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„Uczymy się nie dla szkoły,  
ale dla życia” 
/Seneka/ 

 

 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Uczniowie, 

nowoczesne szkolnictwo i edukacja 
to wciąż otwarta przestrzeń dla realizacji 
ambicji i marzeń ludzi, którzy pragną 
tworzyć szkołę na miarę XXI wieku. 

Stawiając na jakość, zaangażowanie 
i rozwój wszechstronnych kompetencji, 
poprzez określone cele polityki oświatowej, 
Miasto Opole dąży do zapewnienia każdemu uczniowi dostępności do oferty 
edukacyjnej dostosowanej do jego możliwości i aspiracji, która zapewni zarówno rozwój 
uzdolnień, jak i wsparcie w wyrównywaniu szans oraz sukces potwierdzony wynikami 
egzaminów zewnętrznych. 

Miasto Opole jest największym ośrodkiem edukacyjnym na terenie 
województwa opolskiego. Posiada sieć placówek, od szczebla przedszkolnego do 
ponadpodstawowego, która umożliwia mieszkańcom, a w przypadku szkolnictwa 
ponadpodstawowego – także osobom spoza Opola, swobodny dostęp do edukacji na 
wszystkich poziomach kształcenia i w różnych typach szkół. 

Władze Miasta są oświacie przychylne, obrazują to m.in. działania wspierające 
rozwój oferty edukacyjnej szkół w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w tworzeniu  
i wyposażaniu gabinetów i pracowni przedmiotowych, w rozwoju bazy do praktycznego 
kształcenia zawodowego, w systematycznym podnoszeniu standardów infrastruktury 
placówek oświatowych. 

Działania te są wzbogacane pozyskiwanymi środkami unijnymi na realizację 
programów rozszerzających i rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów. 
Wysokiej jakości kształcenia sprzyja także współpraca z uczelniami wyższymi  
i instytucjami kulturalno-oświatowymi funkcjonującymi  na terenie miasta.  
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Absolwentom szkół podstawowych proponujemy dalszą naukę w 7 liceach 
ogólnokształcących, 7 technikach oraz 6 branżowych szkołach I stopnia. Każda z nich 
ma interesującą ofertę edukacyjną, którą prezentuje ta publikacja. Propozycje 
kierunków kształcenia ofertowane przez szkoły wynikają przede wszystkim  
z zainteresowań i preferencji uczniów, skorelowane są również z potrzebami rynku 
pracy oraz wyzwaniami społeczno-gospodarczymi regionu, kraju i Unii Europejskiej. 

Edukację w szkołach ponadpodstawowych skutecznie wspomagają placówki 
oświatowe działające przede wszystkim na rzecz rozwoju pasji i zainteresowań 
młodzieży, tj. Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz 
Zespół Placówek Oświatowych. Nauczycieli, rodziców i uczniów wspiera również 
Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji, w skład którego wchodzą Miejski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli i Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić dla Was istotną pomoc  
w trudnym i ważnym momencie wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

Życzę każdemu z Was, aby ten wybór był trafny i satysfakcjonujący.  

 

Prezydent Miasta Opola 
Arkadiusz Wiśniewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

zakończenie edukacji w szkole 
podstawowej łączy się z koniecznością 
podjęcia decyzji o dalszej przygodzie 
edukacyjnej. Każdego roku przed tym 

dylematem stają kolejni ósmoklasiści, Wasi koledzy i koleżanki, starsze rodzeństwo,  
a także – dużo wcześniej – rodzice. Myślę, że warto porozmawiać z nimi i zapytać, jakimi 
kryteriami kierowali się w poszukiwaniu nowej szkoły.  

Wybór właściwej szkoły ponadpodstawowej jest istotny, gdyż wiąże się  
z ukierunkowaniem dalszych działań w życiu dorosłym. Pamiętajcie jednak, że 
określenie „właściwa szkoła” powinno odnosić się przede wszystkim do Waszej 
indywidualnej potrzeby dalszego rozwoju. Dla jednych będzie to pasjonująca szkoła 
branżowa lub technikum, dające możliwość rozwinięcia technicznych umiejętności  
i zdobycia ważnych kompetencji zawodowych przygotowujących do odnalezienia się na 
rynku pracy. Dla innych „właściwą szkołą” będzie liceum ogólnokształcące, 
przygotowujące do nauki na wyższym poziomie, ale też dające osobom 
niezdecydowanym i poszukującym czas do namysłu odnośnie dalszej drogi własnego 
rozwoju. 

Poza wyborem kierunku kształcenia ważne jest także samo miejsce edukacji,  
a także klimat szkoły, w której będziecie spędzać piękny okres młodzieńczego rozwoju. 
Nie ma wątpliwości, że Miasto Opole jako największy ośrodek edukacyjny (oraz kultury  
i sportu) w regionie, ze swoimi niezwykłymi placówkami oświatowymi, jest bardzo 
dobrym pomysłem na edukację. Tutaj wszystkie szkoły są szeroko otwarte na potrzeby 
wielokierunkowego rozwoju młodzieży całego województwa. Dają możliwość realizacji 
różnych zainteresowań, pasji i talentów. Gwarantują wysoki poziom kształcenia  
i zapewniają gruntowne przygotowanie do egzaminów zamykających ten etap edukacji. 
Wysokie wyniki egzaminacyjne otwierają szerokie perspektywy studiowania na 
wybranych uczelniach, ale też znalezienia atrakcyjnej pracy w wyuczonym zawodzie.  
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W publikacji, którą dla Was przygotowaliśmy, znajdziecie nie tylko ofertę 
edukacyjną szkół ponadpodstawowych Opola, ale także możecie poznać ich obecnych 
uczniów, prezentujących swoje pasje i zainteresowania. Wczytując się w barwne opisy 
poszczególnych szkół i oferowanych klas pierwszych, poczujecie niezwykły klimat 
opolskich liceów i zespołów szkół. Przedstawiamy również wybrane instytucje kultury, 
które proponują nie tylko obszary współpracy z opolskimi szkołami, ale także ofertę 
zajęć pozaszkolnych dla młodego człowieka. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru do poszczególnych szkół 
ponadpodstawowych możecie uzyskać bezpośrednio w szkołach lub na ich stronach 
internetowych. Wszelkiej pomocy poszukiwać możecie również w Wydziale Oświaty 
Urzędu Miasta Opola. 

Zapraszam Was do renomowanych szkół niezwykłego, otwartego na młodych 
Miasta Opola. Jednocześnie wszystkim kandydatom do szkół ponadpodstawowych 
życzę trafnego wyboru i sukcesów na zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty. 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty 
Aleksander Iszczuk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publiczne szkoły 
ponadpodstawowe 
w Opolu 
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Miasta Opola. Jednocześnie wszystkim kandydatom do szkół ponadpodstawowych 
życzę trafnego wyboru i sukcesów na zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty. 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty 
Aleksander Iszczuk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publiczne szkoły 
ponadpodstawowe 
w Opolu 
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tel. 77 474 29 44, sekretariat@lo1.opole.pl 
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rok założenia szkoły:  1945 
aktualnie:  720 uczniów i 78 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Bernarda Zarzycka 
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KLASA I A   Matematyczna  
z elementami grafiki komputerowej lub rysunku  
architektonicznego pod patronatem  
Politechniki Opolskiej

ATUTY KLASY:
 obozy matematyczne i językowe,

 zajęcia dodatkowe prowadzone przez  
doświadczonych specjalistów, 

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 międzyoddziałowe nauczanie języka  
angielskiego - cztery poziomy zaawansowania,

 koło matematyczne, fizyczne.

rozszerzenie: matema-
tyka, j. angielski oraz  
do wyboru fizyka lub 
geografia,

drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

zajęcia dodatkowe do 
wyboru: rysunek  
architektoniczny lub 
grafika komputerowa.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka/geografia,  
j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

KLASA I B   Biologiczna 
z elementami fizjoterapii lub dietetyki o nachyleniu 
sportowym pod patronatem Wydziału Nauk  
o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

ATUTY KLASY:
 zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutą i dietetykiem  
z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego  
- cztery poziomy zaawansowania, 

 koło biologiczne, chemiczne, nauk o żywieniu.

 rozszerzenie: biologia, 
j. angielski oraz do 
wyboru chemia lub j. 
polski,

 drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

 zajęcia dodatkowe do 
wyboru: podstawy fi-
zjoterapii lub podstawy 
dietetyki.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia,  
język obcy/chemia

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język
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KLASA I A   Matematyczna  
z elementami grafiki komputerowej lub rysunku  
architektonicznego pod patronatem  
Politechniki Opolskiej

ATUTY KLASY:
 obozy matematyczne i językowe,

 zajęcia dodatkowe prowadzone przez  
doświadczonych specjalistów, 

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 międzyoddziałowe nauczanie języka  
angielskiego - cztery poziomy zaawansowania,

 koło matematyczne, fizyczne.

rozszerzenie: matema-
tyka, j. angielski oraz  
do wyboru fizyka lub 
geografia,

drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

zajęcia dodatkowe do 
wyboru: rysunek  
architektoniczny lub 
grafika komputerowa.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka/geografia,  
j. angielski/inny język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

KLASA I B   Biologiczna 
z elementami fizjoterapii lub dietetyki o nachyleniu 
sportowym pod patronatem Wydziału Nauk  
o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

ATUTY KLASY:
 zajęcia dodatkowe z fizjoterapeutą i dietetykiem  
z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego  
- cztery poziomy zaawansowania, 

 koło biologiczne, chemiczne, nauk o żywieniu.

 rozszerzenie: biologia, 
j. angielski oraz do 
wyboru chemia lub j. 
polski,

 drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

 zajęcia dodatkowe do 
wyboru: podstawy fi-
zjoterapii lub podstawy 
dietetyki.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia,  
język obcy/chemia

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język
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ATUTY KLASY:
 zajęcia dodatkowe z wykładowcami z Wydziału Lekarskiego  
oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,

 zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach, 

 plenerowe warsztaty naukowe (także wyjazdowe), 

 międzyoddziałowe nauczanie języka 

 angielskiego - cztery poziomy zaawansowania, 

 koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne.

KLASA I C   Biologiczno-chemiczna (medyczna)  
z elementami psychologii pod patronatem 
Uniwersytetu Opolskiego

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia,
 język obcy lub chemia

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

 rozszerzenie: biologia, 
j. angielski oraz do 
wyboru matematyka 
lub chemia,

 drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

 zajęcia dodatkowe do 
wyboru: podstawy 
psychologii lub 
biologia medyczna.

KLASA I D   Humanistyczna  
z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem 
TVP3, Izby Adwokackiej, Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego

ATUTY KLASY:
 zajęcia z prawa - prawnicy Izby Adwokackiej,

 cykliczne zajęcia dziennikarskie w radiu i telewizji,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego  
- cztery poziomy zaawansowania, 

 koło reporterskie prowadzone przez specjalistę  
(nauka realizacji reportaży filmowych),

 koło historyczne, teatralne, grafiki komputerowej  
i dziennikarskie.

 rozszerzenie: j. polski, 
 j. angielski oraz do wyboru 
historia lub wos, 

  drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

 zajęcia dodatkowe do wy-
boru: podstawy 
dziennikarstwa lub prawo w 
praktyce.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia lub wos,  
język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język
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ATUTY KLASY:
 zajęcia dodatkowe z wykładowcami z Wydziału Lekarskiego  
oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,

 zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach, 

 plenerowe warsztaty naukowe (także wyjazdowe), 

 międzyoddziałowe nauczanie języka 

 angielskiego - cztery poziomy zaawansowania, 

 koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne.

KLASA I C   Biologiczno-chemiczna (medyczna)  
z elementami psychologii pod patronatem 
Uniwersytetu Opolskiego

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia,
 język obcy lub chemia

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

 rozszerzenie: biologia, 
j. angielski oraz do 
wyboru matematyka 
lub chemia,

 drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

 zajęcia dodatkowe do 
wyboru: podstawy 
psychologii lub 
biologia medyczna.

KLASA I D   Humanistyczna  
z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem 
TVP3, Izby Adwokackiej, Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego

ATUTY KLASY:
 zajęcia z prawa - prawnicy Izby Adwokackiej,

 cykliczne zajęcia dziennikarskie w radiu i telewizji,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego  
- cztery poziomy zaawansowania, 

 koło reporterskie prowadzone przez specjalistę  
(nauka realizacji reportaży filmowych),

 koło historyczne, teatralne, grafiki komputerowej  
i dziennikarskie.

 rozszerzenie: j. polski, 
 j. angielski oraz do wyboru 
historia lub wos, 

  drugi język do wyboru: 
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

 zajęcia dodatkowe do wy-
boru: podstawy 
dziennikarstwa lub prawo w 
praktyce.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia lub wos,  
język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język
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ATUTY KLASY:
 warsztaty naukowe i obozy wojskowe,

 przygotowanie sportowe do testów na studia oficerskie,

 turnieje międzyszkolne, konkursy wojskowe,

 poznanie specyfiki pracy wszystkich służb mundurowych kraju,

 innowacje sportowe, zajęcia ze sztuk walki,

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych.

KLASA I E   Wojskowa  
pod patronatem Akademii Wojsk Lądowych 
 i Wojskowej Akademii Technicznej

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, 
język obcy/ historia

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

 rozszerzenie: geografia, 
j. angielski oraz do  
wyboru historia lub  
matematyka,

 drugi język do wyboru: 
niemiecki,  
hiszpański, francuski, 
rosyjski,

 dodatkowe zajęcia  
z kadrą oficerską służb 
mundurowych lub sztuki 
walki.

KLASA I F   Lingwistyczno-biznesowa 
pod patronatem firmy Capgemini  
i Wyższej Szkoły Bankowej

ATUTY KLASY:
 biegłe opanowanie dwóch języków obcych,

 zagraniczne obozy językowe,

 wymiany międzynarodowe,

 projekty unijne Erasmus Plus,

 letnie  praktyki w firmie Capgemini,

 liczne konkursy językowe i olimpiady,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych.

 rozszerzenie:  
j. angielski oraz do wyboru 
j. polski,  
geografia lub wos,

 drugi język do  
wyboru realizowany  
w zwiększonym wymiarze 
godzin: niemiecki,  
hiszpański,

 zajęcia dodatkowe: pod-
stawy biznesu lub obsługa 
pakietu aplikacji biurowych 
Microsoft Office.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, wos/geografia, 
język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język
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ATUTY KLASY:
 warsztaty naukowe i obozy wojskowe,

 przygotowanie sportowe do testów na studia oficerskie,

 turnieje międzyszkolne, konkursy wojskowe,

 poznanie specyfiki pracy wszystkich służb mundurowych kraju,

 innowacje sportowe, zajęcia ze sztuk walki,

 udział w licznych konkursach i olimpiadach,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych.

KLASA I E   Wojskowa  
pod patronatem Akademii Wojsk Lądowych 
 i Wojskowej Akademii Technicznej

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, 
język obcy/ historia

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

 rozszerzenie: geografia, 
j. angielski oraz do  
wyboru historia lub  
matematyka,

 drugi język do wyboru: 
niemiecki,  
hiszpański, francuski, 
rosyjski,

 dodatkowe zajęcia  
z kadrą oficerską służb 
mundurowych lub sztuki 
walki.

