
OFERTA EDUKACYJNA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 

W SOBÓTCE

4–letnie liceum ogólnokształcące

5–letnie technikum





Oferta edukacyjna szkoły

W liceum:

 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, geografia, wos

 zajęcia dodatkowe w klasie I: warsztaty edukacji prawnej i                                   

warsztaty kreowania własnego biznesu

 3 języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski

 współpraca naukowa z Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Sztuk 

Pięknych i Wyższą Szkołą Bankową

W technikum:

 kształcenie zawodowe w zawodzie: technik informatyk i technik organizacji 

turystyki

 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski, geografia

 współpraca naukowa z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą 

Handlową

Organizujemy międzyklasowe zajęcia dodatkowe: wolontariat z Muzeum 

Ślężańskim, zdrowy styl życia – zajęcia na siłowni zewnętrznej

Współpraca międzynarodowa ze szkołami w Niemczech i Federacji Rosyjskiej



Nazwa zawodu
Przedmioty 

rozszerzone

Czwarty 

przedmiot 

punktowany

Planowana 

liczba miejsc
Co zyskasz, czego się nauczysz?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa dietetyczno -

turystyczna

biologia

WOS

geografia

biologia 24

Nauka w tej klasie przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych, nauczanie trzech 

języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

Dodatkowe plusy – warsztaty: edukacji prawnej, kreowania własnego biznesu, 

zdrowego stylu życia i pracownia turystyczno - fotograficzna

TECHNIKUM

technik informatyk
geografia

angielski
informatyka 24

Nauka zawodu przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych oraz zatrudnienia w 

zawodzie technik informatyk

Zdobędziesz umiejętności: 

• projektowania i tworzenia systemów baz danych 

• obsługi komputerów w różnych systemach operacyjnych

• przeprowadzania prac konserwacyjnych oprogramowania

• konfigurowania sprzętu komputerowego

• tworzenia aplikacji oraz interaktywnych stron www

• posługiwania się grafiką 3D

technik organizacji 

turystyki

geografia

angielski
geografia 24

Nauka zawodu przygotuje Cię do podjęcia studiów wyższych, oraz zatrudnienia w 

zawodzie technik organizacji turystyki

Zdobędziesz umiejętności:

• opracowywania programów imprez turystycznych oraz ich organizowania

• przyjmowania zleceń i realizowania zamawianych usług turystycznych

• kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń

• przygotowania ofert turystycznych

• sporządzania umów o świadczenie usług turystycznych

• promowania usług przedsiębiorstwa turystycznego

• udzielania informacji turystycznej

• zakładania własnej działalności w branży turystyczno - hotelarskiej

Oferta edukacyjna szkoły



KLASA 

LICEALNA

KLASA 

TECHNIK INFORMATYK

KLASA 

TECHNIK 

OBSŁUGI TURYSTKI

WSPÓŁPRACA 

NAUKOWA

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

BIOLOGIA, GEOGRAFIA , WOS GEOGRAFIA, ANGIELSKI GEOGRAFIA, ANGIELSKI

JĘZYKI OBCE ANGIELSKI, NIEMIECKI,

ROSYJSKI

ANGIELSKI, NIEMIECKI ANGIELSKI, NIEMIECKI

ZAJĘCIA 

DODATKOWE

EDUKACJA PRAWNA

KREOWANIE 

WŁASNEGO BIZNESU

ANGIELSKI DLA 

INFORMATYKÓW

LABORATORIUM

TURYSTYKI REGIONALNEJ

PRZEDMIOTY 

W PROCESIE 

REKRUTACJI

JĘZYK POLSKI

GEOGRAFIA, BIOLOGIA 

JĘZYK OBCY

JĘZYK POLSKI

GEOGRAFIA, INFORMATYKA

JĘZYK OBCY

JĘZYK POLSKI

GEOGRAFIA, HISTORIA

JĘZYK OBCY

ZAJĘCIA 

MIĘDZYKLASOWE

WOLONTARIAT Z MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIM, ZDROWY STYL ŻYCIA NA SIŁOWNI ZEWNĘRZNEJ,

KONWERSATORIUM JĘZYKOWE

 PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

 PSYCHOLOG SZKOLNY

 BIBLIOTEKARZ SZKOLNY



NASZE ATUTY

B – czyli wysoki stopień spełniania wymagań przez szkołę:

Zobacz naszą zewnętrzną ocenę:

• Liceum Ogólnokształcącego w Sobótce

• Technikum w Sobótce

doświadczona i kreatywna kadra dydaktyczna

mailto:http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000163731147.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000163731147.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000163829141.pdf


BAZA DYDAKTYCZNA: 

pracownia komputerowa wyposażona w nowe komputery, 

centrum multimedialne – biblioteka, tablice interaktywne, 

klub uczniowski, nowa siłownia zewnętrzna



Szkolne Centrum Wspierania Rozwoju Ucznia

pomaga w samokształceniu





„To ten lew nasz kochany 

sprawia, że egzamin maturalny

będzie na pewno zdany”





OKAZJONALNE ZAJĘCIA 

ARTYSTYCZNE



OKAZJONALNE 

ZAJĘCIA

SZTUKI ROBIENIA 

BIZNESU



NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH POPRZEZ 

FILM I PIOSENKĘ

język niemiecki

język rosyjski

język angielski



CYKLICZNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ



CYKLICZNE PROJEKTY 

EDUKACYJNE Z NIEMCAMI



SPOTKANIA POLSKO – NIEMIECKIE

W MORAWIE 



WYCIECZKI EDUKACYJNO –

ZAWODOWE również zagraniczne

PRAGA

DREZNO



Specjalistyczne 

kursy zawodowe: 

baristy i 

barmański



w zawodzie:
technik informatyk

Projekty zawodoznawcze



w zawodzie:
technik obsługi turystycznej

Projekty zawodoznawcze



Praktyki zawodowe

EFEKTOR

TOMIKOMP

ŚLĘŻA PENSION

HUZARCOM

wroclawcititour



Dbałość o wizerunek szkoły



Warto nas wybrać, bo:

 profesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego i 

zawodowego

 zapewniamy Ci kameralną atmosferę

 masz do wyboru atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne

 będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych projektach 

edukacyjnych: naukowych, turystycznych, a także w 

międzynarodowych projektach na wschodzie i zachodzie 

Europy

 jesteśmy blisko Twojego domu

 w każdej sytuacji możesz liczyć na przyjazną dłoń nauczyciela



Przyjdź do nas

Zapraszamy Cię 


