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Liceum Ogólnokształcące
im. Mieszka I w Zawadzkiem

1a - klasa humanistyczno-społeczna 
(influencer)

Rozszerzone przedmioty to język polski, j. angielski 
oraz geografia lub chemia lub matematyka. 
Języki obce to język angielski  i język niemiecki

Profil przygotowuje do studiów  na kierunkach humanistycznych np. filologia polska,  
kulturoznawstwo, filozofia, administracja socjologia, politologia, dziennikarstwo, filologii 
angielskiej, geografii, meteorologii i wielu innych.W ramach dodatkowych zajęć dla 
uczniów proponujemy poszerzenie wiedzy w zakresie bycia influencerem - czyli osobą 
umiejącą oddziaływać na opinię społeczną przez media. Nauczymy pisać newsy, artykuły. 
Pokażemy, jak kształtować swoje kompetencje społeczne, tworzyć strony internetowe               
i blogi. Zainspirujemy do tworzenia zdjęć czy filmów.

Dlaczego my:

Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach                              
i zawodach sportowych. Są to konkursy historyczne (np. cykliczny konkurs 

„Historia Bliska” organizowany przez Ośrodek Karta, Konkurs Wiedzy                                
o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach), biologiczne (np. Konkurs Wiedzy 

o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia), 
geologiczne (np. organizowany corocznie przez Państwowy 

Instytut Geologiczny), matematyczne (np. Mała Olimpiada 
Matematyczna,  Olimpiada Statystyczna), językowe (np. 

Olimpiada Języka Niemieckiego, Konkurs Wiedzy 
o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych) i inne. 



Liceum Ogólnokształcące
im. Mieszka I w Zawadzkiem

1b – klasa biologiczno - chemiczna

Rozszerzone przedmioty to biologia, j. angielski 
oraz geografia lub chemia lub matematyka.
Języki obce to język angielski i język niemiecki

Profil przygotowuje do studiówna kierunkach, np. medycyna, 
stomatologia, farmacja,  pielęgniarstwo, weterynaria,                    
ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, 
biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne 
kierunki oferowane przez uniwersytety rolnicze, przyrodnicze              
i akademie  wychowania fizycznego

Dlaczego my:
ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy lubią 
realizować się nie tylko na lekcjach. W szkole już dziewiętnasty rok działa 
młodzieżowy klub „Activa”.  Co roku klub organizuje integrację klas 
pierwszych. Warto zauważyć że w przygotowanie i przeprowadzenie 
tej imprezy angażują się nawet alumni klubu. Wolontariusze 
„Activy” są widoczni nie tylko podczas szkolnych imprez                                                                               
i  uroczystości, ale bardzo często pomagają podczas imprez 
gminnych (Dzień Seniora, festiwal „Kuźnia talentów”, 
bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem” czy 
„Bieg Bobra”.).  Jeszcze przed pandemią uczniowie 
brali udział w międzynarodowym projekcie.



Technikum w Zawadzkiem
Zawód - Informatyk

Kwalifikacje w zawodzie (symbol cyfrowy zawodu 351203): 
 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych

Przedmiot rozszerzony to język angielski

Zawód przygotowuje do:
-  studiów na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, 
    automatyki,  robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych,
-  podjęcia pracy zawodowej,
-  prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego my: 

Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzaminów 
zawodowych. W szkole regularnie odbywają się bezpłatne konsultacje 

dla maturzystów oraz zajęcia przygotowujące uczniów techników do 
egzaminów zawodowych. Wyniki osiągane przez naszych uczniów 

są jednymi z lepszych w OKE Wrocław. Warto podkreślić, że                   
w ubiegłym roku szkolnym zdawalność egzaminu EE.08           

w technikum wynosiła 100%, (przy średniej wojewódzkiej 
79% i średniej w naszej OKE na poziomie 69%). Nasze 

Technikum ponownie zostało nagrodzone znakiem 
jakości srebrnej tarczy w Rankingu wojewódzkim 

Techników 2022 według miesięcznika 
„Perspektywy”. 