KLASA I F   Lingwistyczno-biznesowa 
pod patronatem firmy Capgemini  
i Wyższej Szkoły Bankowej

ATUTY KLASY:
 biegłe opanowanie dwóch języków obcych,

 zagraniczne obozy językowe,

 wymiany międzynarodowe,

 projekty unijne Erasmus Plus,

 letnie  praktyki w firmie Capgemini,

 liczne konkursy językowe i olimpiady,

 międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego – cztery poziomy,

 koła zainteresowań z wybranych przedmiotów rozszerzonych.

 rozszerzenie:  
j. angielski oraz do wyboru 
j. polski,  
geografia lub wos,

 drugi język do  
wyboru realizowany  
w zwiększonym wymiarze 
godzin: niemiecki,  
hiszpański,

 zajęcia dodatkowe: pod-
stawy biznesu lub obsługa 
pakietu aplikacji biurowych 
Microsoft Office.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, wos/geografia, 
język obcy

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język
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KLASA I G   Informatyczna z elementami 
programowania pod patronatem 
Politechniki Opolskiej

ATUTY KLASY:
 obozy matematyczne, 

 nauka od podstaw budowy algorytmów  
i sposobów ich zapisu, 

 nauka programowania w zakresie języków C/C++,  
JAVA, HTML, CSS, PHP, JS, 

 nauka relacyjnych baz danych, w tym języka SQL,

 nauka nowoczesnych technologii IT, w tym 

 technologii BCI (ang. Brain-Computer Interfaces),

 udział w zajęciach warsztatowych i projektach na  
Politechnice Opolskiej,

 koło matematyczne i programowania.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka/informatyka,  
j. angielski/inny język obcy

rozszerzenie: matematyka, 
informatyka oraz do wyboru  
j. angielski lub fizyka,

drugi język do wyboru:  
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

zajęcia dodatkowe: podstawy 
programowania 

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Publiczne  
Liceum Ogólnokształcące nr II 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-048 Opole, ul. Pułaskiego 3 
tel.  77 454 22 86, sekretariat@lo2.opole.pl 

facebook.com/lo2.opole 
www.lo2.opole.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1945 
aktualnie:  817 uczniów i 98 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Agnieszka Buganik-Pszczyńska 
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KLASA I G   Informatyczna z elementami 
programowania pod patronatem 
Politechniki Opolskiej

ATUTY KLASY:
 obozy matematyczne, 

 nauka od podstaw budowy algorytmów  
i sposobów ich zapisu, 

 nauka programowania w zakresie języków C/C++,  
JAVA, HTML, CSS, PHP, JS, 

 nauka relacyjnych baz danych, w tym języka SQL,

 nauka nowoczesnych technologii IT, w tym 

 technologii BCI (ang. Brain-Computer Interfaces),

 udział w zajęciach warsztatowych i projektach na  
Politechnice Opolskiej,

 koło matematyczne i programowania.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka/informatyka,  
j. angielski/inny język obcy

rozszerzenie: matematyka, 
informatyka oraz do wyboru  
j. angielski lub fizyka,

drugi język do wyboru:  
niemiecki, hiszpański, 
francuski, rosyjski,

zajęcia dodatkowe: podstawy 
programowania 

*grupy językowe w systemie międzyoddziałowym, minimum 13 osób chętnych na dany język

Publiczne  
Liceum Ogólnokształcące nr II 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-048 Opole, ul. Pułaskiego 3 
tel.  77 454 22 86, sekretariat@lo2.opole.pl 

facebook.com/lo2.opole 
www.lo2.opole.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1945 
aktualnie:  817 uczniów i 98 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Agnieszka Buganik-Pszczyńska 
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Drogi 
Ósmoklasisto! DWÓJKA

SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

Dyrektor szkoły

Co wyróżnia naszą szkołę?
 
Przede wszystkim ludzie! Nauczyciele z pasją, zaangażowana młodzież!
Ludzie, którzy sprawiają, że w murach naszej szkoły czujemy się dobrze! Tu
poznasz pedagogów, pod okiem których zdobędziesz wiedzę, poznasz
siebie i swoje możliwości,  zwiedzisz świat i nawiążesz relacje na całe życie! 
 
Dlaczego jesteśmy szkołą możliwości?
 
Dajemy możliwości wszechstronnego rozwoju – jesteśmy centrum
egzaminacyjnym z języka niemieckiego i francuskiego. Przygotowujemy
do egzaminów międzynarodowych z hiszpańskiego i angielskiego.
Bierzemy udział w licznych, bardzo, bardzo różnych projektach – od Szkoły
Demokracji, przez projekty NBP, Club France, Drone Expert i wiele, wiele
innych. Wyjeżdżamy za granicę – w ramach wymiany jednostronnej (w tym
roku byliśmy w Maladze), dwustronnej (np. do Rumunii) oraz na wycieczki
– do Wiednia, Berlina, Pragi. W czasie wakacji co roku przez trzy tygodnie
gościmy w południowej Francji oraz w partnerskim mieście Ingolstadt.
Zdobywamy puchary i medale w zawodach sportowych – od gier
zespołowych, po zmagania indywidualne. 
 
U nas spotkasz rówieśników, z którymi będziesz mógł nakręcić film, pójść
do kina, teatru, na wystawę. Ludzi, z którymi porozmawiasz o polityce albo
porozwiązujesz zadania z matematyki. Usiądziesz z koleżanką przy stoliku
na szkolnym korytarzu, aby zrozumieć fizykę albo wymienić zdanie na
temat   ostatnio   przeczytanej  książki.   Odreagujesz  na  zajęciach  z wf-u,  
w czasie spotkań kółka teatralnego albo tanecznego. Poszerzysz swoją
wiedzę na kółku biologicznym lub polonistycznym. 
 
My nie chwalimy się tradycją, nie podkreślamy renomy, nie głosimy
potrzeby budowania czegoś od podstaw, czegoś nowego. My tworzymy
szkołę, w której dajemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju.                
Ty decydujesz, co z tymi możliwościami zrobisz. 
 
DWÓJKA TO SZKOŁA MOŻLIWOŚCI! 
Od Ciebie zależy, jak te możliwości wykorzystasz. 
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Drogi 
Ósmoklasisto! DWÓJKA

SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

Dyrektor szkoły

Co wyróżnia naszą szkołę?
 
Przede wszystkim ludzie! Nauczyciele z pasją, zaangażowana młodzież!
Ludzie, którzy sprawiają, że w murach naszej szkoły czujemy się dobrze! Tu
poznasz pedagogów, pod okiem których zdobędziesz wiedzę, poznasz
siebie i swoje możliwości,  zwiedzisz świat i nawiążesz relacje na całe życie! 
 
Dlaczego jesteśmy szkołą możliwości?
 
Dajemy możliwości wszechstronnego rozwoju – jesteśmy centrum
egzaminacyjnym z języka niemieckiego i francuskiego. Przygotowujemy
do egzaminów międzynarodowych z hiszpańskiego i angielskiego.
Bierzemy udział w licznych, bardzo, bardzo różnych projektach – od Szkoły
Demokracji, przez projekty NBP, Club France, Drone Expert i wiele, wiele
innych. Wyjeżdżamy za granicę – w ramach wymiany jednostronnej (w tym
roku byliśmy w Maladze), dwustronnej (np. do Rumunii) oraz na wycieczki
– do Wiednia, Berlina, Pragi. W czasie wakacji co roku przez trzy tygodnie
gościmy w południowej Francji oraz w partnerskim mieście Ingolstadt.
Zdobywamy puchary i medale w zawodach sportowych – od gier
zespołowych, po zmagania indywidualne. 
 
U nas spotkasz rówieśników, z którymi będziesz mógł nakręcić film, pójść
do kina, teatru, na wystawę. Ludzi, z którymi porozmawiasz o polityce albo
porozwiązujesz zadania z matematyki. Usiądziesz z koleżanką przy stoliku
na szkolnym korytarzu, aby zrozumieć fizykę albo wymienić zdanie na
temat   ostatnio   przeczytanej  książki.   Odreagujesz  na  zajęciach  z wf-u,  
w czasie spotkań kółka teatralnego albo tanecznego. Poszerzysz swoją
wiedzę na kółku biologicznym lub polonistycznym. 
 
My nie chwalimy się tradycją, nie podkreślamy renomy, nie głosimy
potrzeby budowania czegoś od podstaw, czegoś nowego. My tworzymy
szkołę, w której dajemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju.                
Ty decydujesz, co z tymi możliwościami zrobisz. 
 
DWÓJKA TO SZKOŁA MOŻLIWOŚCI! 
Od Ciebie zależy, jak te możliwości wykorzystasz. 
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DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

KLASA
MATEMATYCZNO
INFORMATYCZNA

KLASA
MATEMATYCZNO
FIZYCZNA

NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
lekcje przygotowujące do matury na poziomie
rozszerzonym oraz studiowania za granicą

NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
lekcje przygotowujące do matury na poziomie
rozszerzonym oraz studiowania za granicą

którzy lubią matematykę, 
chętnie zgłębią tajniki fizyki, 
zechcą poszerzyć horyzonty z innych przedmiotów. 

nabierzesz biegłości matematycznej,  
będziesz poruszać się wśród nowych technologii, 
poprawisz logiczne myślenie i znajomość języków
obcych.

 
To klasa dla tych:

 
 W tym zespole:

 
Absolwenci tej klasy studiują na prestiżowych
kierunkach politechnicznych lub ekonomicznych:
architektura, inżynieria, budownictwo, a także informa-
tyka, ekonomia, rachunkowość oraz inne z zakresu
nauk ścisłych.
 

KLASA B Z PROGRAMOWANIEM

przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + INFORMATYKA

dodatkowo:
FIZYKA LUB GEOGRAFIA

przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + FIZYKA 

dodatkowo:
GEOGRAFIA LUB INFORMATYKA

KLASA A
 

dowiesz się jak projektować przyszłość,
nauczysz się programowania, 
zdobędziesz wiedzę cenioną w branży IT,
poznasz ludzi, którzy chcą zajmować się sztuczną
inteligencją. 

W tej klasie:

Będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach
ścisłych, politechnicznych m.in. na informatyce,
robotyce, cyberbezpieczeństwie, projektowaniu gier,
geoinformatyce czy matematyce komputerowej.

Jesteś ścisłowcem!

Zaprogramuj swoją
przyszłość!

KLASA
SPOŁECZNO

PRAWNA

KLASA
MEDYCZNA

BIOLOGICZNO
CHEMICZNA

KLASA C
przedmioty rozszerzone:
J. POLSKI + HISTORIA

dodatkowo:
WOS LUB GEOGRAFIA
NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
lekcje przygotowujące do matury na poziomie
rozszerzonym oraz studiowania za granicą 

KLASA D

NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
nauka na poziomie podstawowym
i rozszerzonym

Z RATOWNICTWEM MEDYCZNYM

przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA + CHEMIA

dodatkowo:
MATEMATYKA LUB J. ANGIELSKI

jesteś zainteresowany światem, polityką,
chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania
społeczeństwa, państwa, czy instytucji publicznych,    
w tym europejskich i międzynarodowych,
chcesz poznać ideę i działanie Unii Europejskiej, 
lubisz poznawać rzeczywistość przez pryzmat
literatury,
chcesz nabyć umiejętności dziennikarskich.

Jeśli:

To jest to klasa właśnie dla Ciebie!

Absolwenci tej klasy chętnie podejmują studia na
kierunkach społecznych, takich jak prawo, nauki
polityczne, stosunki międzynarodowe, socjologia,
filologia czy dziennikarstwo. 

poznasz świat przez mikroskop i doświadczania, 
przygotujesz się do studiów medycznych, 
odkryjesz fascynujący świat nauk przyrodniczych,
na zajęciach z ratownictwa medycznego nauczysz
się udzielać pierwszej pomocy, a także zgłębisz  
 podstawy anatomii człowieka. 

Jeśli pasjonuje Cię biologia, intryguje chemia 
to w tej klasie:
 

 
Profil medyczny otworzy drzwi m.in. na wydziały
medyczne, kierunek lekarski, stomatologię,
położnictwo, pielęgniarstwo, farmację, ratownictwo
medyczne czy kierunki ścisłe.
 

Z PODSTAWAMI PRAWA

Prawnie, społecznie,
z myślą o przyszłości

historycznie!

Zbadaj swój medyczny
potencjał!
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DWÓJKA
SZKOŁA
MOŻLIWOŚCI

KLASA
DIETETYCZNA
BIOLOGICZNO
CHEMICZNA

KLASA
OGÓLNA
DWUJĘZYCZNA
Z J. NIEMIECKIM

KLASA F

KLASA E

przedmioty rozszerzone:
J. POLSKI + MATEMATYKA

dodatkowo:
GEOGRAFIA, WOS LUB BIOLOGIA

nauczysz się biologii i chemii na najwyższym
poziomie – przygotujesz się także do studiów
medycznych,
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
dotyczące człowieka, 
zwrócisz większą uwagę na znaczenia diety oraz
wpływu środowiska na prawidłowe   funkcjonowanie
organizmu,
nauczysz się świadomie podejmować decyzje
konsumenckie. 

W tej klasie:

 
Dalszą naukę będziesz mógł kontynuować na
kierunkach takich jak dietetyka, biotechnologia,
ochrona środowiska, weterynaria, bioinżynieria,
fizjoterapia czy medycyna.

uważasz, że znajomość języka niemieckiego otwiera
okno na świat, 
wiesz, że daje możliwości studiowania na wielu
kierunkach, niekoniecznie w Polsce, 
fascynują Cię inne kultury, języki i tradycje,
chcesz angażować się i współpracować
międzynarodowo, wybierz klasę dwujęzyczną!

opanowania języka na bardzo wysokim poziomie,
 przygotowania się do egzaminów językowych 

wybrania z szerokiego wachlarzu przedmiotów
dodatkowych.

Jeśli: 

Nauka na tym profilu daje możliwość m.in.:

       (DSD I, DSD II), 

Absolwenci tej klasy studiują w Polsce i za granicą na
kierunkach: filologia germańska, kognitywistyka,
lingwistyka, komunikacja międzykulturowa, ekonomia,
prawo, medycyna.

przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA + CHEMIA

dodatkowo:
MATEMATYKA LUB J. ANGIELSKI
NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
nauka na poziomie podstawowym
i rozszerzonym

Z PODSTAWAMI DIETETYKI

z dietetycznym
przewodnikiem
 
 

Postaw na
dwujęzyczność! 

KLASA
MATEMATYCZNO
GEOGRAFICZNA

KLASA
BIOLOGICZNO

PSYCHOLOGICZNA

KLASA G
przedmioty rozszerzone:
MATEMATYKA + GEOGRAFIA

dodatkowo:
FIZYKA LUB INFORMATYKA
NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
lekcje przygotowujące do matury na poziomie
rozszerzonym oraz studiowania za granicą 

KLASA H Z PODSTAWAMI PSYCHOLOGII

przedmioty rozszerzone:
BIOLOGIA + WOS

dodatkowo:
J. POLSKI

lubisz matematykę,
jesteś ciekawy świata,
interesuje Cię jego różnorodność, 
myślisz o profilu biznesowym, matematycznym lub
ekonomicznym,

Jeśli:

To idealna propozycja dla Ciebie. 
 
W tej klasie spotkasz ludzi, którzy lubią matematykę, ale
mają też inne, szerokie zainteresowania. Dzięki
przedmiotom realizowanym w zakresie rozszerzonym
absolwenci tego profilu mają dużą elastyczność przy
wyborze kierunku studiów, m.in. na prawo, ekonomię,
zarządzanie, logistkę, analitykę gospodarczą, gospo-
darkę przestrzenną.
 

interesuje Cię psychologia i mechanizmy rządzące
psychiką ludzką, 
chętnie angażujesz się w projekty dla społeczności
szkolnej i lokalnej,
pragniesz rozwinąć umiejętności społeczne -
nauczyć    się    jasnej    komunikacji,   współdziałania
w grupie.

Jeśli: 

Dołącz  do  grona  osób  poszukujących, empatycznych
i twórczych. Połącz treści biologiczne z wiedzą o spo-
łeczeństwie i zdobądź zawód przyszłości. Nauka w tej
klasie daje szanse studiowania na wielu kierunkach,
m.in.: psychologia, nauki pedagogiczne, komunikacja
wizerunkowa, komunikacja społeczna, filologie
orientalne, stosunki międzynarodowe, filmoznawstwo,
historia sztuki, prawo czy Arte Liberales.

NAUKA J. ANGIELSKIEGO:
lekcje przygotowujące do matury na poziomie
rozszerzonym oraz studiowania za granicą 

Biznes zaczyna się od
matematyki

 

Zrozumiesz siebie,
zrozumiesz świat!
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Innowacyjna oferta językowa zakłada możliwość nauki wybranego
języka obcego w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin:

Zdobądź  międzynarodowy   certyfikat   DSD z języka niemieckiego, DELE
z  hiszpańskiego  lub  DELF  z  francuskiego.  Przygotuj się do egzaminów
z języka angielskiego.

Nie marnuj czasu! Zacznij zdobywanie świata od nauki języków w murach
naszej szkoły. Gwarancję sukcesu potwierdzają dotychczasowe wyniki
naszych uczniów studiujących i pracujących na całym świecie!
Więcej o ofercie: 

OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA JĘZYKOWA

KONTAKT:
(0-77) 454-22-86  

600 511 276
sekretariat@lo2.opole.pl

www.lo2.opole.pl
facebook: @lo2.opole

tik tok: lo2.opole.pl

UCZ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W DWÓJCE!

J. ANGIELSKIEGO DO 5 GODZIN
J. NIEMIECKIEGO DO 5 GODZIN
J. HISZPAŃSKIEGO DO 4 GODZIN
J. FRANCUSKIEGO DO 4 GODZIN

Publiczne 
Liceum Ogólnokształcące nr III 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-070 Opole, ul. Dubois 28 
tel.  77 453 64 06, sekretariat@lo3.opole.pl 

facebook.com/LO3PG9 
www.lo3.opole.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rok założenia szkoły:  1945 
aktualnie:  485 uczniów i 57 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Joanna Raźniewska 
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ZAPRASZAMY

I I I  L O  W  O P O L U
 

I M .  M A R I I  S KŁO D O W S K I E J - C U R I E

to również wysokie osiągnięcia uczniów wśród
najlepszych polskich szkół. III LO od lat jest
najlepszą pod tym względem szkołą w regionie,
w ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy”
(biorącym pod uwagę wyniki matur i sukcesy
olimpijskie) zajmuje I miejsce w województwie    
i wysokie w skali kraju. 

„Dobra marka” opolskiej Trójki

ma już ponad 75–letnią tradycję. Specyfikę szkoły tworzą
przede wszystkim klasy z wykładowym językiem
angielskim oraz profile: humanistyczny, lekarski,
matematyczno-informatyczny i ekonomiczny. Patronami
naszych klas są Uniwersytet Opolski oraz Politechnika
Opolska.

Popularna "Trójka"

Uczniowie są aktywni

w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i między-
narodowym. Od wielu lat są organizatorami     
 SIL–MUN’a, konferencji Modelowych Obrad ONZ
w języku angielskim. Nasi uczniowie są
przedstawicielami Polski w Europejskim
Parlamencie Młodzieży (EYP – European Youth
Parliament) czy Młodzieżowej Radzie Miasta,
praktykując obywatelskie zaangażowanie                       
i aktywność na rzecz społeczności.
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Przygotowujemy zainteresowanych
uczniów do udziału w atrakcyjnym
programie stypendialnym, który umożliwia
kontynuowanie nauki na poziomie szkoły
średniej w szkołach zagranicznych. Już 38
uczniów z naszej szkoły zostało
stypendystami w Wielkiej Brytanii, USA,
Niemczech, Singapurze, Indiach, Włoszech,
Austrii, Izraelu, Norwegii i Tanzanii.

 United World Colleges
Szkoły Zjednoczonego Świata

od ponad 30 lat współpracuje w ogólnopolskim
Towarzystwie Szkół Twórczych, w którym najlepsze
polskie licea prowadzą innowacyjną pracę
pedagogiczną   i wychowawczą oraz Stowarzyszeniu
Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

III LO w Opolu

Oferta edukacyjna

oparta jest zarówno na wieloletnich
doświadczeniach i sukcesach dotychczasowej
pracy dydaktyczno–wychowawczej, jak i na
innowacyjnych propozycjach, które odpowiadają
na zmiany na rynku pracy, oferty studiów
wyższych, potrzeby młodych ludzi. W środowisku
lokalnym Trójka jest propagatorem nowatorskich
rozwiązań i metod pracy, szczególnie dla uczniów
uzdolnionych, których wielu – z całego regionu –
właśnie dlatego wybiera naszą placówkę.
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uczniów do udziału w atrakcyjnym
programie stypendialnym, który umożliwia
kontynuowanie nauki na poziomie szkoły
średniej w szkołach zagranicznych. Już 38
uczniów z naszej szkoły zostało
stypendystami w Wielkiej Brytanii, USA,
Niemczech, Singapurze, Indiach, Włoszech,
Austrii, Izraelu, Norwegii i Tanzanii.

 United World Colleges
Szkoły Zjednoczonego Świata

od ponad 30 lat współpracuje w ogólnopolskim
Towarzystwie Szkół Twórczych, w którym najlepsze
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pedagogiczną   i wychowawczą oraz Stowarzyszeniu
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III LO w Opolu

Oferta edukacyjna

oparta jest zarówno na wieloletnich
doświadczeniach i sukcesach dotychczasowej
pracy dydaktyczno–wychowawczej, jak i na
innowacyjnych propozycjach, które odpowiadają
na zmiany na rynku pracy, oferty studiów
wyższych, potrzeby młodych ludzi. W środowisku
lokalnym Trójka jest propagatorem nowatorskich
rozwiązań i metod pracy, szczególnie dla uczniów
uzdolnionych, których wielu – z całego regionu –
właśnie dlatego wybiera naszą placówkę.
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zajęcia dodatkowe przygotowujące do udziału                
w olimpiadach i konkursach tematycznych            
i przedmiotowych,
wycieczki i warsztaty krajowe oraz
zagraniczne,

udział w wykładach i warsztatach
organizowanych przez uczelnie
wyższe, 
zajęcia dodatkowe przygotowujące 
 do egzaminu maturalnego w zakresie
rozszerzonym,

We wszystkich klasach oferujemy:

opiekę psychologiczno–pedagogiczną,
doradztwo zawodowe,
możliwość zaangażowania                               
w wolontariat.

udział w projektach naukowych
organizowanych z funduszy europejskich,
programy stypendialne, 
atrakcyjne zajęcia sportowe,
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Jesteśmy szkołą otwartą na świat i inne
kultury.
W naszej szkole panuje przyjazna, życzliwa
atmosfera.
Dbamy o to, żeby relacje nauczyciel-uczeń
oparte były na wzajemnym zaufaniu                   
i szacunku.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę
dydaktyczną.
Zapewniamy solidne przygotowanie
do egzaminu maturalnego i podjęcia
studiów.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Zajęcia odbywają się w dobrze
wyposażonych salach dydaktycznych      
i pracowniach komputerowych.
Umożliwiamy uczniom udany start            
na wymarzone studia.
Szkoła znajduje się w centrum miasta,
blisko dworca kolejowego i PKS.

Nauczyciele zawsze służą pomocą            
i pomagają przezwyciężać trudności.
Dbamy o wszechstronny rozwój
osobowości.
W szkole prężnie działają wolontariat               
i samorząd.
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Zajęcia odbywają się w dobrze
wyposażonych salach dydaktycznych      
i pracowniach komputerowych.
Umożliwiamy uczniom udany start            
na wymarzone studia.
Szkoła znajduje się w centrum miasta,
blisko dworca kolejowego i PKS.

Nauczyciele zawsze służą pomocą            
i pomagają przezwyciężać trudności.
Dbamy o wszechstronny rozwój
osobowości.
W szkole prężnie działają wolontariat               
i samorząd.
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ZAPRASZAMY

Zapoznaj się z naszą ofertą:

język polski
wiedza o społeczeństwie 
trzeci przedmiot w zależności                
od grupy: 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:

 - historia w grupie społecznej 
 - biologia w grupie psychologicznej

I A – klasa społeczno-psychologiczna

język angielski 
drugi język do wyboru (język
niemiecki, język francuski,
język hiszpański)

podstawy prawa
podstawy psychologii 

Języki obce: 

Kierunkowe zajęcia dodatkowe: 

Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego: Nauk
Społecznych, Prawa i Administracji oraz Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in.
prawo, historię, dziennikarstwo, komunikację społeczną, pedagogikę, psychologię,
socjologię, filologię polską.

I B – klasa lekarska biologiczno-chemiczna 

biologia
chemia
matematyka

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
język angielski 
drugi język do wyboru (język
niemiecki, język francuski, język
hiszpański)

Języki obce: 

Klasa pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego,
charakteryzująca się wysokim poziomem nauczania przedmiotów kierunkowych,
zapewniająca udział w zajęciach dodatkowych na uczelni przygotowujących            
do studiów medycznych. 
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych,
weterynaryjnych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.

I I I  L O  W  O P O L U
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Zapoznaj się z naszą ofertą:

matematyka
biologia
chemia

język angielski 
drugi język do wyboru (język
niemiecki, język francuski, język
hiszpański)

 Klasa I i II o ukierunkowaniu 
 matematyczno-przyrodniczym 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:

Przedmioty te są również wykładane 
 w języku angielskim (dodatkowo               
1 godzina tygodniowo)

Języki obce: 

Uczniowie uczestniczą również           
 w zajęciach wprowadzających           
 do przedmiotu TOK (Teoria Wiedzy).

I C – ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY 
z certyfikatem 

International Baccalaureate Diploma Programme

W klasie III i IV realizowany jest
program 

matury międzynarodowej

Program IB DP obejmuje wybrane
przez ucznia 6 przedmiotów:               
3 przedmioty realizowane                       
na poziomie podstawowym (SL)               
i 3 na poziomie rozszerzonym (HL)
oraz przedmioty: Theory                       
of Knowledge (teoria wiedzy)              
i CAS (kreatywność, działanie,
służba) oraz Extended Essey -
samodzielna praca badawcza.

Klasa łączy przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju            
i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych, realizuje
tematyczne projekty edukacyjne.
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Zapoznaj się z naszą ofertą:

język polski
wiedza o społeczeństwie 
trzeci przedmiot w zależności                
od grupy: 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:
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niemiecki, język francuski,
język hiszpański)

podstawy prawa
podstawy psychologii 

Języki obce: 

Kierunkowe zajęcia dodatkowe: 
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hiszpański)
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do studiów medycznych. 
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych,
weterynaryjnych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.
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chemia

język angielski 
drugi język do wyboru (język
niemiecki, język francuski, język
hiszpański)

 Klasa I i II o ukierunkowaniu 
 matematyczno-przyrodniczym 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:

Przedmioty te są również wykładane 
 w języku angielskim (dodatkowo               
1 godzina tygodniowo)

Języki obce: 

Uczniowie uczestniczą również           
 w zajęciach wprowadzających           
 do przedmiotu TOK (Teoria Wiedzy).

I C – ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY 
z certyfikatem 

International Baccalaureate Diploma Programme

W klasie III i IV realizowany jest
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matury międzynarodowej

Program IB DP obejmuje wybrane
przez ucznia 6 przedmiotów:               
3 przedmioty realizowane                       
na poziomie podstawowym (SL)               
i 3 na poziomie rozszerzonym (HL)
oraz przedmioty: Theory                       
of Knowledge (teoria wiedzy)              
i CAS (kreatywność, działanie,
służba) oraz Extended Essey -
samodzielna praca badawcza.
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Zapoznaj się z naszą ofertą :

matematyka 
informatyka 
trzeci przedmiot w zależności                   
od grupy: 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu:

 - fizyka
 - geografia

I D – klasa matematyczno-informatyczna

język angielski 

drugi język do wyboru (język

niemiecki, język francuski, język

hiszpański)

Języki obce: 

Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej. 
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne,
matematyczne i ekonomiczne, np. ekonomia, bankowość, administracja,
zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe
stosunki gospodarcze.

Publiczne 
Liceum Ogólnokształcące nr V 
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
    

   fot. Piotr Tyka 
 
 

45-062 Opole, ul. Kościuszki 14 
tel.  77 454 27 51, sekretariat@zsprymas.opole.pl 

facebook.com/ELO5OPOLE 
www.5lo.opole.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rok założenia szkoły:  1992 
aktualnie:  593 uczniów i 69 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Romuald Florczak 
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WYRUSZ W DROGĘ Z PRZYSTANKU „PIĄTKA”! 
 

 
 
JESIENIĄ TEGO ROKU WYRUSZYSZ NA NOWY SZLAK… 

Weźmiesz swój stary plecak, wypełniony częściowo bagażem swoich 
dotychczasowych doświadczeń… Znajdzie się jednak w nim sporo miejsca  
na kolejne wspaniałe przygody… Wkrótce odkryjesz, że ten nowy szlak nie 
jest taki straszny. Być może stanie się nawet Twoim najpiękniejszym etapem 
drogi… 

Wędrując wieloma ścieżkami, odnajdziesz tę najlepszą, najbardziej 
odpowiednią dla siebie. Taką, która doprowadzi Cię na szczyt Twoich 
możliwości… Być może to Ty wytyczysz nowy szlak, którego jeszcze nikt nie 
przebył… 

Otwórz swój umysł, uśmiechnij się, spakuj do podróżnej torby  
swoje pasje, ambicje i plany… i ruszaj z nami w nową przygodę! 
Zapewnimy Ci najlepszych przewodników, mapy i kompas.  

W dobrym towarzystwie zdobędziesz wiedzę, umiejętność 
współdziałania i pokonywania trudności. 

Spotykamy się na Przystanku „Piątka”! 
BĄDŹ, BO MY BĘDZIEMY!  

 

    

    

                        

PÓKI CO… MOŻESZ NAS ZNALEŹĆ TU: 

 

 

PODĄŻAJ SZLAKAMI SWOICH MOŻLIWOŚCI! 

 
 
 
 

Jeśli w przyszłości, wzorem mitycznej bogini Temidy, odziany w zacną togę, 
zamierzasz ważyć ludzkie losy albo marzy Ci się kariera dziennikarza, reportera - 
zachęcamy do wędrówki z podobnymi Tobie pasjonatami w klasie dziennikarsko-
prawnej.  
 
 

Jesteś „Szopenem klawiatury komputerowej” i myślisz o karierze programisty?  
W równaniach typu a2+b2=c2 dostrzegasz niewypowiedziane piękno? Klasa 
informatyczno-lingwistyczna powinna stać się Twoim kierunkiem podróży. Bardzo 
szybko zrozumiesz, że „¡He hecho bien eligiendo el liceo Cinco!” 
 
 
Biała koszula, kostium, garnitur… W ręku skórzana teczka i… kluczyki  
do najnowszego modelu audi… Widzisz siebie w takiej wersji? Jeśli tak, powinieneś 
spróbować swoich sił w klasie biznesowej.  
 
 
Zygmunt Freud zagłębiał się w labirynty ludzkiej podświadomości i psychiki,  
ale zostawił jeszcze coś dla Ciebie! Jeśli czujesz w sobie powołanie  
do wykonywania odpowiedzialnego zawodu psychologa lub pedagoga i jesteś 
gotów do pracy z dziećmi lub młodzieżą - powinieneś pójść z nami tą drogą!  
 
 
Jeśli oczyma wyobraźni widzisz siebie z przyszłości w białym fartuchu,  
ze stetoskopem na szyi i skalpelem w ręku… albo leży Ci na sercu dobro 
stawonogów, mięczaków i szkarłupni… A może wolałbyś, patrząc przez okular 
mikroskopu, w przyszłości badać wirusy, bakterie tudzież inne mikroorganizmy –  
wyruszaj w drogę z klasą przyrodniczo – medyczną! 

                                KLASA A – DZIENNIKARSKO-PRAWNA 

                                KLASA B – POLITECHNICZNO-LINGWISTYCZNA 

                                KLASA C – BIZNESOWA 

                                KLASA D – PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA 

                                KLASA E – PRZYRODNICZO-MEDYCZNA 
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          Gwarantujemy Ci ŚWIETNYCH PRZEWODNIKÓW – 
                 NAUCZYCIELI z wielkim doświadczeniem 
              w przygotowaniach do egzaminu maturalnego! 

 
 

 

WYBIERZ SZLAK DLA AMBITNYCH! 
 

Wybierasz szkołę, 
która znajduje się  

na szczycie w Opolu 
i województwie opolskim. 
Przez wiele lat osiągaliśmy 
wyniki pozwalające zdobyć 

srebrne lub złote tarcze.  
Mamy ich w swojej kolekcji 

pokaźną liczbę. 
W roku szkolnym 2022  

byliśmy laureatami 
 

SREBRNEJ TARCZY 
W RANKINGU          

„PERSPEKTYW” 
 

Kiedy myślisz „szkoła talentów” – mówisz „Piątka”! 

!  
 

Tutaj otrzymasz wsparcie w odkryciu swojej 
naukowej ścieżki, w samorozwoju,  
byś mógł zrealizować swoje ambicje i dotrzeć  
do wskazanych przez siebie celów!  
Będziesz miał możliwość dołączenia do grupy 
rówieśników, którzy dążą do swojego K2 - 
finalistów i laureatów olimpiad i konkursów 
przedmiotowych! 
 

 

 

 

POSTAW NA DOBRE TOWARZYSTWO! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

W podróży najważniejsi są kompani!  
 

Nasza ekipa pozwoli Ci zawsze pozostać sobą!  
 Zrobimy wszystko, byś poczuł się jednym z nas!  

 
Zabierzemy Cię na niepowtarzalny WYJAZD INTEGRACYJNY!  

 

Zadbamy o Twoje zdrowie nie tylko w TYGODNIU PROMOCJI ZDROWIA!  
 

Poczujesz radość z pomocy innym w SZKOLNYM WOLONTARIACIE! 

W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM będziesz miał realny wpływ na życie szkoły! 
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PODĄŻAJ ZA SWOIMI PASJAMI!  
Równolegle z nauką rozwijaj swoje pasje! 

 
BYĆ MOŻE DOŁOŻYSZ SWÓJ PUCHAR DO NASZEJ KOLEKCJI? 
 

 

MUZYCZNE… 
 

SPORTOWE … 
 

 

TANECZNE, AKTORSKIE, PLASTYCZNE… 
 

 

 

KIERUNEK – ŚWIAT! 

Prawdziwym sprawdzianem, do jakiego się przygotowujemy,  
jest cały otaczający nas świat, nasze jego zrozumienie,  
nasze uczestnictwo w nim. Chcemy jak najwięcej zobaczyć,  
doświadczyć, szukamy inspiracji i poszerzamy swoje  
granice dzięki podróżom i spotkaniom z ludźmi z całego  
świata, dla których NASZA SZKOŁA JEST ZAWSZE OTWARTA.  
To wspaniały sposób na rozwijanie umiejętności językowych – 
kiedy zaprzyjaźniasz się z ludźmi z innych krajów,  
nawet nie wiesz, kiedy zaczynasz mówić i myśleć w innym  
języku. Nauka staje się nie celem samym w sobie,  
ale środkiem do celu, a tym celem jest PRZYJAŹŃ…  
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Z TRADYCJĄ KU PRZYSZŁOŚCI! 
Budynek „Piątki” mieści się na skrzyżowaniu dróg… 

 
Tutaj spotyka się tradycja z nowoczesnością… 
„Szukamy nowych, nieodkrytych dróg… 

ale nie depczemy przeszłości ołtarzy…” 
Z jednej strony staramy się pielęgnować wartości propagowane  
przez naszego Patrona - Prymasa Tysiąclecia.  
Z drugiej zaś - wędrujemy z nadzieją i ufnością w przyszłość,  
próbując „sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga”…  
CEGŁY, Z KTÓRYCH ZBUDOWANA JEST NASZA SZKOŁA, 

SĄ DLA NAS METAFORĄ I DROGOWSKAZEM… 

 
Każdy bowiem uczeń tej szkoły, każdy rodzic, nauczyciel  

staje się częścią „Piątki”, cegiełką, która mozolnie,  
centymetr po centymetrze, buduje gmach przyszłości… Nasza codzienna 
praca, lekcje – zwykłe i niezwykłe, dokonania – mniejsze i większe, nasze 
radości, problemy, przyjaźnie, miłości, a potem… wspomnienia – to tak 

naprawdę budulec, który tworzy obraz naszej „Piątki”! 

STĄD MASZ WSZYSTKO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI! 
 

 

Publiczne  
Liceum Ogólnokształcące nr VI 
im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-284 Opole, ul. Szarych Szeregów 1 
tel. 77 457 84 89, sekretariat@plo6-opole.pl 

facebook.com/PLOVIOpole 
www.plo6-opole.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1994 
aktualnie:  291 uczniów i 50 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Dariusz Domański 
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Z pasją po wiedzę, z sercem do ucznia! 
 
Na czym polega wyjątkowość szóstki? 
W zeszłym roku postanowiliśmy dokonać przewartościowania 
zasad, którymi kieruje się tradycyjna polska szkoła. Odeszliśmy 
od tego co standardowe, nieelastyczne i  nie ma już zastosowa-
nia w jakże szybko zmieniającej się rzeczywistości. Zmierzamy w 
stronę szkół zachodnich, gdzie uczniowie sami decydują, czego 
chcą się uczyć.  Dzisiejszy świat wymaga stosowania niestandar-
dowych rozwiązań i my budujemy właśnie taką szkołę. Sam 
decydujesz czego chcesz się uczyć, sam wybierasz swoje rozsze-
rzenia. Od zeszłego roku należymy również do grona 

„Budzących się szkół”, w których uczeń i relacje są najważniejsze. Naszym zadaniem jest inspiro-
wać i wspierać, bo NAUKA TO NIE WYŚCIGI. To co najważniejsze w procesie uczenia się to dobro-
stan ucznia, a potem dopiero wyniki.  
Drogi Ósmoklasisto! Jeśli szukasz szkoły, w której będziesz współodpowiedzialny za proces 
uczenia się, a nauczyciel jest doradcą, konsultantem i przewodnikiem, to dołącz do nas. Tu znaj-
dziesz wszystko, czego  potrzebujesz! 
 
Kręcimy ten serial od prawie 30 lat – nakręć z nami kolejny sezon! 

Zapraszam do szóstki. 

mgr Dariusz Domański 

Dyrektor szkoły 
 
 

Cześć! Jestem przewodniczącą szóstki i krótko opowiem czego 
możesz się spodziewać. Kiedy ja stawałam przed wyborem szko-
ły, miałam mętlik w głowie. Nie wiedziałam dokładnie czego 
chcę, wahałam się pomiędzy kilkoma szkołami i profilami. Osta-
tecznie zdecydowałam się na LO 6 i nie żałuję!  Dzięki możliwo-
ści wyboru przedmiotów, mogłam stworzyć własny profil, taki, 
który mi odpowiadał. Poza tym praca w samorządzie daje mi 
ogromną satysfakcję, czuję, że mam realny wpływ na to, co się 
dzieje w szkole. Bardzo mi to odpowiada, a przyjazna atmosfera 
sprzyja realizowaniu naszych nawet najbardziej zwariowanych 
pomysłów. W naszej szkole nie jesteś aktorem drugoplanowym, 
sam podejmujesz decyzje.  

Pamiętaj nie musisz być dobry ze wszystkiego, ale powiedz z czego chcesz być dobry. 

Z nami nakręcisz kolejny rozdział Twojego życia! 
                                                                                                                          Do zobaczenia we wrześniu! 

                 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

                             Emma Gołczyk 
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INSPIRUJEMY DO ZMIAN. 
W zeszłym roku przystąpiliśmy do grona Budzących się szkół. 
Jest to oddolna inicjatywa wspierająca transformację kultury szkolnej od opar-
tej na przekazie wiedzy do opartej na rozwoju potencjału, czyli: OD NAUCZANIA 
DO UCZENIA SIĘ.  
Założenia Budzącej się szkoły są skierowane do wszystkich, którzy marzą o 
lepszej i bardziej przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkole. 
Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na początku tego procesu, ale wierzymy, że 
podejmując wspólny wysiłek, uda nam się stworzyć miejsce przyjazne młodym 
ludziom, dodając im odwagi do zmian i współdecydowania o tym, jak powinna 
wyglądać nauka w ich szkole.  
Czy lekcja musi trwać 45 minut? 
Czy w szkole muszą być dzwonki i kiedy? 
Czy rola nauczyciela ma się sprowadzać jedynie do przekazywania wiedzy? 
Uczniowie często kojarzą szkołę jako instytucję anachroniczną. 
Odważyliśmy się zerwać z tym stereotypem. Zachowując wypracowane przez 
prawie 30 lat dobre praktyki oraz profesjonalizm nauczycieli, wdrażamy zmianę 
modelu szkoły. Wymagało to od nas odwagi i wyobraźni oraz determinacji do 
stworzenia miejsca przyjaznego dla nas wszystkich. 
BEZ PRESJI CIĄGŁEGO OCENIANIA  NAUKA JEST  DUŻO  PRZYJEMNIEJSZA. 
Ty też się możesz o tym przekonać przychodząc do PLO NR VI.  

PROFILE 
KLASA 1 A, B, C są klasami ogólnokształcącymi, co pozwala na stworzenie  
własnego profilu. Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać:  
dwa przedmioty spośród: język polski, matematyka, historia, wos, biologia, chemia, 
geografia, informatyka oraz jeden język obcy: język angielski, język niemiecki lub język 
rosyjski .  
To będą Twoje rozszerzenia…  
Do tego dobierz drugi język na poziomie podstawowym - angielski, niemiecki lub rosyj-
ski… I już. Twój profil jest gotowy!  
Klasy te dają Ci wiele możliwości i nie ograniczają Twoich perspektyw. Sam tworzysz 
profil zgodnie ze swoimi zainteresowaniami otwierając sobie drogę na każde studia 
zarówno na politechnice jak i uniwersytecie.   
Wybierasz to, co lubisz, a potem studiujesz na wymarzonym kierunku! 

KLASA 1D politechniczno-humanistyczna (integracyjna) 
Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: 
matematyka, geografia, język angielski (politechniczna) 
język polski, historia, język angielski (humanistyczna) 
Zajęcia dodatkowe: warsztaty mediacji rówieśniczych.  
Drugi język obcy uczeń może wybrać samodzielnie spośród: język niemiecki lub rosyjski     
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PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 

AIESEC 
Erasmus+ 
Projekt Ecostrat wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Danii i 
Niemiec 
E-Tweening 

INNE 

Staże zawodowe 
ARS – program profilaktyki uzależnień 
Szkoła humanitarna - projekt PAH 
Ogólnopolski program „Różowa skrzyneczka” 
„Różowa wstążeczka” 
Debata Oksfordzka 
Współpraca z Fundacją „Pole Dialogu” – Gra edukacyjna 
„Włącz zamianę” 

WYCIECZKI, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, INNE... 

Szkoła matematyczna 
Wyjazd integracyjny dla pierwszaków 
Wyjazdy edukacyjne w ramach „Poznaj Polskę” 
„Śmieci mniej - Ziemi lżej” 
Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 
Muzeum Polin Akcja „Żonkile” 
Muzeum Galicja „Akcja Krokus” 
Dzień Dziecka w szpitalach 
Honorowe krwiodawstwo 
Warsztaty szybkiego uczenia się 
Opieka psychologa i pedagoga 
Samorząd szkolny 
Wspieranie wielu innych inicjatyw społecznych 
Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami kultury 
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Samorząd Uczniowski
 

Działamy w komisjach
Młodzieżowej Rady Miasta
Opola. Współdecydujemy 
o przyszłości młodych
opolanek i opolan. Z nami
kreujesz szkolną
rzeczywistość. 

Nasze sukcesy

Awansowaliśmy 
w województwie 
o 10 miejsc w Rankingu
Najlepszych Liceów,
natomiast w ogólnopolskim
rankingu to awans o 283
miejsca, a istniejemy 
dopiero od 5 lat.

Grupa Ratownicza

Chcesz zostać ratownikiem WOPR-u 
lub GOPR-u, przygotować się do kursu
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?
Nauczymy Cię, jak podejść
do poszkodowanego oraz udzielić
pierwszej pomocy. Zapraszamy, bo nie
ma nic cenniejszego jak umiejętność
uratowania czyjegoś życia.

Zwolnieni z Teorii

Chcesz wziąć udział 
w ciekawym projekcie?
Poznać wyjątkowych ludzi?
Interesuje Cię problematyka
współczesnego świata?
Działaj, wpływaj, bądź
aktywny razem z nami.

J E S T EŚ  A B S O L W E N T E M  S Z K OŁY
P O D S T A W O W E J ?  S T O I S Z  P R Z E D  W Y B O R E M

L I C E U M ?  C O  J E S T  D L A  C I E B I E  W AŻN E ?  
D E C Y D U J .

 
 
 

Dobra lokalizacja, bogata sieć komunikacji miejskiej,
wykwalifikowana kadra. Gwarancja pomocy i zrozumienia 

ze strony nauczycieli - przyjazna atmosfera. Współpraca 
z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską - 

wykłady z pracownikami naukowymi, warsztaty
ze studentami. To zalety Ósemki. 

Tu możesz wszechstronnie się rozwijać, odkrywając siebie.Dyrektor 
Lucyna Dzikiewicz-Niski

Robotyka 

Chcesz połączyć teorię 
z praktyką, nowoczesne
technologie nie są Ci
obce? To zajęcia koła są
czymś w sam raz dla
Ciebie! Działamy 
w ramach Opolskiej Ligii
Robotów, na zajęciach
wykorzystujemy
inteligentne klocki LEGO
i komponenty oparte 
na modułach Arduino.
Wszystko 
dla pasjonatów 
robotyki i elektroniki!

Teatr 

Masz artystyczną
duszę? Czujesz się
swobodnie na scenie?
Szkolne koło teatralne
Kalambur to idealne
miejsce dla Ciebie. Tu
będziesz miał
możliwość
doskonalenia wymowy,
recytacji 
z odpowiednią
artykulacją, akcentem,
tempem, intonacją.
Rozbudzimy w Tobie 
twórczą aktywność. 

Angielska Liga
Zadaniowa

Nie trzymaj języka
za zębami - wykaż się 
w szkolnym konkursie
Angielska Liga
Zadaniowa! To świetny
trening przed maturą
i konkursami oraz okazja
do rozwijania swoich
językowych
zainteresowań. Materiały
autentyczne, które
znajdziesz w każdym
zestawie konkursowym,
pozwolą Ci utrzymywać
stały kontakt z językiem.
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K L A S A  M E D Y C Z N A
Przed Tobą otwierają się szerokie horyzonty, wybierając ten profil, będziesz mógł
kontynuować naukę na uczelniach medycznych i w przyszłości zostać, np.
lekarzem, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą czy dietetykiem. 

W tej klasie zyskujesz możliwość udziału w wykładach i ćwiczeniach 
na uczelniach wyższych, z którymi szkoła od wielu lat współpracuje. W szkolnym
laboratorium biologiczno-chemicznym, nowocześnie wyposażonym, nabędziesz
praktycznych umiejętności.

Wraz z naszą Grupą Ratowniczą zgłębisz tajniki pierwszej pomocy
przedmedycznej. Możesz także wziąć udział w inspirujących zajęciach 
z dietetyki.

R O Z S Z E R Z E N I A

biologia z elementami
dietetyki
chemia
język angielski

PATRONAT UNIWERSYTETU
OPOLSKIEGO - WYDZIAŁ
NAUK O ZDROWIU

K L A S A  P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N A
Ten profil dedykowany jest osobom poważnie myślącym o studiach w zakresie
nauk społecznych. Wprowadzimy Cię w fascynujący świat ludzkiego umysłu.

Obowiązkowym rozszerzeniem jest język polski, na którym nauczysz się
twórczego i krytycznego myślenia. Będziesz rozwijać umiejętność skutecznego
porozumiewania się. 

Chętnych zapraszamy na zajęcia Koła Psychologicznego, na którym poznasz
podstawowe teorie dotyczące, m. in. wychowania, uczenia się i nauczania oraz
kierowania emocjami i radzenia sobie ze stresem. Natomiast nasze koło teatralne
„Kalambur” pozwoli na ekspresję Twoich emocji.

R O Z S Z E R Z E N I A

język polski
biologia
język angielski

PATRONAT UNIWERSYTETU
OPOLSKIEGO - WYDZIAŁ NAUK 
O ZDROWIU
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K L A S A  L I N G W I S T Y C Z N O - M E D I A L N A
Marzysz o karierze dziennikarskiej? Angielski jest twoją pasją? Zapraszamy do klasy
lingwistyczno – medialnej z rozszerzonym językiem angielskim pod patronatem
Radia Opole. Współpracujemy także z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Ten profil umożliwi Ci również podjęcie studiów filologicznych czy prawniczych.

Rozwijaj swoje umiejętności, biorąc udział w szkolnym konkursie Angielska Liga
Zadaniowa. Sprawdź swoją wiedzę w Olimpiadzie z języka angielskiego. Szlifuj
akcent podczas warsztatów wymowy. Stosuj go w praktyce podczas
międzynarodowych kontaktów.

Angażuj się w działalność mediów szkolnych. Możesz być redaktorem szkolnego
pisemka Classroom Buzz, prezenterem w radiowęźle Kamyk.

R O Z S Z E R Z E N I A

język angielski
język polski 
z elementami 
dziennikarstwa 
i edukacji filmowej
geografia lub historia
PATRONAT UNIWERSYTETU
OPOLSKIEGO - WYDZIAŁ NAUK 
O POLITYCE I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ

R O Z S Z E R Z E N I A

matematyka
język angielski
fizyka lub geografia

PATRONAT POLITECHNIKI
OPOLSKIEJ - WYDZIAŁ INŻYNIERII
PRODUKCJI I LOGISTYKI

K L A S A  O G Ó L N A  M A T E M A T Y C Z N A
Jesteś człowiekiem otwartym na wiele możliwości? Jeszcze nie zdecydowałeś się 
na jeden konkretny kierunek studiów?

Klasa ogólna matematyczna to szansa wysokiego poziomu kształcenia, a królowa
nauk da Ci możliwość szerokiego wyboru dalszej edukacji. Będziesz mógł studiować
zarówno na kierunkach humanistycznych, np. prawo, ścisłych, np. ekonomia,
informatyka, czy medycznych.

Stawiamy także na wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Dlatego drugim
obowiązkowym rozszerzeniem dla wszystkich jest język obcy, bez znajomości
którego trudno jest odnaleźć się we współczesnym świecie.
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Klasa ogólna matematyczna to szansa wysokiego poziomu kształcenia, a królowa
nauk da Ci możliwość szerokiego wyboru dalszej edukacji. Będziesz mógł studiować
zarówno na kierunkach humanistycznych, np. prawo, ścisłych, np. ekonomia,
informatyka, czy medycznych.

Stawiamy także na wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Dlatego drugim
obowiązkowym rozszerzeniem dla wszystkich jest język obcy, bez znajomości
którego trudno jest odnaleźć się we współczesnym świecie.
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R O Z S Z E R Z E N I A

język angielski
wos
geografia lub historia

PATRONAT 
EUROPE DIRECT OPOLE

K L A S A  O G Ó L N A  E U R O P E J S K A
Jeżeli doceniasz rolę języków obcych, chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół
Ciebie i jesteś zafascynowany współczesnym światem i jego rozwojem, ten profil jest
dla Ciebie.

Tutaj poszerzysz wiedzę o Unii Europejskiej. Masz szansę na spotkania z ludźmi
kultury, polityki i życia społecznego. To także możliwość uczestniczenia m.in. 
w warsztatach organizowanych przez europejską sieć Europe Direct, z którą nasze
Liceum, jako pierwsze na Opolszczyźnie, nawiązało współpracę. Punkt EUROPE
DIRECT w Opolu jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy zarządzanej przez Komisję
Europejską.

Absolwent klasy europejskiej może podjąć studia m.in. na kierunkach
humanistycznych, administracyjnych, prawniczych, politologii, europeistyce.

Publiczne  
Liceum Ogólnokształcące nr IX 
im. Generała Władysława Andersa 
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45-222 Opole, ul. Oleska 68 
tel. 77 402 77 80, sekretariat@plo9.opole.pl 

facebook.com/plo9opole 
www.plo9.opole.pl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  2017 
aktualnie:  448 uczniów i 57 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Małgorzata Szafors 
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R O Z S Z E R Z E N I A

język angielski
wos
geografia lub historia

PATRONAT 
EUROPE DIRECT OPOLE

K L A S A  O G Ó L N A  E U R O P E J S K A
Jeżeli doceniasz rolę języków obcych, chcesz mieć wpływ na to, co się dzieje wokół
Ciebie i jesteś zafascynowany współczesnym światem i jego rozwojem, ten profil jest
dla Ciebie.

Tutaj poszerzysz wiedzę o Unii Europejskiej. Masz szansę na spotkania z ludźmi
kultury, polityki i życia społecznego. To także możliwość uczestniczenia m.in. 
w warsztatach organizowanych przez europejską sieć Europe Direct, z którą nasze
Liceum, jako pierwsze na Opolszczyźnie, nawiązało współpracę. Punkt EUROPE
DIRECT w Opolu jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy zarządzanej przez Komisję
Europejską.

Absolwent klasy europejskiej może podjąć studia m.in. na kierunkach
humanistycznych, administracyjnych, prawniczych, politologii, europeistyce.

Publiczne  
Liceum Ogólnokształcące nr IX 
im. Generała Władysława Andersa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g 
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rok założenia szkoły:  2017 
aktualnie:  448 uczniów i 57 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Małgorzata Szafors 
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Zespół Państwowych Placówek  
Kształcenia Plastycznego 
im. Jana Cybisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10 
tel. 77 456 60 99, sekretariat@plastyczniak.opole.pl 

facebook.com/PlastyczniakOpole 
www.plastyczniak.opole.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
rok założenia szkoły:  1959 
aktualnie:  210 uczniów i 54 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Małgorzata Wojtanowska 
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ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH 
PLACÓWEK KSZTAŁCENIA 
PLASTYCZNEGO
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ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH 
PLACÓWEK KSZTAŁCENIA 
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plastyczniak.opole.pl

Liceum Plastyczne to jedyne miejsce w Opolu, gdzie kształci się 
w zakresie przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących. Wy-
jątkowość naszej szkoły polega na tym, że oferuje wszechstronne 
wykształcenie, unikalne przygotowanie zawodowe, indywidualne 
podejście do ucznia i wyjątkowo kameralną, serdeczną atmosferę.

NAUKA I MATURA 

W Liceum Plastycznym przygotowujemy do matury: 
w ramach przedmiotów ogólnokształcących reali-
zujemy taki sam wymiar godzin dydaktycznych, jak 
inne szkoły licealne. Uczniowie naszej szkoły kończą 
edukację z przedmiotów ogólnokształcących przy-
stąpieniem do ogólnopolskiej matury. Staramy się 
dbać o wysoki poziom kształcenia ogólnego: kadra 
nauczycielska nieustannie podnosi swoje kompe-
tencje, tworzy autorskie programy i rozwiązania 
edukacyjne, chcąc podwyższać poziom nauczania 
i odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku 
pracy. Szczególną wagę przykładamy do indywidu-
alizacji i bezpośredniego kontaktu z uczniem oraz 
przygotowania go do samodzielnego funkcjono-
wania, czy to na kolejnym etapie edukacji, czy na 
rynku pracy.

ATMOSFERA I RELACJE 

W szkole uczy się dwustu uczniów. Atmosfera jest 
kameralna, wiele przedmiotów nauczanych jest 
w małych grupach o charakterze warsztatowym. 
Preferujemy indywidualne podejście do każdego 
ucznia, chcemy dbać o jego osobowy rozwój. Po-
magamy odkrywać talenty i uwierzyć we własne siły, 
wspieramy uczniów w razie problemów, oferując 
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na wysokim 
poziomie.

plastyczniak.opole.pl
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KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE 

Uczniowie Liceum Plastycznego oprócz przed-
miotów ogólnokształcących poznają także tajniki 
sztuki w takich dziedzinach jak: rysunek i malar-
stwo, rzeźba, fotografia i film, multimedia. Nauka 
przedmiotów artystycznych kończy się dyplomem 
i uzyskaniem tytułu zawodowego: plastyk. Co 
istotne, w trakcie nauki uczniowie specjalizują 
się w jednej z dziedzin artystycznych (stylizacja 
kostiumu i kreacja wizerunku, projektowanie ubio-
ru, snycerstwo, ceramika, fotografia artystyczna, 
projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz, 
aranżacja przestrzeni, scenografia, tkanina, pro-
jektowanie zabawek).

Dodatkowo uczniowie naszej szkoły poszerzają 
horyzonty, ucząc się historii sztuki oraz uczestni-
cząc w  dodatkowych lekcjach filozofii, estetyki, czy 
historii teatru. Szkoła oferuje szeroko rozumianą 
edukację artystyczną i humanistyczną, która kształ-
tuje w naszych uczniach wrażliwość, zdolność nie-
szablonowego i konstruktywnego myślenia. 

Podstawową edukację dopełniają różnorodne za-
jęcia pozalekcyjne, plenery artystyczne, wycieczki 
przedmiotowe i wymiany zagraniczne. Tak wszech-
stronna forma kształcenia to dobra podstawa roz-
woju osobowości, wartościowych zainteresowań, 
doskonalenia umiejętności percepcyjnych i ma-
nualnych. Liceum Plastyczne umożliwia rozwijanie 
różnych kompetencji, niezbędnych we współcze-
snym świecie: kreatywności, współpracy, znajomo-
ści języków obcych i technologii informatycznych. 

plastyczniak.opole.pl

CERAMIKA

Rozwija manualnie, uczy myślenia przestrzennego, 
wyrabia poczucie estetyki, kreatywność, zdolność 
łączenia myślenia projektowego i warsztatowego. 

SNYCERSTWO

Uczy twórczego, kreatywnego i nieszablonowego 
podejścia, rozwija manualnie, pobudza kreatyw-
ność oraz myślenie przestrzenne. 

PROJEKTOWANIE UBIORU

Uczy myślenia projektowego, doskonali umiejęt-
ności rysunkowe i kompozycyjne, pozwala zdobyć 
praktyczne umiejętności szycia i projektowania 
ubioru. 

TECHNIKI SCENOGRAFICZNE

Wzbogaca wyobraźnię, poszerza horyzonty pla-
styczne oraz literackie, uczy dostosowywać formę 
do treści.

ARANŻACJA WNĘTRZ

Uczy myślenia projektowego, doskonali umiejęt-
ności rysunkowe, kształtuje kreatywność i pracę 
w procesie. 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Uczy myślenia projektowego, doskonali umiejęt-
ności rysunkowe, kształtuje kreatywność i pracę 
w procesie. 

plastyczniak.opole.pl
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KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE 

Uczniowie Liceum Plastycznego oprócz przed-
miotów ogólnokształcących poznają także tajniki 
sztuki w takich dziedzinach jak: rysunek i malar-
stwo, rzeźba, fotografia i film, multimedia. Nauka 
przedmiotów artystycznych kończy się dyplomem 
i uzyskaniem tytułu zawodowego: plastyk. Co 
istotne, w trakcie nauki uczniowie specjalizują 
się w jednej z dziedzin artystycznych (stylizacja 
kostiumu i kreacja wizerunku, projektowanie ubio-
ru, snycerstwo, ceramika, fotografia artystyczna, 
projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz, 
aranżacja przestrzeni, scenografia, tkanina, pro-
jektowanie zabawek).

Dodatkowo uczniowie naszej szkoły poszerzają 
horyzonty, ucząc się historii sztuki oraz uczestni-
cząc w  dodatkowych lekcjach filozofii, estetyki, czy 
historii teatru. Szkoła oferuje szeroko rozumianą 
edukację artystyczną i humanistyczną, która kształ-
tuje w naszych uczniach wrażliwość, zdolność nie-
szablonowego i konstruktywnego myślenia. 

Podstawową edukację dopełniają różnorodne za-
jęcia pozalekcyjne, plenery artystyczne, wycieczki 
przedmiotowe i wymiany zagraniczne. Tak wszech-
stronna forma kształcenia to dobra podstawa roz-
woju osobowości, wartościowych zainteresowań, 
doskonalenia umiejętności percepcyjnych i ma-
nualnych. Liceum Plastyczne umożliwia rozwijanie 
różnych kompetencji, niezbędnych we współcze-
snym świecie: kreatywności, współpracy, znajomo-
ści języków obcych i technologii informatycznych. 

plastyczniak.opole.pl

CERAMIKA

Rozwija manualnie, uczy myślenia przestrzennego, 
wyrabia poczucie estetyki, kreatywność, zdolność 
łączenia myślenia projektowego i warsztatowego. 

SNYCERSTWO

Uczy twórczego, kreatywnego i nieszablonowego 
podejścia, rozwija manualnie, pobudza kreatyw-
ność oraz myślenie przestrzenne. 

PROJEKTOWANIE UBIORU

Uczy myślenia projektowego, doskonali umiejęt-
ności rysunkowe i kompozycyjne, pozwala zdobyć 
praktyczne umiejętności szycia i projektowania 
ubioru. 

TECHNIKI SCENOGRAFICZNE

Wzbogaca wyobraźnię, poszerza horyzonty pla-
styczne oraz literackie, uczy dostosowywać formę 
do treści.

ARANŻACJA WNĘTRZ

Uczy myślenia projektowego, doskonali umiejęt-
ności rysunkowe, kształtuje kreatywność i pracę 
w procesie. 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Uczy myślenia projektowego, doskonali umiejęt-
ności rysunkowe, kształtuje kreatywność i pracę 
w procesie. 

plastyczniak.opole.pl
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PROJEKTOWANIE ZABAWEK

Uczy twórczego i nieszablonowego podejścia, roz-
wija manualnie, kształtuje umiejętności twórczego 
wykorzystania materiału oraz wpływa na rozwój 
zdolności technicznych.

RYSUNEK I MALARSTWO

Rozwija obserwację przestrzeni i bryły, rozwija 
wrażliwość kolorystyczną, rozwija wyobraźnię, 
tworzy przestrzeń kreacji. 

RZEŹBA

Kształtuje wyobraźnię przestrzenną, rozwija zdol-
ności manualne, uczy szerokiego patrzenia i inter-
pretacji zjawisk. 

FOTOGRAFIA I FILM 

Rozwija umiejętność patrzenia i szybkiego po-
dejmowania decyzji, kształtuje poczucie estetyki 
i cierpliwości. 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

Daje podstawy znajomości kompozycji, wiedzy 
o percepcji, uczy komunikacji wizualnej, rozwija 
cierpliwość i umiejetność estetycznego kompono-
wania form, stanowi wstęp do innych zajęć.

HISTORIA SZTUKI

Otwiera na świat, poszerza horyzonty kulturalne 
i artystyczne, kształtuje wrażliwość estetyczną, 
daje wiedzę o sztuce oraz stanowi źródło arty-
stycznych inspiracji.

plastyczniak.opole.pl

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ 
Liceum Plastyczne w Opolu jest w czołówce szkół 
artystycznych w Polsce, jeśli chodzi o poziom 
kształcenia artystycznego i umiejętności naszych 
uczniów, odnoszących sukcesy w ogólnopolskich 
konkursach plastycznych oraz w Olimpiadzie 
Artystycznej. 

Przygotowujemy praktycznie do wykonywania zawodu plastyka: podczas zajęć 
artystycznych w świetnie wyposażonych pracowniach uczniowie nabywają uni-
kalnych umiejętności, szczególnie cennych w sytuacji przeciążenia całego syste-
mu edukacji wiedzą teoretyczną a szkoła przygotowuje do wykonywania wielu 
różnych zawodów, począwszy od malarza, fotografa, grafika komputerowego, 
scenografa, snycerza, poprzez konserwację, stylizację, wizaż, architekturę, po 
prowadzenie własnego studia projektowego, studia tatuażu, pracowni ceramiki, 
renowacji mebla, tkaniny, czy własnej galerii lub wydawnictwa. Nasi absolwenci 
są przygotowani do podejmowania wyzwań i często odnajdują się w różnych 
rolach np. projektują gry, tworzą oprawę wizualną wydarzeń medialnych, są 
operatorami filmowymi, aktorami. 

Wielu naszych absolwentów przemienia swoją artystyczną pasję w praktykę 
zawodową: kontynuują naukę na uczelniach artystycznych całego kraju i za 
granicą. Nasi absolwenci studiują też na wielu innych uczelniach – są ludźmi 
wszechstronnie wykształconymi, a edukacja artystyczna jest jednym z elementów 
ich wszechstronności. Warto podkreślić, że po otrzymaniu tytułu zawodowego 
w określonej specjalności nasz absolwent może podjąć się wykonywania zleceń 
lub współpracy z biurami projektowymi czy warsztatami artystycznymi i rzemieśl-
niczymi. Korzystając z umiejętności rysunkowo-malarskich lub fotograficznych 
może podejmować się wykonywania różnych prac zleconych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych naszej szkoły to artyści, absolwenci 
wyższych uczelni artystycznych. Ich pasja, zaangażowanie i wykształcenie są 
gwarantem poziomu nauczania. Życzliwie wprowadzamy młodych ludzi w świat 
sztuki, odkrywamy go z nimi wciąż na nowo. Ważnym elementem tego modelu 
kształcenia są plenery krajowe i zagraniczne, wycieczki prowadzone przez na-
szych historyków sztuki. Uczestniczymy w kulturze: przeżywamy, analizujemy, 
w końcu tworzymy. Nasza szkoła to miejsce dla ludzi z pasją: dotyczy to zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli. Równie ważne są dla nas projekty wewnątrzszkolne, 
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PROJEKTOWANIE ZABAWEK

Uczy twórczego i nieszablonowego podejścia, roz-
wija manualnie, kształtuje umiejętności twórczego 
wykorzystania materiału oraz wpływa na rozwój 
zdolności technicznych.

RYSUNEK I MALARSTWO

Rozwija obserwację przestrzeni i bryły, rozwija 
wrażliwość kolorystyczną, rozwija wyobraźnię, 
tworzy przestrzeń kreacji. 

RZEŹBA

Kształtuje wyobraźnię przestrzenną, rozwija zdol-
ności manualne, uczy szerokiego patrzenia i inter-
pretacji zjawisk. 

FOTOGRAFIA I FILM 

Rozwija umiejętność patrzenia i szybkiego po-
dejmowania decyzji, kształtuje poczucie estetyki 
i cierpliwości. 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

Daje podstawy znajomości kompozycji, wiedzy 
o percepcji, uczy komunikacji wizualnej, rozwija 
cierpliwość i umiejetność estetycznego kompono-
wania form, stanowi wstęp do innych zajęć.

HISTORIA SZTUKI

Otwiera na świat, poszerza horyzonty kulturalne 
i artystyczne, kształtuje wrażliwość estetyczną, 
daje wiedzę o sztuce oraz stanowi źródło arty-
stycznych inspiracji.

plastyczniak.opole.pl

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ 
Liceum Plastyczne w Opolu jest w czołówce szkół 
artystycznych w Polsce, jeśli chodzi o poziom 
kształcenia artystycznego i umiejętności naszych 
uczniów, odnoszących sukcesy w ogólnopolskich 
konkursach plastycznych oraz w Olimpiadzie 
Artystycznej. 

Przygotowujemy praktycznie do wykonywania zawodu plastyka: podczas zajęć 
artystycznych w świetnie wyposażonych pracowniach uczniowie nabywają uni-
kalnych umiejętności, szczególnie cennych w sytuacji przeciążenia całego syste-
mu edukacji wiedzą teoretyczną a szkoła przygotowuje do wykonywania wielu 
różnych zawodów, począwszy od malarza, fotografa, grafika komputerowego, 
scenografa, snycerza, poprzez konserwację, stylizację, wizaż, architekturę, po 
prowadzenie własnego studia projektowego, studia tatuażu, pracowni ceramiki, 
renowacji mebla, tkaniny, czy własnej galerii lub wydawnictwa. Nasi absolwenci 
są przygotowani do podejmowania wyzwań i często odnajdują się w różnych 
rolach np. projektują gry, tworzą oprawę wizualną wydarzeń medialnych, są 
operatorami filmowymi, aktorami. 

Wielu naszych absolwentów przemienia swoją artystyczną pasję w praktykę 
zawodową: kontynuują naukę na uczelniach artystycznych całego kraju i za 
granicą. Nasi absolwenci studiują też na wielu innych uczelniach – są ludźmi 
wszechstronnie wykształconymi, a edukacja artystyczna jest jednym z elementów 
ich wszechstronności. Warto podkreślić, że po otrzymaniu tytułu zawodowego 
w określonej specjalności nasz absolwent może podjąć się wykonywania zleceń 
lub współpracy z biurami projektowymi czy warsztatami artystycznymi i rzemieśl-
niczymi. Korzystając z umiejętności rysunkowo-malarskich lub fotograficznych 
może podejmować się wykonywania różnych prac zleconych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych naszej szkoły to artyści, absolwenci 
wyższych uczelni artystycznych. Ich pasja, zaangażowanie i wykształcenie są 
gwarantem poziomu nauczania. Życzliwie wprowadzamy młodych ludzi w świat 
sztuki, odkrywamy go z nimi wciąż na nowo. Ważnym elementem tego modelu 
kształcenia są plenery krajowe i zagraniczne, wycieczki prowadzone przez na-
szych historyków sztuki. Uczestniczymy w kulturze: przeżywamy, analizujemy, 
w końcu tworzymy. Nasza szkoła to miejsce dla ludzi z pasją: dotyczy to zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli. Równie ważne są dla nas projekty wewnątrzszkolne, 
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integrujące szkolną społeczność i stanowiące doskonałą okazję do prezento-
wania i rozwijania talentów. Realizowanie projektów jest okazją do uczenia 
się w ulubionym „plastyczniakowym” stylu: wykorzystujemy wiedzę z wielu 
przedmiotów, uczymy się poprzez praktykę, rozwijamy kreatywność i świetnie 
się przy tym bawimy.

W kolejnym roku szkolnym (2022/2023) stawiamy na różnorodne specjalizacje. 
Bez względu na specjalizację najważniejszym celem naszej edukacji jest wszech-
stronność. Kształtowane przez nas kompetencje to: kreatywność, twórcze podej-
ście, myślenie przestrzenne, warsztat praktyczny, posługiwanie się technikami 
fotograficznymi i multimedialnymi. Wyspecjalizowane, profesjonalne pracow-
nie, prowadzone przez artystów-praktyków z doświadczeniem pedagogicznym, 
umożliwiają uczniom pełny rozwój.

plastyczniak.opole.pl

DOŁĄCZ DO NAS!
Jesteś kreatywny, wrażliwy, ciekawy świata? 
Chcesz odkrywać i pogłębiać swoje artystyczne 
zdolności? Serdecznie zapraszamy na: www.pla-
styczniak.opole.pl. W zakładce REKRUTACJA znaj-
dziesz wszystkie informacje o naborze do Liceum 
Plastycznego. Naszej szkoły nie obejmuje elektro-
niczny system rekrutacji – terminy i formularze 
publikujemy na naszej stronie. Umożliwimy Ci 
również spotkanie z nauczycielami przedmiotów 
artystycznych: będziesz mógł z nimi porozmawiać 
i skonsultować swoje prace.

Przeprowadzimy Cię przez proces naboru do szkoły, 
odpowiemy na Twoje pytania. W razie wątpliwości 
pisz na adres: rekrutacja@plastyczniak.opole.pl.

Dołącz do nas. Warto!

Zespół Szkół Budowlanych 
im. Papieża Jana Pawła II 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40 
tel. 77 474 54 54, sekretariat@zsbopole.pl 

facebook.com/Zespół-Szkół-Budowlanych-im-Papieża-Jana-Pawła-II-w-Opolu 
www.zsbopole.pl 
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Publiczne Technikum nr 6 
TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ 

 

Z INNOWACJĄ:  Zarządzanie nieruchomościami 
UMIEJĘTNOŚCI: 
 prowadzenie dokumentacji budowy 
 sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 
 nadzór nad pracami budowlanymi 
 organizowanie robót związanych na terenie budowy 
 wykonywanie i montaż konstrukcji budowlanych 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 
 przedsiębiorstwa budowlane 
 państwowy nadzór budowlany 
 biura projektów 
 prowadzenie własnej firmy budowlanej 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 
 BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
 BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych 

oraz sporządzanie kosztorysów 

Z INNOWACJĄ: Florystyka z elementami fotografii  
UMIEJĘTNOŚCI: 
 projektowanie nowoczesnych wnętrz 
 organizacja robót budowlano-wykończeniowych 
 projektowanie form małej architektury 
 umiejętność organizacji przestrzeni 
 wiedza z zakresu psychologii koloru 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 
 firmy budowlano-wykończeniowe 
 biura projektowo-architektoniczne 
 markety budowlano-wykończeniowe 
 własna działalność gospodarcza 
 firmy wystawiennicze 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 
 BUD.AW1 –  Wykonywanie i realizacja projektów 

aranżacji wnętrz 
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Publiczne Technikum nr 6na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Technikum nr 6 
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 
 prace budowlane i renowacyjne zabytków 
 rekonstrukcja detali architektonicznych 
 projektowanie sztukatorskich dekoracji 
 wykonywanie polichromii 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 
 instytucje zajmujące się ochroną zabytków 
 muzea 
 firmy oferujące renowację obiektów kultury 
 kompleksy pałacowo-zamkowe 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 
 BUD.23  – Wykonywanie i renowacja detali 

architektonicznych 
 BUD.24 – Prowadzenie prac renowatorskich elementów 

architektury 
 

Publiczne Technikum nr 6 
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Z INNOWACJĄ:  Konsultant ślubny  (Wedding planner) 
UMIEJĘTNOŚCI: 
 projektowanie i urządzanie terenów zieleni 
 pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 
 konserwacja obiektów architektury krajobrazu 
 posługiwanie się dokumentacją projektową 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 
 firmy pielęgnujące zieleń 
 biura projektowe oraz firmy geodezyjne 
 szkółki drzew, krzewów i roślin ozdobnych 
 jednostki administracji samorządowej (wydział geodezji 

i  kartografii) 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE: 
 OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 

   roślinnych obiektów architektury krajobrazu 
 OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową  

   oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 
 

 

 

 

 

 

  

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
 monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w  budownictwie 
 murarz-tynkarz 
 stolarz 
 monter sieci i instalacji sanitarnych (patronat niemieckiej 

firmy Kafril)  
 monter stolarki budowlanej (nowy zawód!!!) 
 elektryk  
 klasy wielozawodowe (wszystkie zawody wg klasyfikacji, 

m.in.: monter izolacji budowlanych, dekarz, mechanik 
pojazdów samochodowych, lakiernik, tapicer, fryzjer, 
sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz i wiele 
innych) 

OFERUJEMY: 
 gwarancję zatrudnienia w zawodzie 
 zatrudnienie w przedsiębiorstwach i prywatnych firmach 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
 szkolenia zawodowe i dokształcające kursy 
 stypendia naukowe dla najlepszych 
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Publiczne Technikum nr 6na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Technikum nr 6 
TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 
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Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 
Kwalifikacja: BUD.25 – Organizacja, kontrola i sporządzanie 
kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. 
 Technik inżynierii sanitarnej 
Kwalifikacja: BUD.20 – Organizacja robót związanych 
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 
sanitarnych. 
 Technik technologii drewna 
Kwalifikacja: DRM.08 – Organizacja i prowadzenie procesów 
przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych. 
OFERUJEMY: 
 naukę na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia  
 dwuletni cykl kształcenia zawodowego 
 po zdaniu egzaminu uzyskanie tytułu technika 
 możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości 
 system zaoczny – zjazdy co dwa tygodnie (piątek-sobota) 

 
 

 

WIZUALIZACJE – PROJEKTY UCZNIÓW 

 

 

 

  
PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE 

Realizujemy różnorodne projekty i programy edukacyjne, 
w  tym te, które są współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. 
PROJEKTY I PROGRAMY: 
 „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” 
 „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy” 
 Programu Erasmus+ i POWER 
KORZYŚCI: 
 rozwój kwalifikacji zawodowych  
 doskonalenie językowych kompetencji zawodowych 
 uzyskanie certyfikatów i dyplomów 
 zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy 
 staże zawodowe uczniów (Słowacja, Niemcy, Hiszpania) 
 poszerzanie kompetencji społecznych 
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Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 
 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 
Kwalifikacja: BUD.25 – Organizacja, kontrola i sporządzanie 
kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. 
 Technik inżynierii sanitarnej 
Kwalifikacja: BUD.20 – Organizacja robót związanych 
z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 
sanitarnych. 
 Technik technologii drewna 
Kwalifikacja: DRM.08 – Organizacja i prowadzenie procesów 
przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych. 
OFERUJEMY: 
 naukę na podbudowie Branżowej szkoły I stopnia  
 dwuletni cykl kształcenia zawodowego 
 po zdaniu egzaminu uzyskanie tytułu technika 
 możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości 
 system zaoczny – zjazdy co dwa tygodnie (piątek-sobota) 
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 staże uczniowskie 
 wycieczki zawodowe 
 kursy specjalistyczne 
 konkursy wewnątrzszkolne  
 krajowe turnieje zawodowe 
 targi branżowe  
 koła zainteresowań 
 wolontariat 
 warsztaty artystyczne 
warzysz 

 BRĄZOWA SZKOŁA 2021  (Technikum Publiczne nr 6) 
 SREBRNA SZKOŁA 2020  (Technikum Publiczne nr 6) 
 III Miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym 

„ZŁOTA KIELNIA” 2020 
 Budowlanka – Laureat EDUinspiracje 2020  

 

SUKCESY  

WSPÓŁPRACA  

 PATRONAT FIRM:  
OPEX, ENERGOPOL, FILPLAST, TAURON 
 INSTYTUCJE I PARTNERZY: 
Urząd Miasta Opola, Polski Czerwony Krzyż, Państwowa Straż 
Pożarna, Ratownictwo Wodne OSP Opole, Ochotnicze Hufce 
Pracy, Sąd Okręgowy w Opolu Krajowe Stowarzyszenie 
Mediatorów 
 UCZELNIE:  
Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła 
Bankowa 
 WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI: 
Opolska Izba Gospodarcza, Knauf, Kafril, Fakro, IKEA, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
Urząd Miasta Opola, Polski Czerwony Krzyż, Państwowa Straż 

DZIAŁALNOŚĆ  

 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-063 Opole, ul. Kościuszki 43 
tel. 77 453 66 41, szkola@zse.opole.pl 

facebook.com/ekonomikopole 
www.ekonomik.opole.pl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1945 
aktualnie:  834 uczniów i 80 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Ewa Nowak-Kübler 
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Opolski Ekonomik to dla mnie nie tylko miejsce pracy, ale przede 
wszystkim świat inspirujących relacji, kreatywnych projektów, 

uczenia się od siebie nawzajem i przestrzeń na rozwój młodzieży 
oraz nas – nauczycieli. 

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie! Stoisz przed wyborem. 
Wybór jest sztuką. Sztuka oznacza wyjątkowość, precyzję, wy-
trwałość, otwartość, pomysłowość, ideę, wartości, celowość oraz 
przekaz. Podejmując decyzję zastanów się, czy pragniesz dołą-
czyć do społeczności tolerancyjnej, pełnej pasji i dążącej do obra-
nego celu, czy chcesz zdobyć zawód, umiejętności poruszania się 
po rynku pracy, a także ukończyć szkołę egzaminem maturalnym 
otwierającym drzwi do studiowania.

Szkoła zawodowa w tym przypadku znaczy więcej. Oprócz 
tytułu technika wybranego zawodu, możesz na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych zdobyć dodatkowe kompetencje – w zakre-
sie administracji, kadr i płac czy rachunkowości. Praktyki zawodo-
we, w tym zagraniczne m.in. w Hiszpanii, pomogą Ci potem szyb-
ko dostosować się do warunków pracy. 

Sztuką Ekonomika jest stwarzanie możliwości rozwijania pa-
sji: sportowych, teatralnych, fotograficznych, wolontariackich, sa-

morządowych, wokalnych. Nasi absolwenci są rad-
nymi, założycielami własnych firm, studentami 
wielu prestiżowych uczelni, także cenionymi 

pracownikami w sektorze gospodarczym. 
 U nas każdy ma szansę na sukces. 
Zainspiruj się i dołącz do nas. Zapraszam.

Dyrektor ZSEk
Ewa Nowak-Kübler

technikum nr
2. miejsce w województwie opolskim 
29. miejsce w Polsce w ogólnopolskim 
Rankingu Perspektywy 2022  
w kategorii Technika

TECHNIK
programista

K
w

alifi
kacje zaw

odow
e

INF.03 
Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami 

danych 

INF.04 
Projektowanie, 

programowanie  
i testowanie  

aplikacji

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• podstawy informatyki, podstawy baz danych,
• strony i aplikacje internetowe,
• aplikacje webowe, desktopowe i mobilne,
• język angielski zawodowy,
• tworzenie i zarządzanie bazami danych,
• tworzenie stron i aplikacji internetowych,
• tworzenie aplikacji desktopowych i mobilnych.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Programista to kreator, a powstawanie aplikacji 
mobilnych czy webowych to wieloetapowy 
proces. Kodowanie wymaga dużej koncentracji, 
skupienia się na celu. Stworzenie arcydzieła 
wymaga czasu. W Ekonomiku poznasz 
najważniejsze narzędzia do programowania 
swoich przyszłych sukcesów.

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• programista baz danych,
• web developer,
• programista systemów 

łączności komputerowej,
• projektant aplikacji,
• menedżer projektu.

84



Opolski Ekonomik to dla mnie nie tylko miejsce pracy, ale przede 
wszystkim świat inspirujących relacji, kreatywnych projektów, 

uczenia się od siebie nawzajem i przestrzeń na rozwój młodzieży 
oraz nas – nauczycieli. 

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie! Stoisz przed wyborem. 
Wybór jest sztuką. Sztuka oznacza wyjątkowość, precyzję, wy-
trwałość, otwartość, pomysłowość, ideę, wartości, celowość oraz 
przekaz. Podejmując decyzję zastanów się, czy pragniesz dołą-
czyć do społeczności tolerancyjnej, pełnej pasji i dążącej do obra-
nego celu, czy chcesz zdobyć zawód, umiejętności poruszania się 
po rynku pracy, a także ukończyć szkołę egzaminem maturalnym 
otwierającym drzwi do studiowania.

Szkoła zawodowa w tym przypadku znaczy więcej. Oprócz 
tytułu technika wybranego zawodu, możesz na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych zdobyć dodatkowe kompetencje – w zakre-
sie administracji, kadr i płac czy rachunkowości. Praktyki zawodo-
we, w tym zagraniczne m.in. w Hiszpanii, pomogą Ci potem szyb-
ko dostosować się do warunków pracy. 

Sztuką Ekonomika jest stwarzanie możliwości rozwijania pa-
sji: sportowych, teatralnych, fotograficznych, wolontariackich, sa-

morządowych, wokalnych. Nasi absolwenci są rad-
nymi, założycielami własnych firm, studentami 
wielu prestiżowych uczelni, także cenionymi 

pracownikami w sektorze gospodarczym. 
 U nas każdy ma szansę na sukces. 
Zainspiruj się i dołącz do nas. Zapraszam.

Dyrektor ZSEk
Ewa Nowak-Kübler

technikum nr
2. miejsce w województwie opolskim 
29. miejsce w Polsce w ogólnopolskim 
Rankingu Perspektywy 2022  
w kategorii Technika

TECHNIK
programista

K
w

alifi
kacje zaw

odow
e

INF.03 
Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami 

danych 

INF.04 
Projektowanie, 

programowanie  
i testowanie  

aplikacji

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• podstawy informatyki, podstawy baz danych,
• strony i aplikacje internetowe,
• aplikacje webowe, desktopowe i mobilne,
• język angielski zawodowy,
• tworzenie i zarządzanie bazami danych,
• tworzenie stron i aplikacji internetowych,
• tworzenie aplikacji desktopowych i mobilnych.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Programista to kreator, a powstawanie aplikacji 
mobilnych czy webowych to wieloetapowy 
proces. Kodowanie wymaga dużej koncentracji, 
skupienia się na celu. Stworzenie arcydzieła 
wymaga czasu. W Ekonomiku poznasz 
najważniejsze narzędzia do programowania 
swoich przyszłych sukcesów.

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• programista baz danych,
• web developer,
• programista systemów 

łączności komputerowej,
• projektant aplikacji,
• menedżer projektu.

85



Księgowość to serce każdej firmy, 
a księgowy to główny strateg, który dzięki 
swoim umiejętnościom i wiedzy, dostarcza 
niezbędnych danych do podejmowania 
decyzji. Profesjonalizm i fachowość 
w przetwarzaniu danych, rozliczaniu 
podatków czy sporządzaniu sprawozdań 
przy użyciu nowoczesnych narzędzi to jego 
atrybuty. Jak każdy gracz strategiczny 
kieruje się on sztuką wyboru, mając na 
względzie z jednej strony dobro firmy, 
z drugiej zaś wyzwania otoczenia.   

Możliwe kreacje przyszłości:

• specjalista ds. kadrowo-płacowych,
• specjalista ds. rachunkowości,
• analityk finansowy,
• agent ubezpieczeniowy,
• doradca finansowy,
• urzędnik administracji publicznej,
• pracownik banku,
• pracownik działu finansowego w każdym 

przedsiębiorstwie.

Przedmioty zawodowe 
w Ekonomiku:

• podstawy ekonomii i statystyki,
• finanse przedsiębiorstw,
• kadry i płace, rachunkowość,
• język obcy zawodowy,
• pracownia kadrowo-płacowa,
• pracownia statystyki,
• pracownia analiz 

ekonomiczno-finansowych,
• pracownia rachunkowości.

+ 280 godzin praktyk 
zawodowych

TECHNIK
ekonomista
Sztuka ekonomii polega na tym, aby 
przewidywać sytuacje ekonomiczne i umieć 
reagować na nagłe zmiany rynkowe. 
Ekonomista niczym artysta potrafi kreować 
finansową rzeczywistość, dostosować ją 
do swoich potrzeb, czerpać korzyści dzięki 
umiejętności przewidywania i wyciągania 
wniosków. Szerokie kompetencje zawodowe 
ekonomisty połączone z kreatywnością to 
prosty przepis na sukces zawodowy.

EKA.04 
Prowadzenie 

dokumentacji 
w jednostce 

organizacyjnej

EKA.05
Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych 
i gospodarki 

finansowej jednostek 
organizacyjnych

EKA.05
Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 

EKA.07
Prowadzenie rachunkowości
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TECHNIK
logistyk

SPL.01 
Obsługa 

magazynów 

SPL.04
Obsługa 

transportu

Przedmioty zawodowe  
w Ekonomiku:

• logistyka w produkcji i dystrybucji,
• zapasy i magazynowanie,
• procesy transportowe w logistyce,
• usługi logistyczno-transportowe,
• język angielski dla logistyków,
• pracownia magazynowa,
• planowanie produkcji 

i dystrybucji,
• pracownia 

transportowo-spedycyjna,
• planowanie przepływów 

w transporcie.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• kierownik 
ds. dystrybucji 
i logistyki,

• kierownik 
ds. transportu,

• kierownik 
magazynu,

• magazynier,
• specjalista 

ds. zaopatrzenia.

Mistrz – logistyk to wykwalifikowany pracownik odpowiedzialny 
za organizację przepływu towarów i koordynowanie procesów 
dystrybucji. Umiejętności menedżerskie, takie jak zdolność 
pracy pod presją czasu i szybkiego podejmowania decyzji to 
najważniejsze kompetencje logistyka. Od kilku lat Ekonomik jest 
w krajowej czołówce olimpiad i konkursów logistycznych. 

Przedmioty zawodowe 
w Ekonomiku:

• elementy prawa,
• podstawy ekonomii i statystyki,
• ekonomika,
• finanse przedsiębiorstw,
• język obcy zawodowy,
• pracownia ekonomiczna,
• pracownia kadrowo-płacowa,
• pracownia analiz 

ekonomiczno-finansowych,
• pracownia technik biurowych 

i statystyki.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Możliwe kreacje przyszłości:

• agent ubezpieczeniowy, 
• urzędnik administracji publicznej,
• specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, 
• specjalista ds. kadrowo-płacowych, 
• pracownik banku, 
• analityk rynku, 
• doradca inwestycyjny, 
• menedżer.

K
w

alifi
kacje zaw

odow
e

86



Księgowość to serce każdej firmy, 
a księgowy to główny strateg, który dzięki 
swoim umiejętnościom i wiedzy, dostarcza 
niezbędnych danych do podejmowania 
decyzji. Profesjonalizm i fachowość 
w przetwarzaniu danych, rozliczaniu 
podatków czy sporządzaniu sprawozdań 
przy użyciu nowoczesnych narzędzi to jego 
atrybuty. Jak każdy gracz strategiczny 
kieruje się on sztuką wyboru, mając na 
względzie z jednej strony dobro firmy, 
z drugiej zaś wyzwania otoczenia.   

Możliwe kreacje przyszłości:

• specjalista ds. kadrowo-płacowych,
• specjalista ds. rachunkowości,
• analityk finansowy,
• agent ubezpieczeniowy,
• doradca finansowy,
• urzędnik administracji publicznej,
• pracownik banku,
• pracownik działu finansowego w każdym 

przedsiębiorstwie.

Przedmioty zawodowe 
w Ekonomiku:

• podstawy ekonomii i statystyki,
• finanse przedsiębiorstw,
• kadry i płace, rachunkowość,
• język obcy zawodowy,
• pracownia kadrowo-płacowa,
• pracownia statystyki,
• pracownia analiz 

ekonomiczno-finansowych,
• pracownia rachunkowości.

+ 280 godzin praktyk 
zawodowych

TECHNIK
ekonomista
Sztuka ekonomii polega na tym, aby 
przewidywać sytuacje ekonomiczne i umieć 
reagować na nagłe zmiany rynkowe. 
Ekonomista niczym artysta potrafi kreować 
finansową rzeczywistość, dostosować ją 
do swoich potrzeb, czerpać korzyści dzięki 
umiejętności przewidywania i wyciągania 
wniosków. Szerokie kompetencje zawodowe 
ekonomisty połączone z kreatywnością to 
prosty przepis na sukces zawodowy.

EKA.04 
Prowadzenie 

dokumentacji 
w jednostce 

organizacyjnej

EKA.05
Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych 
i gospodarki 

finansowej jednostek 
organizacyjnych

EKA.05
Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 

EKA.07
Prowadzenie rachunkowości

K
w

al
ifi

ka
cj

e 
za

w
od

ow
e

TECHNIK
logistyk

SPL.01 
Obsługa 

magazynów 

SPL.04
Obsługa 

transportu

Przedmioty zawodowe  
w Ekonomiku:

• logistyka w produkcji i dystrybucji,
• zapasy i magazynowanie,
• procesy transportowe w logistyce,
• usługi logistyczno-transportowe,
• język angielski dla logistyków,
• pracownia magazynowa,
• planowanie produkcji 

i dystrybucji,
• pracownia 

transportowo-spedycyjna,
• planowanie przepływów 

w transporcie.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• kierownik 
ds. dystrybucji 
i logistyki,

• kierownik 
ds. transportu,

• kierownik 
magazynu,

• magazynier,
• specjalista 

ds. zaopatrzenia.

Mistrz – logistyk to wykwalifikowany pracownik odpowiedzialny 
za organizację przepływu towarów i koordynowanie procesów 
dystrybucji. Umiejętności menedżerskie, takie jak zdolność 
pracy pod presją czasu i szybkiego podejmowania decyzji to 
najważniejsze kompetencje logistyka. Od kilku lat Ekonomik jest 
w krajowej czołówce olimpiad i konkursów logistycznych. 

Przedmioty zawodowe 
w Ekonomiku:

• elementy prawa,
• podstawy ekonomii i statystyki,
• ekonomika,
• finanse przedsiębiorstw,
• język obcy zawodowy,
• pracownia ekonomiczna,
• pracownia kadrowo-płacowa,
• pracownia analiz 

ekonomiczno-finansowych,
• pracownia technik biurowych 

i statystyki.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Możliwe kreacje przyszłości:

• agent ubezpieczeniowy, 
• urzędnik administracji publicznej,
• specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, 
• specjalista ds. kadrowo-płacowych, 
• pracownik banku, 
• analityk rynku, 
• doradca inwestycyjny, 
• menedżer.

