia oraz tendencjach na rynku pracy.  

Pomocy i rady w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia udzielają uczniom i ich rodzicom 

szkolni pedagodzy, doradcy zawodowi i wychowawcy.  
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3. Warunki i tryb rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych 
 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 regulują następujące akty prawne : 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r, poz.1737); 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –

19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493; zm.: Dz.U. z 2020 poz. 530, poz. 657, poz. 781, poz. 872, 

poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz.1394, poz. 1539, poz. 2047, poz. 2111, poz. 2314 

i  poz.2382 oraz z 2021 r. poz. 150, poz. 242, poz. 370, poz. 532, poz. 681, poz. 961, 

poz. 983, poz. 1343, poz. 1525, poz. 1743, poz. 2047, poz. 2302 i poz. 2394),  

 zarządzenie Nr 6/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie 

składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę 

Legnica w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023. 

 

1. Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową odbywa się na 

     podstawie kryteriów  uwzględniających: 

a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

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

wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

c) liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

d) liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym liczbę punktów za osiągnięcia            

w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego w szczególności                

w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

e) wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających 

szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. szkoła lub klasa sportowa, 

ogólnokształcąca szkoła muzyczna).  

 

2. 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 procentowe egzaminu ósmoklasisty z: 

 języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;  

  języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3; 

maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty 

z wymienionych wyżej przedmiotów wynosi 100 punktów,  

 

b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech 



 

 

6 

przedmiotów: język polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału, przyznaje 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 na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty;  

 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,  

 

d) za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej - 21 punktów, w tym:  

 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. 

 

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i  ponadwojewódzkim są przyjmowani do wybranej 

szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności. 

 

4. 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. 

 

5. 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), 

a) niepełnosprawność kandydata, 

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

6.Kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz,                  

w zależności od szkoły i zawodu, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E. Skierowanie na badanie 

lekarskie zostanie wydane kandydatowi zakwalifikowanemu do szkoły, po potwierdzeniu przez 

niego woli podjęcia nauki w tej szkole.  
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4. Terminy postępowania rekrutacyjnego   

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023 został ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 4/2022 

z dnia 26 stycznia 2022 roku. 

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prezentuje 

poniższa tabela: 

Lp.   

Rodzaj czynności 
Terminy  w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy  w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających 

od kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe. 

od 16 maja 2022 r. 

do 31 maja 2022 r. 

do godz. 15.00 

 

od 2 sierpnia 2022 r.  

do 4 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

 

2.  
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 

 o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna).  

od 16 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022r.   

do godz. 15.00 

od 2 sierpnia 2022 r.  

do 4 sierpnia 2022 r.  

do godz. 15.00 

3. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły             

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty.  

od 24 czerwca 2022 r.                                       

do 13 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

 

------------------ 

4. 
Możliwość zmiany przez kandydata wniosku 

o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego 

wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których 

kandyduje. 

od 24 czerwca 2022 r.                                       

do 13 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

------------------ 

5. 
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów do szkół sportowych, szkół 

mistrzostwa sportowego i kandydatów 

do oddziałów przygotowania wojskowego.  

od 1 czerwca 2022 r. 

do 10 czerwca 2022 r. 

 

od 5 sierpnia 2022 r. 

do 9 sierpnia 2022 r. 

 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób sprawności 

fizycznej. 

do  15 czerwca 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. 

7.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach,     

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych 

 z ustaleniem tych okoliczności. 

do 13 lipca 2022 r. 

 

do 4 sierpnia 2022 r. 
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8.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów  

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

 w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych 

w oświadczeniach. 

do 20 lipca 2022 r. 

 

do 12 sierpnia 2022 r. 

 

9. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły.  

do 21 lipca 2022 r.  

 

16 sierpnia 2022 r.  

 

10. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie.   

od 16 maja 2022 r.  

do 25 lipca 2022 r.  

od 2 sierpnia 2022 r. 

do 16 sierpnia 2022 r.  

11. 
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia  
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe – także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami 
 i orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem.  

od 22 lipca 2022 r.  

do 29 lipca 2022 r.  

 

 

 

od 17 sierpnia 2022 r. 

do 22 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

12. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

1 sierpnia 2022 r. 

do  godz. 14.00 

 

23 sierpnia 2022 r. 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 do dnia 31 sierpnia 2022 r. wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki 

zgodnie z § 11a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 

r. poz. 493 ze zm.) mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 szczegółowy harmonogram rekrutacji elektronicznej będzie zamieszczony w maju na 

stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl Kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół, 

proponowanymi kierunkami kształcenia, regulaminami rekrutacyjnymi oraz wypełnić 

wniosek.  

     

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

 

LICEA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  PROWADZONE  PRZEZ  MIASTO 

 

      *** 

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 im. Tadeusza Kościuszki należy od 1992 r. do Towarzystwa Szkół Twórczych 

zrzeszającego 30 liceów w kraju. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki 

i Informatyki oraz Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką 

i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Szkoła szczyci się wysokim poziomem nauczania. 

Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Odnoszą sukcesy 

w olimpiadach przedmiotowych, w tym również na szczeblu centralnym. Uczestniczą w obozach 

naukowych, wycieczkach krajowych i zagranicznych. Uzdolnieni uczniowie moją możliwość 

realizacji indywidualnego programu lub toku nauczania. Od kilku lat szkoła uzyskuje tytuł 

„Srebrnej Szkoły” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”. I LO posiada liczne certyfikaty: 

„Szkoła w Chmurze Microsoft” „Wiarygodna Szkoła”, „Lepsza Szkoła”, „Młodzi cyfrowi. Cyfrowi 

rodzice”, „Szkoła promująca honorowe oddawanie krwi”, „Szkoła z Życiem”, „Srebrna Europejska 

Szkoła Praworządności RP”. Realizuje następujące projekty: „Młodzi głosują”, „OSE IT Szkoła”, 

„MAP”, „Academica”, „AI4 Youth”, „SOC”, „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, „Zwolnieni 

 z Teorii”, „Lekcja: Enter”, „Przystań w sieci”, „Lekcje z ZUS”, „Maraton pisania listów”. 

 W Liceum wydawana jest gazetka szkolna „Młyn”. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa 

sportowego szkół ponadpodstawowych Dolnego Śląska za rok szkolny 2020/2021, w ramach 

Licealiady młodzieży –  Liceum uzyskało I miejsce. 

Liceum posiada 2 pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę 

 z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, 2 pomieszczenia klubowe. Każda sala 

lekcyjna wyposażona jest w rzutnik multimedialny, a sale do języków obcych w tablice 

interaktywne. W całej szkole jest dostępna sieć bezprzewodowa WiFi. Liceum położone jest 

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

 

Profil  
Przedmioty nauczane w 

zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane przy 

rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

matematyczno-

informatyczny 

 

matematyka, 

informatyka, 

j. angielski 

j. polski, 

matematyka, 

informatyka,  

j. obcy 

 

j. angielski, 

j. niemiecki  

lub 

1 32 

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

z edukacją 

medialną  

i prawną 

język polski, historia  

wiedza o  

społeczeństwie 

j. polski, 

matematyka, 

historia, wos                   

j. francuski 

1 32 

biologiczno- 

chemiczny 

z edukacją 

medyczną 

biologia, chemia  

 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, chemia 
1 32 

architektoniczny 

z grafiką  

komputerową* 

matematyka, fizyka, 

j. angielski 

j. polski, 

matematyka 

fizyka, j. obcy 

1 32 

przyrodniczy  

z edukacją 

prozdrowotną 

biologia, geografia j. polski, 

matematyka 

biologia, 

geografia 

1 32 

językowy 

z edukacją 

psychologiczną* 

j. polski, j. angielski, 

wiedza o 

społeczeństwie 

j. polski, 

matematyka,  

j. angielski, wos 

1 32 

   razem 6 192 

*Nowy kierunek 

*** 

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: sekretariat@2lo.legnica.eu  adres www: www.2lo.legnica.eu 

Dyrektor szkoły: mgr Anna Górska 

 

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy od kilku lat szczyci się tytułem „Srebrnej”, 

a w 2022 r. „Złotej Szkoły” w rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Na sukces ten składają się 

wysokie wyniki maturalne oraz osiągnięcia naukowe uczniów. Uczniowie II LO należą do grona 

Stypendystów Dolnośląskiego Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Wspieranie szczególnie 

utalentowanych licealistów zostało nagrodzone przyznaniem tytułu „Szkoła Odkrywców Talen-

tów”. II LO współpracuje z uczelniami wyższymi. Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryj-

nych w Instytucie Chemii, w lekcjach anatomii człowieka i antropogenezy w Instytucie Antropolo-

gii Uniwersytetu Wrocławskiego. Matematycznie uzdolnieni uczniowie uczestniczą w programie 

Politechniki Wrocławskiej „Studium Talent”, co owocuje wieloma certyfikatami z matematyki i 

fizyki. Naukową inspiracją dla uczniów jest także corocznie organizowany w murach liceum Dol-

nośląski Festiwal Nauki.  

Utalentowana lingwistycznie młodzież ma szanse rozwijać swoje zdolności dzięki różno-

rodnym projektom realizowanym w ramach współpracy ze szkołami z Niemiec i Francji. Chętni 

mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do uzyskania międzynarodowego certyfikatu z 

języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka. 

Uczniowie mają możliwość podejmowania różnych działań w ramach funkcjonujących w szkole 

kół i agend, takich jak: UNESCO, AMNESTY INTERNATIONAL, TPD, CARITAS czy Klub Mi-

mailto:sekretariat@2lo.legnica.eu
http://www.2lo.legnica.eu/
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łośników Zwierząt. Wiele inicjatyw uczniowskich owocuje licznymi akcjami charytatywnymi. Spo-

łeczność szkoły bierze aktywny udział w realizacji ogólnopolskich i lokalnych projektów. Młodzi 

artyści realizują swoje twórcze pasje w ramach zajęć szkolnego chóru „Cantus” i szkolnej gazetki 

„Tuba”.  

 

 

*** 
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, lpopowczak@zso4.legnica.eu,        www.zso4legnica.pl 

 Dyrektor szkoły: p.o. mgr Bogdan Buchta   

 

IV LO to szkoła o ponad 60-letnim doświadczeniu w kształceniu młodzieży. Szkoła 

uzyskuje wysoką zdawalność egzaminu maturalnego. Placówka posiada certyfikaty „Szkoły 

Odkrywców Talentów”, „Szkoły bez przemocy, „Szkoły przyjaznej środowisku”. IV LO od lat 

Profil Przedmioty nauczane 

zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane  

przy rekrutacji 

Języki obce Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

matematyczno

-fizyczny 

matematyka, fizyka,                 

j. angielski  

j. polski, 

matematyka 

j. obcy, fizyka 

j. angielski  

j. niemiecki  
 

1 

 

32 

humanistyczny j. polski, historia, wiedza 

o społeczeństwie 

  

j. polski, 

matematyka 

j. obcy, historia  

j. angielski 

j. niemiecki 

lub 

 j. francuski 

1 32 

biologiczno-

chemiczny 

biologia, chemia j. polski, 

matematyka, 

biologia, chemia 

j. angielski  

j. niemiecki 1 32 

ogólny j. polski, biologia,  

j. angielski   

j. polski, 

matematyka 

j. obcy, biologia  

j. angielski 

j. niemiecki 

lub 

 j. francuski 

1 32 

matematyczno

-geograficzny 

matematyka, 

geografia, j. angielski  

j. polski, 

matematyka 

j. obcy, 

geografia  

j. angielski  

j. niemiecki  
1 32 

językowy j. polski, j. angielski, 

 j. niemiecki 

j. polski, 

matematyka 

j. obcy  

j. angielski 

j. niemiecki  1 32 

politechniczny matematyka, chemia / 

informatyka, j. angielski 

j. polski, 

matematyka 

chemia / 

informatyka, 

 j. obcy 

j. angielski 

j. niemiecki 

1 32 

   razem 7 224 

mailto:zso4legnica@op.pl
mailto:lpopowczak@zso4.legnica.eu
http://www.zso4legnica.pl/
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współpracuje z uczelniami wyższymi. Zainteresowani uczniowie uczestniczą w wykładach 

i zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Politechnice 

Wrocławskiej. Szkoła stwarza warunki do rozwoju talentów uczniowskich. Angażuje uczniów 

w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, takich jak: „Matematyka reaktywacja”, „Lepsza 

szkoła”, „Zostań inżynierem”, ,,Zdrowa szkoła”, „Forum Inwentyki”. W rankingu miesięcznika 

„Perspektywy” szkoła plasowała się kilkakrotnie w kategorii „Brązowych Szkół”. 

Liceum prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży z Ukrainą. Uczniowie należący do 

mniejszości narodowej mają możliwość nauki języka ukraińskiego. W szkole aktywnie działa zespół 

taneczny, wokalny, SKS, chór oraz różnorodne koła przedmiotowe. Szkoła posiada nowocześnie 

wyposażone gabinety przedmiotowe, w tym laboratorium biologiczno-chemiczne, pracownię 

informatyczną, bibliotekę, salę gimnastyczną i boisko sportowe. Uczniowie mogą korzystać 

z zakwaterowania w internacie ze stołówką.  

 

Profil 

Przedmioty nauczane 

zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

 

ogólny 

j. angielski 

do wyboru: 

matematyka 

geografia,  biologia 

j. polski, 

matematyka,  

j. angielski, 

geografia lub 

biologia 

j. angielski, 

j. niemiecki 

1 32 

            razem 1 32 

 

*** 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy 
 

ul. Senatorska 32 

59 - 220  Legnica  

tel./fax  76 862 39 19 

e-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu   www.vlo.legnica.eu 

Dyrektor szkoły: dr Piotr Niemiec 

 

V  Liceum  Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy oferuje uczniom różnorodną 

ofertę kształcenia oraz możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań  i  pasji. Szkoła 

współpracuje z uczelniami wyższymi Dolnego Śląska, centrami naukowymi w kraju, a także 

z polskimi i zagranicznymi ośrodkami kulturotwórczymi. Młodzież uczestniczy w wykładach, 

warsztatach i ćwiczeniach odbywających się w Zakładzie Antropologii, Prosektorium 

i Laboratorium Chemicznym wrocławskich uczelni. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła 

umożliwia uczniom pogłębianie zainteresowań w kołach: matematycznym, programisty, 

artystycznym, lingwistycznym oraz sportowym. „Heweliusz” prowadzi wymianę młodzieży 

ze szkołami w Niemczech: Pina-Bausch Gesamtschule Wuppertal-Vohwinkel, Gesamtschule 

Lohmar oraz Gymnasium Franziskaneum Meißen. 

W ofercie szkoły znajdują się również zajęcia z natywnymi użytkownikami języka 

angielskiego. Liceum należy do grupy elitarnych szkół na świecie, w których działają anglojęzyczne 

kluby TED-Ed. „5Lyceumlegnica TED-ED Club” uczestniczy corocznie 

w konferencjach i warsztatach odbywających się w Nowym Jorku. Klub skupia młodzież, która 

uczy się krytycznego i niestandardowego myślenia oraz tworzenia nowatorskich prezentacji przy 

mailto:sekretariat@vlo.legnica.eu
http://www.vlo.legnica.eu/
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użyciu nowoczesnych technologii. Młodzież Liceum angażuje się w różnorodne akcje 

charytatywne, w tym na rzecz środowiska lokalnego - wspiera m. in. personel medyczny na 

Oddziale Medycyny Paliatywnej w Legnicy, uczestniczy w akcji „Szlachetna Paczka”. 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”, „Szkoły bez przemocy” oraz nagrodę w projekcie „Szkoła z Gigantami”. 

  

Profil 

Przedmioty nauczane 

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 
Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

matematyczno             

- przyrodniczy 

matematyka,  

biologia  

j. polski, matematyka,  

j. obcy lub biologia lub 

geografia 

j. angielski 

j. niemiecki 

1 

16 

matematyczno             

- informatyczny 

matematyka,  

fizyka, informatyka  

j. polski, matematyka, 

fizyka lub informatyka 

j. angielski 

j. niemiecki 
16 

humanistyczny 

z edukacją 

artystyczną 

j. polski,  

historia sztuki  

 

j. polski, matematyka, 

historia lub wos, 

plastyka lub muzyka 

j. angielski 

j. niemiecki 

lub 

j. francuski 

1 32 

biologiczno-

chemiczny z 

elementami 

fitoterapii i 

dietetyki 

biologia, chemia, 

 j. angielski  

 

j. polski, matematyka, 

biologia lub chemia,  

j. obcy 

j. angielski 

j. niemiecki 

 

1 32 

humanistyczny 

z edukacją  

prawną  

historia, wiedza 

o społeczeństwie 

j. polski, matematyka,  

historia lub wos  

 

j. angielski 

j. niemiecki  

 

1 

20 

humanistyczny 

z edukacją  

aktorsko-

teatralną 

historia, wiedza 

o społeczeństwie   

j. polski, matematyka,  

j. obcy lub muzyka 

 

j. angielski 

j. niemiecki  
12 

medialny 

j. polski, wiedza 

o społeczeństwie  

j. polski, matematyka, 

historia lub wos, 

j. obcy 

j. angielski 

j. niemiecki 

 

1 32 

ogólny z 

edukacją 

językową 

historia, j. angielski  

 

j. polski, matematyka, 

historia lub wos,  

j. obcy 

j. angielski 

j. niemiecki 

lub  

j. hiszpański 

1 32 

   razem 6 192 

 

*** 
VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 

 

ul. Radosna 17 

59 - 220 Legnica 

tel. 76 723 32 40   

e- mail: sekretariat@7lo.legnica.eu 

www.7lo.legnica.eu     www.instagram.com/7lo_legnica_   facebook.com/VIIliceum 

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Gorczyca 

mailto:sekretariat@7lo.legnica.eu
http://www.7lo.legnica.eu/
http://www.instagram.com/7lo_legnica_
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VII Liceum Ogólnokształcące oferuje naukę w klasach mundurowych o profilu wojskowym 

(OPW), pożarniczym, policyjnym, ratownictwa medycznego oraz ochrony granic państwowych 

(nowy kierunek od 2022/23). Szkoła  zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju 

intelektualnego, sprawności fizycznej, realizacji pasji i zainteresowań. Poza przedmiotami 

rozszerzonymi, oferuje dodatkowo edukację z zakresu bezpieczeństwa publicznego, edukacji 

pożarniczej, wojskowej, prawnej, ratowniczej, ochrony granic państwowych oraz psychologiczno-

pedagogicznej. Uczniowie uczą się języka angielskiego jako wiodącego, natomiast do wyboru  

pozostaje język niemiecki lub francuski, jako drugi język obcy.  

VII LO współpracuje z wojskiem, policją, strażą pożarną, graniczną i miejską, służbami 

celnymi. Współpraca z instytucjami i uczelniami mundurowymi umożliwia praktyczne poznanie 

specyfiki funkcjonowania służb mundurowych. W oddziale przygotowania wojskowego (OPW) 

 i w oddziałach realizujących program pn. Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 

prowadzone jest jednolite, kompleksowe i spójne z wymogami wojskowymi szkolenie uczniów. 

Założeniem programu jest przygotowanie młodzieży do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie 

umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i 

obronnych wśród uczniów. Nowy kierunek o profilu ochrony granic (BGE) pozwoli poznać 

specyfikę służby Straży Granicznej.  

Bogata oferta dodatkowych kursów i szkoleń pozwala zdobyć umiejętności praktyczne            

z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej, nurkowania, 

skoków spadochronowych, narciarstwa, ratownictwa WOPR, wspinaczki skałkowej, obsługi 

dronów. Co roku odbywają się  zajęcia praktyczne na poligonie i wyjazdy terenowe. Uczniowie 

zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach szkół mundurowych. Szkoła dobrze 

przygotowuje do dalszej edukacji na uczelniach mundurowych, gwarantuje uczniom z klas OPW i 

CWKM dodatkowe punkty rekrutacyjne na te uczelnie. 

Program wychowawczy szkoły jest ukierunkowany na kształtowanie postaw patriotycznych, 

budowanie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do społeczności lokalnej. Szkoła 

uczestniczy we wszystkich obchodach świąt państwowych w mieście. Aktywnie działa wolontariat 

- uczniowie angażują się w ogólnopolskie i lokalne akcje społeczne. Placówka posiada certyfikaty 

,,Bezpiecznej szkoły” i ,,Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”. Klasy mundurowe uczą dyscypliny, 

aktywności, podejmowania trudnych decyzji, współdziałania w grupie w sytuacjach kryzysowych. 

Kadra dostosowuje metody i formy pracy do możliwości edukacyjnych uczniów. Szkoła posiada 

dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, sale sportowe, boiska oraz stołówkę. Uczniowie mają 

stały dostęp do WiFi.  

 

Profil 

Przedmioty 

nauczane 

 w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane przy 

rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

oddział 

przygotowania

wojskowego  

j. angielski 

historia, wos 

j. polski, 

matematyka,  

historia, wos 

j. angielski  

j. niemiecki,  

 
1 30 

ochrony granic 

BGE 

(Border Gard 

Education)* 

j. angielski, wos, 

geografia 

j. polski, 

matematyka,  

wos, geografia 

j. angielski  

j. niemiecki,  

 

 

0,5 16 



 

 

15 

pożarniczy 

j. angielski 

chemia, biologia 

 

j. polski, 

matematyka,  

chemia, biologia 

j. angielski  

j. francuski 

 
0,5 16 

policyjny 

j. angielski, wos, 

geografia 

j. polski, 

matematyka,  

biologia, geografia 

j. angielski  

j. niemiecki  
0,5 16 

ratownictwa 

medycznego  

j. angielski, 

biologia, chemia  

j. polski, 

matematyka,  

biologia, chemia  

j. angielski  

j. niemiecki 0,5 16 

   razem 3 94 

 

*** 
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      www.zsi.legnica.eu 

Dyrektor szkoły:  mgr Sławomir Mateja 

 

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oferuje kandydatom program nauczania klasy 

humanistycznej. Liczba uczniów w klasie integracyjnej nie przekracza 20 osób. 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. Pracownie 

komputerowe, matematyczne, fizyczne, chemiczne i przyrodnicze zostały kompleksowo 

wyposażone w latach 2017 - 2018 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. 

Zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnym obiekcie sportowym, na który składa się hala 

sportowa oraz kompleks boisk. W szkole funkcjonuje stołówka. 

 

Profil 

Przedmioty nauczane 

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane przy 

rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

humanistyczny 

j. polski,  

j. angielski,  

historia  

j. polski, 

matematyka,  

historia, wos  

, j. angielski, 

j. niemiecki 1 20 

 

*** 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w 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.pl 

mailto:zs1legnica@wp.pl
http://www.zsi.legnica.eu/
mailto:zsmuzlca@wp.pl
http://www.zsmuz.pl/
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Dyrektor szkoły: mgr Lucyna Huzarska 

 

 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą artystyczną realizującą program 

kształcenia ogólnego i muzycznego w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, 

skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, 

fagot oraz perkusja. Uczniowie ostatniej klasy OSM II st. przystępują do egzaminu maturalnego 

i egzaminów dyplomowych z przedmiotów muzycznych. Absolwenci Szkoły mogą ubiegać się  

o przyjęcie do Akademii Muzycznych oraz do innych szkół wyższych. W sprawie zapisu należy 

kontaktować się z sekretariatem szkoły. 

 

Profil 

Przedmioty 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 15 

 

*** 

 

LICEA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  PROWADZONE  PRZEZ  INNE  ORGANY 
 

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.edu.pl 

Dyrektor szkoły: dr Dariusz Wędzina 

Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła założona przez „Wspólnotę 

Akademicką” PWSZ w Legnicy (obecnie Collegium Witelona – Uczelnia Państwowa). Atutem 

liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna, wykwalifikowana kadra nauczycielska, wyprawy 

edukacyjne oraz międzynarodowa wymiana uczniów. Uczniowie biorą udział w wykładach 

i projektach realizowanych przez Collegium  Witelona w Legnicy. Proces wychowania i nauczania, 

w tym przygotowanie do matury, opiera się na indywidualnym podejściu do uczniów. Nauka 

przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywa się w małych grupach. Priorytetem szkoły jest 

edukacja językowa - nauka trzech języków obcych, dodatkowo język japoński. Życzliwa atmosfera 

sprzyja osiąganiu przez uczniów wysokich wyników nauczania. Szkoła oferuje swoim uczniom 

bezpłatne podręczniki, kurs efektywnej nauki, zajęcia sportowe na siłowni i w sali fitness. Dla 

najlepszych uczniów i sportowców przewidziano system stypendialny.  

 

Profil  
Przedmioty nauczane w 

zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki 

obce 

Planowana 

 liczba 

oddziałów 

 liczba 

uczniów 

mailto:alo@pwsz.legnica.edu.pl
http://www.alo.legnica.edu.pl/
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akademicki 

humanistyczno – 

lingwistyczny,  

biologiczno – 

chemiczny, 

artystyczny 

 

Do wyboru: język 

polski, język obcy 

(angielski, niemiecki), 

historia, wos, 

matematyka, fizyka, 

biologia, chemia, 

geografia, informatyka, 

historia sztuki - wg 

wybranych przedmiotów 

maturalnych 

j. polski, 

matematyka,  

j. angielski,  

wos 

j. angielski, 

j. niemiecki 

j. francuski 

2 36 

   razem 2 36 

 

*** 

        
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica” 

 

ul. Radosna 17, segment D, E 

59 - 220  Legnica 

tel. 76 720 82 32 

e-mail: szkola@miedzlegnica.eu   

www.miedzlegnica.eu  https://www.facebook.com/APMiedziLegnica/ 

Dyrektor szkoły: mgr Monika Gagaczowska – Panek 

Organ prowadzący: Junior Sp. z o.o., 34 – 300 Żywiec, ul. Wesoła 1 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica” powstało w 2014 r. 

Szkoła realizuje program kształcenia ogólnego i sportowego w klasach o profilu piłka nożna 

chłopców. Kształcenie sportowe obejmuje 16 godzin szkolnych zajęć sportowych. Warunkiem 

przyjęcia do klasy pierwszej LO jest ukończenie szkoły podstawowej 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.  

Szkoła zapewnia uczniom zakwaterowanie w bursie wraz z wyżywieniem oraz transport 

szkolnymi autobusami. Uczniowie są wyposażani przez szkołę w sprzęt treningowy. Wszystkie sale 

lekcyjne są wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne, a pracownia komputerowa 

w nowoczesny sprzęt informatyczny. Szkoła dysponuje również bogatym zasobem innych pomocy 

dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe i wyrównawcze zgodnie z potrzebami 

uczniów. Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów dojrzałości z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie 

kierunki studiów wyższych.  

 

 

 

 

 

mailto:szkola@miedzlegnica.eu
http://www.miedzlegnica.eu/
https://www.facebook.com/APMiedziLegnica/
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Profil, 

kierunek  

Przedmioty nauczane w 

zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

piłka nożna 

chłopców 

 

język angielski 

geografia 

biologia 

język polski, 

matematyka, 

biologia, język 

obcy nowożytny 

język angielski 

język niemiecki 

 
1 32 

 

*** 

 

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy 

 
ul. Radosna 17 

59-220 Legnica 

Nr tel.: 600 958 565, 698-617-538 

E-mail: katarzyna.huebner@dpfa-europrymus.pl , www.szkoly-tecza.pl   

Nazwisko i imię dyrektora szkoły: mgr Anna Wolniewicz  

Organ prowadzący: DPFA Europrymus Sp. z o.o., ul. Bohaterów II AWP 16, 59-220 Zgorzelec 

tel. 75 72 10 470 

 

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy powstało pod patronatem Mercedes-Benz 

Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Jaworze. Szkoła rozpoczyna działalność w Legnicy we wrześniu 

2022 r. ELO oferuje przyszłym uczniom szerokie wsparcie w realizacji życiowych planów, ambicji 

i marzeń, w tym przygotowanie ich do podjęcia wymarzonych studiów w Polsce lub za granicą.  

Dążeniem szkoły będzie zapewnienie wysokiego standardu nauczania języka angielskiego 

i niemieckiego, potwierdzonego certyfikatem. Proces dydaktyczny zostanie wsparty wykorzysta-

niem najnowszych technologii. Uczniowie będą  mogli skorzystać z szerokiego wyboru zajęć 

dodatkowych oraz mikropraktyk u partnerów kooperujących.  

 

Profil, kierunek  

Przedmioty nauczane 

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

humanistyczno – 

prawny 

 

historia, WOS 

 

język polski, 

matematyka, 

historia, WOS 

język angielski, 

język niemiecki 

 

(dodatkowe 

godziny 

na każdym 

profilu) 

1 22 

politechniczny 

 
fizyka, matematyka 

 

język polski, 

matematyka, 

fizyka, 

informatyka 

biologiczno-

sportowy 
biologia, chemia 

język polski, 

matematyka 

biologia, chemia 

 

*** 
 

 

 

mailto:katarzyna.huebner@dpfa-europrymus.pl
http://www.szkoly-tecza.pl/
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Dar Losu”   

 

ul. Gliwicka 6 

59-220 Legnica 

tel. 782 00 13 32 

Dyrektor szkoły: mgr Joanna Pyzińska 

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami 

Rozwojowymi „Dar Losu” w Legnicy, ul. Gliwicka 6, 59-220 Legnica 

 

  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Dar Losu” rozpoczyna działalność we wrześniu        

2022. Oferta szkoły jest ukierunkowana na kształcenie uczniów z autyzmem, w tym z Zespołem 

Aspergera. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się młodzież także z innymi zaburzeniami 

rozwojowymi. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada bogate doświadczenie zdobyte 

w czasie 7 - letniej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Dar Losu”. Liceum powstało 

właśnie z myślą o absolwentach tej szkoły.  

  Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum, 

a zatem mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Wybór przedmiotów rozszerzonych zostanie 

poprzedzony konsultacjami ze specjalistami oraz rodzicami ucznia. Celem szkoły jest 

przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Metody i formy 

pracy oraz warunki nauki są dostosowane do możliwości intelektualnych i psychofizycznych 

uczniów. Szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach terapeutycznych: TUS (trening umiejętności 

społecznych), zajęcia z psychologiem, pedagogiem czy seksuologiem.  

  

Profil, kierunek  

Przedmioty nauczane 

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

 

ogólny 

 

j. polski, j. angielski, 

matematyka 

wyniki 

egzaminu 

nie decydują 

o przyjęciu do 

szkoły 

j. angielski, 

j. niemiecki, 

j. francuski 1 5 

 

 

TECHNIKA  i  BRANŻOWE  SZKOŁY  I  STOPNIA                    

PROWADZONE  PRZEZ  MIASTO   

 
*** 

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 01 

e-mail: szkola@zsb.legnica.eu      www.budowlanka.legnica.pl 

Dyrektor szkoły: mgr inż. Tomasz Łabowicz  

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego to szkoła z długoletnią tradycją 

mailto:szkola@zsb.legnica.eu
http://www.budowlanka.legnica.pl/
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w nauczaniu ogólnym i zawodowym. Młodzież może podjąć naukę w Technikum Nr 4 oraz 

Branżowej Szkole I stopnia Nr 5. Szkoła stara się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą 

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

różnorodne kierunki kształcenia z branży budowlanej, ogrodniczej, rolno-hodowlanej oraz 

spedycyjno-logistycznej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Dają możliwość 

wykonywania zawodu poszukiwanego na rynku pracy oraz kontynuacji nauki na wyższych 

uczelniach. Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Zawodowych Perspektyw” oraz „Bezpiecznej 

Szkoły”. 

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe do kształcenia ogólnego 

i zawodowego, warsztaty szkolne, 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Pracownie 

do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracownia logistyki zostały wyposażone 

w latach 2016-2018 w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Do dyspozycji 

uczniów pozostaje boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet 

opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. W szkole działa bezprzewodowa sieć 

Wifi, e-dziennik lekcyjny oraz monitoring wizyjny. Szkolenie praktyczne odbywa się w warunkach 

rzeczywistych u pracodawców oraz w szkolnych pracowniach zawodowych. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe oraz stwarza uczniom możliwość uczestniczenia          

w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych. Uczniowie biorą udział w projektach 

edukacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych - mogą uczestniczyć w zajęciach 

dodatkowych z przedmiotów zawodowych i realizować płatne staże u pracodawców. Szkoła 

zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

wyrównawcze oraz spotkania z doradcą zawodowym. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, 

uczestnicząc w wycieczkach krajowych i zagranicznych, działając w PCK, Klubie Teatralnym 

1212, Szkolnym Zespole Tańca Ludowego oraz licznych kołach zainteresowań. W szkole odbywają 

się pokazy i szkolenia z zakresu nowych technologii, wystawy, targi pracy, fora zawodowe, festyny. 

Uczniowie biorą udział w licznych projektach, w tym m.in.: Erasmus+, „Wsparcie Kształcenia 

Zawodowego – Poprawa Efektów”, „Akademia Młodego Rolnika”, „Kreatywna Szkoła Dekoral”,  

„Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń”, „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, „Profilaktyka 

uzależnień i promocja zdrowego stylu życia”, „Tydzień przedsiębiorczości”. Szkoła współpracuje 

z  lokalnie działającymi stowarzyszeniami, w tym m.in.: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 

Związkiem Sybiraków, Związkiem Inwalidów Wojennych, Towarzystwem Przyjaciół Nauk, 

Stowarzyszeniem „Monar” oraz klubami sportowymi.  

 

Technikum Nr 4  

Zawód  

Przedmioty nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

 przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana  

    liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

technik logistyk / 

technik rolnik  

 

matematyka,  

j. angielski 

j. polski, j. obcy, 

matematyka, 

informatyka 

j. angielski 

j. niemiecki 

1 20/12 

technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie/technik 

budownictwa 

matematyka,  

j. angielski 
j. polski, j. obcy, 

matematyka, 

informatyka 

1 16/16 

technik weterynarii / 

technik architektury 

krajobrazu  

matematyka, 

biologia 

j. polski, j. obcy  

matematyka, 

biologia 

1 16/16 

   razem 3 96 
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Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5  

Zawód 
Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Język obcy 
Planowana 

liczba  

oddziałów 

liczba 

uczniów  

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie /  

murarz – tynkarz 

j. polski, j. obcy 

technika, informatyka 

 

j. angielski 1 16/16 

 

*** 

 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy 

 

Pl. Słowiański 5 (część klas realizuje zajęcia w budynku przy ul. Chojnowskiej 100) 

59 – 220  Legnica 

tel:  76 723 34 00      fax  76 723 34 01 

e- mail :  info@zse.legnica.eu,                 www.zse.legnica.eu  

Dyrektor szkoły :  mgr Małgorzata Boczoń 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy ma w historii miasta 

bogatą, ponad  70-letnią tradycję. Mury tej szkoły opuściło już ponad 18  tys. absolwentów. Szkoła 

oferuje kształcenie w zawodach w branży ekonomiczno-administracyjnej : technik ekonomista, 

technik rachunkowości oraz w branży hotelarsko-turystycznej: technik hotelarstwa, technik 

organizacji turystyki, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik turystyki na obszarach 

wiejskich.  

Zajęcia zawodowe w klasach ekonomiczno - rachunkowych odbywają się w grupach, 

w specjalistycznych pracowniach w oparciu o programy finansowo - księgowe, kadrowo – płacowe 

i magazynowe w systemie Insert i Symfonia. Absolwenci tych kierunków podejmują studia, 

głównie ekonomiczne 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 hotelarsko-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). Uczniowie w zawodzie technika 

eksploatacji portów i terminali zdobywają umiejętności w zakresie obsługi podróżnych w portach 

i terminalach, organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem 

towarów i ładunków. Od roku szkolnego 2022/23 szkoła planuje rozpocząć kształcenie w zawodzie 

technika turystyki na obszarach wiejskich. Uczeń pozna podstawy prowadzenia gospodarstwa 

agroturystycznego oraz działalności turystycznej na obszarach wiejskich. 

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w nowocześnie wyposażonych 

pracowniach zawodowych, komputerowych i językowych. Pracownie przedmiotowe zostały 

wyposażone w 2018 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Ponadto          

do dyspozycji uczniów pozostają dwa centra multimedialne, sala gimnastyczna i siłownia oraz 

kompleks boisk. Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno - wyrównawcze dostosowane 

do potrzeb uczniów. Uczniowie odnoszą corocznie sukcesy w konkursach zawodowych 

i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym i regionalnym. Uczniowie biorą udział 

mailto:info@zse.legnica.eu
http://www.zse.legnica.eu/
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w projektach edukacyjnych dofinansowanych ze środków unijnych. Realizują zagraniczne praktyki 

zawodowe (Erasmus+), płatne staże u pracodawców lokalnych, uczestniczą w zajęciach 

dodatkowych z przedmiotów zawodowych.  

Uczniowie mają również możliwość rozwoju swoich pasji sportowych. Szkolne 

reprezentacje sportowe zdobywają laury w zawodach na szczeblu miejskim i regionalnym. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się koła: turystyczne, sportowe, ekonomiczne i fotograficzno - filmowe. 

Koła Caritas i TPD włączają społeczność szkolną w liczne akcje społeczne i charytatywne.  

 

Technikum Nr 2  

Zawód 

Przedmioty 

nauczane w 

zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

 przy rekrutacji 

Języki obce 

    Planowana 

   liczba  

          oddziałów 

liczba 

uczniów 

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 organizacji 

turystyki 

geografia, 

j. angielski 

j. polski, matematyka 

j. obcy, geografia 
1 32 

technik rachunkowości 

 
matematyka, 

j. angielski 

j. polski, matematyka 

j. obcy, wos 
       1    16/16   

technik eksploatacji 

portów i terminali 

matematyka, 

geografia 

j. polski, matematyka 

j. obcy, geografia 

   razem 4 128 

 

*** 
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 

p.o. dyrektora szkoły:  mgr Violetta Aktanorowicz  

 

 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych już od 75 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 informatycznej, graficznej, 

elektronicznej i elektrycznej. 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 specjalistów, nowoczesnym i corocznie 

wzbogacanym zapleczem dydaktycznym. Pracownie zawodowe zostały wyposażone w 2018 r. 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Szkoła pozyskuje pracodawców 

do stałej współpracy w ramach klas patronackich. Uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe 

w liczących się na rynku zakładach pracy, korzystają z systemu stypendialnego. Młodzież bierze 

udział w projektach dofinansowanych ze środków unijnych - uczestniczy w zajęciach dodatkowych, 

mailto:zsemleg1@wp.pl
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realizuje płatne staże zawodowe u pracodawców. Technikum Nr 5 wysoko plasuje się 

w ogólnopolskim rankingu techników tygodnika „Perspektywy”.  

 

Technikum Nr 5  

Zawód 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

 przy rekrutacji 

Języki obce 

    Planowana 

   liczba  

          oddziałów 

liczba 

uczniów 

technik elektronik  

matematyka, 

fizyka 

 

j. polski, j. obcy 

matematyka, fizyka 
j. angielski 

j. niemiecki 

 

1 32 

technik informatyk 2 64 

technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej 
1 32 

technik elektryk 1 32 

   razem 5 160 

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1  

Zawód 
Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Język obcy 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

elektryk j. polski, matematyka, j. obcy j. niemiecki 1 32 

 

*** 
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.eu    www.zss.legnica.eu   

Dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Gargaś 

 

        Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy kształci w wielu zawodach na poziomie 

technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. 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. Zajęcia praktyczne odbywają się 

u pracodawców oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Legnicy. Szkoła organizuje praktyki 

zawodowe w wiodących na rynku przedsiębiorstwach i zakładach samochodowych. Pozyskuje do 

współpracy takie firmy jak: Eckert AS, Mercedes Benz, Wezi-tec Legnica, Wienerberger, 

Viessmann, Härter Technika Wytłaczania. W ramach programu Erasmus+ uczniowie zdobywają 

doświadczenie zawodowe w zagranicznych warsztatach samochodowych. 

  Uczniowie mają możliwość udziału w konkursach zawodowych, przedmiotowych, 

sportowych oraz w olimpiadach. Pogłębiają wiedzę na zajęciach dodatkowych oraz zdobywają 

nowe umiejętności w czasie płatnych staży, dofinansowanych ze środków unijnych. Szkoła 

dysponuje rozbudowaną bazą sportową – trzema salami sportowymi oraz nowymi boiskami. 

W szkole działają koła zainteresowań: samochodowe, informatyczne, charytatywne, sportowe, klub 

turystyki rowerowej. W szkole można uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe oraz prawo jazdy 

kategorii B i C.  

 

mailto:szkola@zss.legnica.eu
http://www.zss.legnica.eu/
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Technikum Samochodowe 

Zawód 

 

Przedmioty 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Języki obce 

Planowana  

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

technik pojazdów 

samochodowych 

 

j. angielski 

j. polski, 

matematyka, 

fizyka,  

informatyka 

 

j. angielski 
j. niemiecki 

2 64 

technik mechatronik 1 32 

technik mechanik 

(specjalność: maszyny 

CNC) 
1 32 

   razem 4 128 

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2  

Zawód 
Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Język obcy 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 
mechanik pojazdów 

samochodowych / 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych / 

mechatronik / 

operator obrabiarek 

skrawających 

 j. polski, matematyka,  

j. obcy, informatyka 

 

 

j. niemiecki  

   1 32 

kierowca mechanik j. angielski 1 32 

  razem        2 64 

 

*** 
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.eu                 www.henrykowka.pl 

Dyrektor szkoły: mgr Stella Święcińska 

 

 ZSTiO istnieje od 1963 r. W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 3 oraz Branżowa Szkoła                  

I stopnia Nr 4. Kandydaci do Technikum Nr 3 mają do wyboru jeden z 8 zawodów: technik 

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

technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik transportu drogowego, 

technik przemysłu metalurgicznego. W Branżowej Szkole I stopnia Nr 4 uczniowie mają możliwość 

zdobycia zawodu ślusarza, automatyka, mechanika – montera maszyn i urządzeń oraz mechanika 

pojazdów kolejowych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w wiodących 

legnickich firmach, w tym: KGHM Zanam, Pol – Miedź Trans, Koleje Dolnośląskie, Winkelmann, 

PMT Linie Kolejowe, Huta Miedzi „Legnica”, Colas Rail Polska, zakładach LSSE oraz w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Legnicy. 

  Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu, w projektory multimedialne oraz tablice interaktywne. 

Ponadto zajęcia dydaktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach zawodowych. 

mailto:szkola@zstio.legnica.eu
http://www.henrykowka.pl/


 

 

25 

Ich wyposażenie jest na bieżąco wzbogacane przez firmy patronackie. Technik reklamy posiada 

własne studio fotograficzne, stoły bezcieniowe do fotografii, sztalugi, stoły podświetlane do 

kopiowania, ploter drukujący HP DJ 500. Pracownie energetyki odnawialnej posiadają zestaw 

fotowoltaiczny oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. Pracownia spedycji wyposażona jest w pakiet 

programów biurowych oraz oprogramowanie wspomagające optymalizację procesów transportowo 

– spedycyjnych. Znajdują się w niej makiety towarów, magazynów oraz opakowania, a także sprzęt 

i urządzenia do składowania i transportowania, modele środków transportu wewnętrznego 

i zewnętrznego. Uczniowie w zawodach w branży kolejowej korzystają z profesjonalnego 

oprogramowania do sporządzania dokumentacji kolejowej. Klasy hutnicze są objęte patronatem 

KGHM Polska Miedź S.A. i Huty Miedzi „Legnica”. Uczniowie realizują tam zajęcia praktyczne 

i praktyki zawodowe w ramach programu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM  - 

kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, absolwenci zaś otrzymują propozycje zatrudnienia. 

  Uczniowie biorą udział w projektach dofinansowanych ze środków europejskich – 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych z zakresu przedmiotów zawodowych i odbywają płatne staże 

u pracodawców. To umożliwia im osiąganie dobrych wyników na egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz 

w rozgrywkach sportowych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim (m.in. wicemistrz Polski 

w piłce nożnej, Mistrz Dolnego Śląska w piłce nożnej chłopców i dziewcząt oraz Mistrz Polski 

w piłce ręcznej chłopców). Dobra baza, w tym: aula, dwukondygnacyjna sala gimnastyczną, 

nowoczesny radiowęzeł szkolny, bogata oferta zajęć rekreacyjnych i doskonały sprzęt pozwalają 

uczniom rozwijać pasje w sposób kreatywny i efektywny. W szkole funkcjonuje dziennik 

elektroniczny, który umożliwia zarówno uczniom, jak i ich rodzicom bieżący dostęp do informacji 

dotyczących szkoły oraz ucznia. 

 

Technikum Nr 3 
 

Zawód 

 

Przedmioty nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Języki  obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

technik mechanik 

matematyka 

 

j. polski, matematyka, 

j. obcy, technika  

  

j. angielski,  

j. niemiecki 

1 16/16 technik 

przemysłu 

metalurgicznego 

technik urządzeń  

i systemów 

energetyki 

odnawialnej 
j. angielski 

j. polski, matematyka,       

 j. obcy, technika  

1 

 

16/16 

technik reklamy 
j. polski, matematyka,       

 j. obcy, plastyka 
  

technik spedytor 

j. angielski  
j. polski, matematyka, 

język obcy, geografia 
1 16/16 technik transportu 

drogowego* 

technik transportu 

kolejowego 
j. angielski 

j. polski, matematyka,        

j. obcy, geografia 
1 16/16 

technik pojazdów 

kolejowych* 

            razem 4 128 

*Nowy kierunek 
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Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4  

Zawód 
Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Język obcy 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

ślusarz  

j. polski, matematyka,  

j. obcy, technika 

 

j. angielski 

 

1 

 

16/16 automatyk 

mechanik – monter maszyn i urządzeń 
1 16/16 

mechanik pojazdów kolejowych* 

  razem 2 64 

*Nowy kierunek 

*** 
Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Legnicy 

 

ul. Lotnicza 26 

59 - 220 Legnica 

tel. 76 852 42 46      

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

Dyrektor szkoły: mgr Izabela Stasiak - Kicielińska                    

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to nowoczesna i stale rozwijająca się 

placówka kształcenia zawodowego i ustawicznego. Oferta edukacyjna Centrum skierowana jest 

zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. Młodzież może podjąć naukę w  Technikum Nr 1 oraz 

w Branżowej Szkole I stopnia Nr 3 (w tym również w systemie kształcenia młodocianych 

pracowników). Dorośli mogą się kształcić w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, 

szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Siedziba Centrum przy 

ul. Lotniczej dysponuje doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami 

ogólnodydaktycznymi i zawodowymi do kształcenia w branży gastronomicznej, spożywczej, 

chemicznej, handlowej i fryzjerskiej. W Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Grunwaldzkiej 

znajdują sią pracownie kształcenia zawodowego branży samochodowej, mechanicznej, 

mechatronicznej, elektrycznej, fotograficznej i krawieckiej. Większość z nich została wyposażona 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli praktyków, stale doskonalących 

się w ramach kontaktów z przedsiębiorcami w kraju i za granicą. Pracodawcy – liderzy                           

w poszczególnych branżach na lokalnym rynku - wspierają Centrum w kształceniu zawodowym. 

Wysoką jakość nauczania potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych i sukcesy uczniów               

w turniejach i konkursach zawodoznawczych. Uczniowie mają możliwość wyjazdu na staże 

zagraniczne w ramach programu Erasmus+ oraz uczestnictwa w projektach edukacyjnych 

dofinansowanych ze środków unijnych. 

Siedzibę Centrum stanowi zabytkowy budynek usytuowany wśród terenów zielonych. 

Zapewnia uczniom i słuchaczom dobre warunki socjalne. W zabytkowej auli organizowane są 

imprezy kulturalne i popularno-naukowe o zasięgu szkolnym, miejskim i regionalnym. Bazę 

sportową wyróżnia doskonale wyposażona siłownia. Na terenie Centrum znajduje się parking. 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@ckziu.legnica.eu
http://www.ckziu.legnica.eu/
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Technikum Nr 1 

Zawód 

 

Przedmioty nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 
Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 
liczba 

uczniów 

technik żywienia  

i usług 

gastronomicznych 

biologia, 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, 

biologia, technika 
j. angielski  

j. niemiecki 

 

1 

12/ 

  8/ 

12 

technik usług  

kelnerskich* 

geografia, 

 j. angielski 

j. polski, matematyka, 

biologia, plastyka 

technik technologii 

żywności 

biologia, 

 j. angielski 

j. polski, matematyka, 

biologia, technika 

technik usług 

fryzjerskich 

biologia,  

j. niemiecki 

j. polski, matematyka, 

biologia, plastyka 
j. angielski  

j. niemiecki 

 

1 

12/ 

14/ 

6 

technik handlowiec geografia,  

j. niemiecki 

j. polski, matematyka, 

j. obcy, informatyka 

technik analityk chemia, 

j. angielski 

j. polski, matematyka, 

biologia, chemia 

technik stylista geografia,  

j. angielski 

j. polski, matematyka 

plastyka, technika 
j. angielski  

j. niemiecki 

 

1 

12/ 

10/ 

10 

technik fotografii  

i multimediów 

geografia, 

 j. angielski 

j. polski, matematyka 

informatyka, plastyka 

technik 

spawalnictwa 

chemia,  

j. angielski  

j. polski, matematyka 

fizyka, technika 

   razem 3 96 

*Nowy kierunek 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 

Zawód 
Przedmioty punktowane 

przy rekrutacji 

 

Język obcy 

Planowana 

liczba 

oddziałów  

liczba 

uczniów 

Wielozawodowa (młodociani 

pracownicy): 

- blacharz samochodowy 

- lakiernik samochodowy 

- elektryk  

- cukiernik 

- piekarz 

- kucharz 

- ogrodnik 

- rolnik 

- stolarz 

j. polski, matematyka,  

technika, biologia 

 

 

 

 

j. niemiecki 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

Wielozawodowa (młodociani 

pracownicy): 

- fotograf 

- fryzjer 

- krawiec 

- mechanik pojazdów samochodowych 

- sprzedawca 

j. polski, matematyka,  

technika, plastyka 

 

 

j. angielski 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

33 

Fryzjer/kelner/magazynier-logistyk 

 

j. polski, matematyka,  

technika, biologia 

 

j. angielski 

 

1 

 

32 

  razem        3 99 
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*** 
Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy 

 

ul. Mazowiecka 3 

59 - 220 Legnica 

tel./fax  76 723 31 14 

e- mail: sekretariat@zpslegnica.edu.eu        www.zpslegnica.edu.eu 

Dyrektor szkoły: mgr Bożena Zakowicz 

 

 W Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia Nr 7 w Legnicy nauka trwa 3 lata. Uczniowie 

mogą zdobyć zawód pracownika pomocniczego gastronomii oraz pracownika pomocniczego obsługi 

hotelowej. Kształcenie odbywa się w kilkuosobowych grupach. Praktyczna nauka zawodu odbywa 

się na terenie szkoły lub w legnickich zakładach pracy. Podczas zajęć praktycznych młodzież ma 

zapewnioną stałą opiekę nauczyciela. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje 

i doświadczenie zawodowe w nauczanych kierunkach. Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują 

do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują certyfikat. 