Technikum w Zawadzkiem
Zawód - Handlowiec

Kwalifikacje w zawodzie (symbol cyfrowy zawodu 522305): 
    (e-commerce)
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Przedmiot rozszerzony to język angielski

Technik handlowiec to zawód dla osoby, która potrafi wykonywać zadania zawodo-
we z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Praca 
handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami 
danej firmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy 
wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicz-
nej, hurtowej oraz sklepach internetowych. 

Dlaczego my: 

W ramach dodatkowych zajęć z E-commerce proponujemy uczniom 
poszerzenie wiedzy w zakresie handlu elektronicznego.  Wirtualny świat 
umożliwia handlowcom oferowanie klientom sprzedaży produktów. 
Pokażemy więc, jak tworzyć strony internetowe (e-sklepy), 
prowadzić e-marketing, analizę statystyk i rynków zbytu.
Szkoła ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, wydziałem geografii i geologii. W najbliższym 
czasie będzie podpisana umowa partnerską z Politechniką 
Opolską. Umowy umożliwiają prowadzenie zajęć 
otwartych, wymianę doświadczeń i działań 
edukacyjnych podnoszących wiedzę                                                                     
i umiejętności praktyczne naszych uczniów.



Branżowa Szkoła I stopnia
w Zawadzkiem

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE 
ZAWODZIE u pracodawcy jako młodociany pracownik:
np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, 
stolarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk i inne. 

Uczeń:
-  otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły branżowej - na jego
    podstawie może kontynuować naukę w Branżowej Szkole 
    II stopnia
-  zdaje egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika  
   w określonym zawodzie - po jego zdobyciu może podjąć 
   starania o uzyskanie tytułu mistrza.

Dlaczego my: 

Współpracujemy prawie z czterdziestoma pracodawcami w naszym regionie 
gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe. 

W bieżącym roku szkolnym podpisaliśmy umowy partnerskie z lokalnymi 
firmami: Alchemia SA – Oddział Walcownia Rur Andrzej, Kapica sp. 

z o.o. sp.k i Technodrew Polska sp.z o.o. Firmy te oferują naszym 
uczniom praktyczną naukę zawodu oraz możliwość odbywania 

praktyk zawodowych i staży. 15. Szkoła ma podpisaną 
umowę partnerską z Uniwersytetem Jagiellońskim, 

wydziałem geografii i geologii. W najbliższym czasie 
będzie podpisana umowa partnerską z Politechniką 

Opolską. Umowy umożliwiają prowadzenie 
zajęć otwartych, .ch podnoszących wiedzę                                                                                                

i umiejętności praktyczne naszych uczniów.



Atuty 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

Wysoka zdawalność matury
Bardzo dobre przytowanie uczniów do egzaminów zawodowych

Możliwość pracy w małych zespołach klasowych
Na uwagę zasługuje:
• pięć stacjonarnych pracowni komputerowych, 
• mobilna pracownia komputerowa,
• Szkolna Izba Regionalna,
• Klub Uczniowski ACTIVA,
• kompleks boisk sportowych „Orlik”,
• siłownia,
• laboratoria i pracownie przedmiotowe,
• szafka w szatni dla każdego ucznia.

Dlaczego my: 

Szkoła ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
(wydziałem Geografii i Geologii). W najbliższym czasie będzie 
podpisana umowa partnerska  z Politechniką Opolską. Umowy 
umożliwiają prowadzenie zajęć otwartych, wymianę doświadczeń 
i działań edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności 
praktyczne naszych uczniów. Współpracujemy 
prawie z czterdziestoma pracodawcami w naszym 
regionie gdzie uczniowie odbywają praktyczną 
naukę zawodu i praktyki zawodowe.
Więcej atututów naszej szkoły na stronie

www.zspzawadzkie.pl



Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem

47-120 Zawadzkie
Tel. 77 4616430

e-mail: zspzawadzkie@gmail.com
www.zspzawadzkie.pl

Srebrna Tarcza 2022: 
TECHNIKUM

Brązawa Tarcza 2021:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

w rankingu PERSPEKTYWY

Wybrani partnerzy:


