
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu

 ul. Skarbowa 2 47-200 Kędzierzyn - Koźle tel.

 (77) 482 59 50, 482 59 52 

www.zs1.edu.pl  

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

  ul. Boh. Westerplatte 1 47-200 Kędzierzyn - Koźle tel.

 (77) 406 16 50

 www.zegluga.edu.pl  

 Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja

 ul. Sławięcicka 79 47-230 Kędzierzyn – Koźle

 tel. (77) 483 49 93 

www.slawiecice.edu.pl  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

  ul. Mostowa 7 47-223 Kędzierzyn - Koźle 

tel. (77) 481 22 09

 www.zstio.net  

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

 ul. Piramowicza 36 47-200 Kędzierzyn – Koźle

 tel. (77) 482 34 74    (77) 482 33 05 

www.Io.szkola.pl  

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika       

ul. Matejki 19 47-220 Kędzierzyn – Koźle

 tel. (77) 483 21 62      

 www.lo2kk.edu.pl  

Zespół Szkół w Komornie 

 ul. Harcerska 81 47-214 Poborszów

 tel. (77) 482 31 51

www.zsk.k-k.pl

http://www.zsk.k-k.pl/


Liceum Ogólnokształcące

  •Nauka trwa 3 lata.  

•Uczeń może wybrać profil dostępny w ofercie szkoły.  

•W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyć się wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, 
kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum.  

•W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów spośród 
proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy 
czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.  

•Przedmioty, spośród których można wybierać, to: język polski, matematyka, języki obce, historia, biologia, 
geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński 
i kultura antyczna i filozofia.  

•Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot 
uzupełniający historia i społeczeństwo.  

•Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z następujących przedmiotów: biologia, 
chemia, fizyka lub geografia, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.   

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

 •Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.  

•Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.  

•Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, warto pamiętać o tym, że jej ukończenie umożliwia 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie.  

•Zawody podzielono na kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna.  

•W trakcie nauki w ZSZ uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby 
kwalifikacji.  

•Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w centrach kształcenia praktycznego, w warsztatach szkolnych 
lub u pracodawcy.  

•Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Naukę w 
liceum dla dorosłych absolwent ZSZ może rozpocząć od razu od drugiej klasy.                                  

Technikum

   •Nauka w technikum trwa 4 lata.  

•Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.  

•Od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak               w 
liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w zakresie podstawowym oraz w 
zakresie rozszerzonym.  



•W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę 
przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w 
określonym zawodzie.  

•Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.  

•Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować przedmiot 
uzupełniający historia i społeczeństwo.  

•Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym:  a)przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany 
realizować przedmiot uzupełniający przyroda.  

b)przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować 
przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce,   

•Wybierając czteroletnie technikum warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  

•Od 2012 zmiany zostały wprowadzone także w zakresie przygotowania do zawodu. W technikach, podobnie jak
w zasadniczej szkole zawodowej, zawody podzielono na kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu - na 
poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwoma lub trzema kwalifikacjami.  

•W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe.  

•W trakcie nauki w technikum, podobnie jak w ZSZ, uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w 
zależności od liczby kwalifikacji.  

•Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy (otrzyma po każdym świadectwo potwierdzające daną kwalifikację 
zawodową) i ukończy technikum, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.           