  Placówka oferuje uczniom nowoczesną bazę lokalową oraz dostępność dla uczniów 

 z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi (winda, podjazdy, specjalistyczne 

wyposażenie do ćwiczeń rewalidacyjnych). Specjaliści zapewniają uczniom wsparcie i pomoc 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie zamieszkujący poza 

Legnicą mają możliwość zakwaterowania w internacie oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.  
 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7  

Zawód Język obcy 
Planowana liczba 

oddziałów 

Planowana liczba 

uczniów 

Pracownik pomocniczy gastronomii* j. angielski 1 5 

Pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
j. angielski 1 10 

 razem 2 15 

*Nowy kierunek 

***  

 

 TECHNIKA  PROWADZONE  PRZEZ  INNE  ORGANY 
 

 

Technikum TEB Edukacja w Legnicy 

 

ul. Św. Piotra 4 

59-220 Legnica 

tel. 76 745 05 20  

e-mail: legnica@teb-edukacja.pl www.technikum.pl 

Dyrektor : mgr Ewa Kosińska 

Organ prowadzący: TEB Edukacja sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

 

  TEB Edukacja to ogólnopolska sieć szkół niepublicznych zlokalizowanych w 45 miastach. 

mailto:sekretariat@zpslegnica.edu.eu
http://www.zpslegnica.edu.eu/
mailto:legnica@teb-edukacja.pl
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Szkoła funkcjonuje od 1994 roku i posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu 

szkolnictwa zawodowego. Technikum TEB Edukacja działa w Legnicy od pięciu lat. Kadra 

pedagogiczna stosuje profesjonalne oprogramowania i przyjazne uczniom metody pracy. 

Uczniowie Technikum TEB Edukacja w Legnicy zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach 

lokalnych i ogólnopolskich. Zajęcia odbywają się w salach i pracowniach wyposażonych  

w materiały dydaktyczne, programy komputerowe i nowoczesny sprzęt, zapewniony przez 

partnerów merytorycznych: Canon, Microsoft, MSI. Dużym atutem jest usytuowanie szkoły 

w centrum miasta. 

 
Zawód Przedmioty 

nauczane 

w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

punktowane 

 przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

technik informatyk 

e-sport 

 

j. angielski 

 

j. polski, 

matematyka,  

j. angielski, 

informatyka 

 

j. angielski, 

j. niemiecki 

1 20 

technik fotografii i 

multimediów 
1 20 

technik informatyk - 

technologie chmurowe  1 20 

 

*** 
Technikum Akademickie 

 

ul. Sejmowa 5A  

59-220 Legnica  

tel. 76 723 23 07, sekretariat pok. 231, budynek C PWSZ im. Witelona w Legnicy 

e-mail: SzapielP@pwsz.legnica.edu.pl      http://technikumakademickie.legnica.edu.pl/ 

Dyrektor szkoły: mgr inż. Krystian Sadowski 

Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” 

 

  Technikum Akademickie rozpoczęło działalność edukacyjną w Legnicy w roku szkolnym 

2019/20. Nauka w Technikum jest bezpłatna i trwa 5 lat. Zajęcia odbywają się w nowocześnie 

wyposażonych pracowniach i laboratoriach Collegium Witelona i są prowadzone również przez 

doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich. Absolwenci Technikum po zdaniu egzaminu 

maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach wyższych. Certyfikaty kwalifikacji 

zawodowych umożliwią absolwentom uzyskanie tytułu zawodowego – technika. Potwierdzone w 

ten sposób kwalifikacje zawodowe podniosą szanse i atrakcyjność absolwentów na rynku pracy 

w kraju i za granicą. Oferowane zawody stwarzają obecnie absolwentom duże możliwości 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Zainteresowanie specjalistami tych kierunków wykazują 

ponadto działające w naszym regionie firmy międzynarodowe. Na rok szkolny 2022/2023 Szkoła 

prowadzi rekrutację w zawodach: technik informatyk i technik automatyk. Technikum objęte jest 

patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

 

 

 

mailto:SzapielP@pwsz.legnica.edu.pl
http://technikumakademickie.legnica.edu.pl/
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Zawód Przedmioty 

nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane 

 przy rekrutacji 

 

Języki obce 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

liczba 

uczniów 

technik 

informatyk 
matematyka, 

j. angielski 

j. polski, matematyka, 

j. angielski, 

informatyka 

j. angielski 

j. niemiecki 

1 25 

technik automatyk 1 25 

 

       ***  

 
 

7 KROKÓW DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

 

Informacja dla uczniów, którzy będą logować się samodzielnie  

 

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

      Zapisz swój login i hasło.  

 

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

 Dobra rada! Wskaż kilka szkół i oddziałów w każdej z nich. Zwiększasz w ten sposób 

swoje szanse na dostanie się do jednej z wybranych szkół.  

 

3 Zanieś wydrukowany wniosek (podpisany przez Ciebie oraz rodzica) do szkoły 

pierwszego wyboru. Masz na to czas od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

4 Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty zanieś je do szkoły pierwszego wyboru (potwierdzoną 

kopię lub oryginał). Możesz to zrobić do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Jeśli 

zdecydowałeś się na zmianę szkoły pierwszego wyboru, to w tym czasie również możesz 

to zrobić: odbierz wniosek i dokumenty z poprzedniej szkoły, wydrukuj nowy wniosek 

ze wskazaniem jako pierwszej szkoły, na którą się zdecydowałeś i zanieś do tej szkoły 

komplet dokumentów.  

5 Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych (21 lipca 2022 r.), zanieś oryginał 

świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły, do której zostałeś 

zakwalifikowany. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do tej 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 1 sierpnia 2022 r. 

7 Jeśli znalazłeś się na liście nieprzyjętych, skorzystaj z wolnych miejsc w innych szkołach. 

W systemie znajdziesz informację o szkołach i oddziałach, które będą dysponowały 

wolnymi miejscami. Wybierz swoje dokumenty ze szkoły, do której się nie dostałeś. 

Następnie, między 2 a 4 sierpnia 2022 r. zanieś je do tej szkoły z wolnymi miejscami, 

na którą się zdecydowałeś. Upewnij się wcześniej telefonicznie o liczbie wolnych miejsc. 

Listy zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane 16 sierpnia 

2022 r. 