K
w

alifi
kacje zaw

odow
e

87



TECHNIK
fotografii i multimediów
Fotografia to umiejętność rysowania 
światłem. Oznacza zbiór technik, 
dzięki którym można zarejestrować 
obraz za pomocą światła. Podobnie 
jak malarstwo, fotografia ma zdolność 
inspirowania, angażowania odbiorcy 
i wzbudzania emocji. 
Na korytarzach Ekonomika zobaczysz 
liczne prace naszych najzdolniejszych 
fotografów.

Już w starożytnej Grecji reklama pełniła funkcję 
komunikacyjno-informacyjną. Reklama, kreacja 
są obecnie nieodzownym elementem ludzkiego 
życia. Przekaz reklamowy pełni funkcję prezentacji, 
wpływa na popyt, utrzymuje rynek zbytu. 
Najzdolniejsi twórcy reklamy w Ekonomiku tworzą 
nowe kampanie promocyjne szkoły, a efekty ich 
pracy można zobaczyć na szkolnym IG i FB.

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• redaktor, dziennikarz, 
copywriter,

• specjalista ds. marketingu, 
• specjalista ds. reklamy, 
• specjalista SEO,
• specjalista ds. PR,
• junior graphic designer,
• art. designer,
• web designer,
• brand manager,
• digital manager.

PGF.07
Wykonywanie przekazu 
reklamowego 

PGF.08
Zarządzanie kampanią 
reklamową

Przedmioty zawodowe  
w Ekonomiku:

• teoria reklamy i tworzenia przekazu 
reklamowego,

• fotografia produktowa,
• pracownia projektów reklamowych,
• etyka i komunikacja w reklamie,
• elementy psychologii w reklamie,
• planowanie kampanii reklamowej,
• badania reklamy,
• język angielski zawodowy.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Możliwe kreacje przyszłości:

• fotograf w studio fotograficznym, 
redakcji, dziale promocji i reklamy,

• junior designer 
w agencji reklamowej, 

• fotoedytor,
• wytwórnie filmowe,
• laboratoria 

kryminalistyczne.
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TECHNIK
grafiki i poligrafii 
cyfrowej PGF.04

Przygotowywanie oraz 
wykonywanie prac 

graficznych i publikacji 
cyfrowych

PGF.05
Drukowanie cyfrowe 

i obróbka druków

Narzędziem pracy grafika jest pędzel, ołówek i biała 
kartka w formie digitalowej. Z połączenia umiejętności 
obsługi programów graficznych i kreatywności może 
powstać niezła sztuka! W Ekonomiku graficy tworzą 
oryginalne i wartościowe projekty, a efekty ich pracy 
widać w kreacji wizualnej na stronie szkoły i mediach 
społecznościowych.

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• podstawy grafiki komputerowej,
• pracowania projektowania graficznego,
• podstawy poligrafii i projektowania publikacji,
• planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
• cyfrowe techniki drukowania,
• pracownia drukowania cyfrowego,
• pracownia druku 3D,
• język obcy zawodowy.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:

• estetyka i historia fotografii, kompozycja obrazu, 
• fotografia plenerowa i studyjna,
• projektowanie graficzne i pracownia cyfrowej obróbki obrazu,
• podstawy fotografii i optyki,
• podstawy chemii fotograficznej,
• pracownia chemicznej obróbki materiałów fotograficznych,
• materiały cyfrowe, grafika komputerowa, technologie 

multimedialne,
• pracownia projektów multimedialnych i animacji 

fotograficzno-filmowej,
• język angielski zawodowy.

+ 280 godzin praktyk zawodowych

AUD.02
Rejestracja, obróbka 

i publikacja obrazu 

AUD.05
Realizacja projektów 

graficznych i multimedialnych

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• digital artist,
• junior graphic designer,
• visual product designer,
• specialista DTP/CTP,
• grafik 2D/3D,
• UI designer.
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dzięki którym można zarejestrować 
obraz za pomocą światła. Podobnie 
jak malarstwo, fotografia ma zdolność 
inspirowania, angażowania odbiorcy 
i wzbudzania emocji. 
Na korytarzach Ekonomika zobaczysz 
liczne prace naszych najzdolniejszych 
fotografów.

Już w starożytnej Grecji reklama pełniła funkcję 
komunikacyjno-informacyjną. Reklama, kreacja 
są obecnie nieodzownym elementem ludzkiego 
życia. Przekaz reklamowy pełni funkcję prezentacji, 
wpływa na popyt, utrzymuje rynek zbytu. 
Najzdolniejsi twórcy reklamy w Ekonomiku tworzą 
nowe kampanie promocyjne szkoły, a efekty ich 
pracy można zobaczyć na szkolnym IG i FB.

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• redaktor, dziennikarz, 
copywriter,

• specjalista ds. marketingu, 
• specjalista ds. reklamy, 
• specjalista SEO,
• specjalista ds. PR,
• junior graphic designer,
• art. designer,
• web designer,
• brand manager,
• digital manager.

PGF.07
Wykonywanie przekazu 
reklamowego 

PGF.08
Zarządzanie kampanią 
reklamową

Przedmioty zawodowe  
w Ekonomiku:

• teoria reklamy i tworzenia przekazu 
reklamowego,

• fotografia produktowa,
• pracownia projektów reklamowych,
• etyka i komunikacja w reklamie,
• elementy psychologii w reklamie,
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Możliwe kreacje przyszłości:

• fotograf w studio fotograficznym, 
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TECHNIK
grafiki i poligrafii 
cyfrowej PGF.04

Przygotowywanie oraz 
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graficznych i publikacji 
cyfrowych
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Drukowanie cyfrowe 

i obróbka druków

Narzędziem pracy grafika jest pędzel, ołówek i biała 
kartka w formie digitalowej. Z połączenia umiejętności 
obsługi programów graficznych i kreatywności może 
powstać niezła sztuka! W Ekonomiku graficy tworzą 
oryginalne i wartościowe projekty, a efekty ich pracy 
widać w kreacji wizualnej na stronie szkoły i mediach 
społecznościowych.
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• podstawy grafiki komputerowej,
• pracowania projektowania graficznego,
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• planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej,
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• pracownia druku 3D,
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Przedmioty zawodowe w Ekonomiku:
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AUD.02
Rejestracja, obróbka 

i publikacja obrazu 

AUD.05
Realizacja projektów 

graficznych i multimedialnych

Możliwe kreacje 
przyszłości:

• digital artist,
• junior graphic designer,
• visual product designer,
• specialista DTP/CTP,
• grafik 2D/3D,
• UI designer.
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Zespół Szkół Elektrycznych 
im. Tadeusza Kościuszki 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45-062 Opole, ul. Kościuszki 39-41 

tel. 77 454 45 24, elektryk@elektryk.opole.pl 
facebook.com/opole.elektryczniak 

www.elektryk.opole.pl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rok założenia szkoły:  1950 
aktualnie:  836 uczniów i 79 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Dariusz Dobrowolski 
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im. Tadeusza Kościuszki w Opolu

1 miejsce
w województwie opolskim

14 miejsce
w Polsce

13 miejsce
 w Polsce

RANKING TECHNIKÓW

RANKING MATURALNY
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Zespół Szkół Mechanicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-027 Opole, ul. Osmańczyka 22 
tel. 77 454 38 50, sekretariat@zsm.opole.pl 

facebook.com/ZSMOpole 
www.zsm.opole.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1947 
aktualnie:  703 uczniów i 56 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Bogusław Januszko 
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www.zsm.opole.pl 
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aktualnie:  703 uczniów i 56 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Bogusław Januszko 
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Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. 

Witolda Pileckiego

Branżowa Szkoła

 I stopnia nr 2

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH

TECHNIK TRANSPORTU 

DROGOWEGO

      ZSM oferuje kształcenie w zawodach branży mechanicznej, transportowo- 

samochodowej oraz mechatronicznej. Szkoła utrzymuje bardzo ścisłe więzi z wieloma 

zakładami przemysłowymi w tym wiodącymi w swych branżach w naszym regionie. Praktykę 

zawodową i zajęcia praktyczne uczniowie ZSM realizują w opolskim Centrum Kształcenia 

Zawodowego oraz wybranych zakładach i przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Szkoła 

uczestniczy w wielu różnorodnych programach edukacyjnych i oświatowych, od wielu lat 

współpracuje ze szkołą FOS-BOS w Ingolstadt, dokąd nasi uczniowie jeżdżą regularnie w 

ramach wymiany partnerskiej oraz szkołą Szent-Gyorgyi w Gyor.

Pare slow o nas

Gdzie nas szukac ?

www.zsm.opole.pl
Zespół Szkół 

Mechanicznych w 
Opolu

zsm_opole

45-027 Opole 
ul.Osmañczyka 22 
tel.77 454 38 50

TECHNIK SPEDYTOR

SLUSARZ

ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Nasze zawody

Zespół Szkół Mechanicznych, znany wśród uczniów Opola jako „Mechaniczniak”, 

jest   najstarszą opolską szkołą. ZSM choć działający w  zabytkowym otoczeniu, 

jest nowoczesną, dynamiczną i stale rozwijającą się średnią szkołą techniczną, 

oferującą kształcenie w Publicznym Technikum nr 4 im. rtm. Witolda Pileckiego 

oraz w Szkole Branżowej pierwszego i drugiego stopnia. 

Branżowa Szkoła

 II stopnia nr 1

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH

ECHNIK MECHANIKT  zajmuje się 
wykonywaniem prac projektowych, 
produkcyjnych oraz remontowo – 

insta lacy jnych maszyn i  urządzeń 
technicznych. Ponadto jest przygotowany 
do organizowania  i  nadzorowania 
procesów produkcji.
W trakcie nauki uczniowie odbywają kurs 
spawalniczy, przygotowujący do egzaminu   
nadającego uprawnienia spawalnicze lub 
kurs CNC – oprogramowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie.  

E C H N I K  M E C H AT R O N I KT  t o 
specjalista wykorzystujący wiedzę 
z zakresu mechaniki, informatyki, 

cybernetyki oraz robotyki. Zajmuje się 
projektowaniem i konstruowaniem 
urządzeń z wykorzystaniem technik 
komputerowych, obsługą a także 
p r o g r a m o w a n i e m  r o b o t ó w 
przemysłowych oraz sterowników PLC.  
Do jego zadań należy również tworzenie 
i  obs ługa  l i n i i  p rodukcy jnych  i 
montażowych.  
W trakcie nauki przewidziano dla 
uczniów kurs SEP (uprawnienia 
elektryczne do eksploatacji urządzeń 
oraz sieci elektroenergetycznych), a 
także innowacja – autotronika, czyli 
mechatronika samochodowa.
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ECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHT  to  
zawód związany z obsługą techniczną 
różnorodnych pojazdów samochodowych. 

Kształcący się w tym kierunku stają się specjalistami 
z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów a także 
diagnostyki samochodowej. Technicy pojazdów 
samochodowych przygotowują dokumentację 
związaną z obsługą samochodów, oraz prowadzą 
usługi w branży motoryzacyjnej np. w zakresie 
sprzedaży samochodów i części samochodowych. 
W trakcie nauki odbywa się kurs prawa jazdy kat. B.  

ECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGOT  zajmuje się 
obsługą, eksploatacją, planowaniem i organizowaniem 
przewozu drogowego osób i ładunków. Wykonuje 

również prace związane z eksploatacją i obsługą środków 
transportu oraz prowadzi dokumentację dotyczącą 
przewozu. W trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B oraz tzw. 
kwalifikacja wstępna – przygotowanie do prowadzenia 
samochodów ciężarowych oraz kurs prawa jazdy kat. C+E.

ECHNIK SPEDY TORT  za jmuje  s ię 
o r g a n i z a c j ą  t r a n s p o r t u 
s a m o c h o d o w e g o ,  k o l e j o w e g o , 

lotniczego oraz morskiego. Jego zadaniem 
jest również przygotowywanie dokumentów 
przewozowych. Spedytor odpowiada za 
sporządzanie umów z klientami, uzgodnienie 
sposobu i miejsca dostarczenia ładunku oraz 
s p r a w u j e  n a d z ó r  n a d  p r a w i d ł o w y m 
przebiegiem transportu. W ZSM kształcimy 
spedytorów o specjalizacji - transport i handel 
międzynarodowy. W trakcie nauki uczniowie 
mają możliwość uczestniczenia w kursie dla 
operatorów wózków widłowych.
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E C H A N I K  P O J A Z D Ó W MSAMOCHODOWYCH zajmuje 
się naprawą, diagnostyką i 

d o k o n y w a n i e m   p r z e g l ą d ó w 
samochodów oraz innych pojazdów 
mechanicznych. Mechanik wykonuje 
prace serwisowe, sprawdza stan 
techniczny pojazdu, ustala przyczyny 
niesprawności i usuwa wykryte usterki 
oraz uszkodzenia. W trakcie nauki w 
tym zawodzie uczniowie odbywają 
kurs prawa jazdy kat. B.

E L E K T R O M E C H A N I K  P O J A Z D Ó W 
SAMOCHODOWYCH jest specjalistą w zakresie 
diagnostyki i naprawy elektrycznych oraz 
elektronicznych układów i  podzespołów 
pojazdów samochodowych.      Jego zadaniem 
jest ocena stanu technicznego układów 
elektrycznych i elektronicznych, ich konserwacja 
oraz wymiana lub naprawa.    W trakcie nauki 
uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kat. B.

lusarz

Ś
 to przede wszystkim mechanik, którego 

praca polega na   wykonywaniu, naprawie i 
k o n s e r w a c j i  r ó ż n o r o d n y c h  c z ę ś c i

oraz podzespołów,  począwszy od prostych 
mechanizmów, a skończywszy na złożonych 
maszynach i urządzeniach przemysłowych. Absolwent 
tego kierunku powinien być przygotowany do 
wykonywania elementów maszyn i urządzeń, 
naprawiania oraz konserwacji elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi.
Ślusarz może znaleźć zatrudnienie niemal w każdej 
gałęzi przemysłu, zarówno w wielkich zakładach 
przemysłowych oraz fabrykach jak i w małych 
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ECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHT  to  
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różnorodnych pojazdów samochodowych. 

Kształcący się w tym kierunku stają się specjalistami 
z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów a także 
diagnostyki samochodowej. Technicy pojazdów 
samochodowych przygotowują dokumentację 
związaną z obsługą samochodów, oraz prowadzą 
usługi w branży motoryzacyjnej np. w zakresie 
sprzedaży samochodów i części samochodowych. 
W trakcie nauki odbywa się kurs prawa jazdy kat. B.  

ECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGOT  zajmuje się 
obsługą, eksploatacją, planowaniem i organizowaniem 
przewozu drogowego osób i ładunków. Wykonuje 

również prace związane z eksploatacją i obsługą środków 
transportu oraz prowadzi dokumentację dotyczącą 
przewozu. W trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B oraz tzw. 
kwalifikacja wstępna – przygotowanie do prowadzenia 
samochodów ciężarowych oraz kurs prawa jazdy kat. C+E.

ECHNIK SPEDY TORT  za jmuje  s ię 
o r g a n i z a c j ą  t r a n s p o r t u 
s a m o c h o d o w e g o ,  k o l e j o w e g o , 

lotniczego oraz morskiego. Jego zadaniem 
jest również przygotowywanie dokumentów 
przewozowych. Spedytor odpowiada za 
sporządzanie umów z klientami, uzgodnienie 
sposobu i miejsca dostarczenia ładunku oraz 
s p r a w u j e  n a d z ó r  n a d  p r a w i d ł o w y m 
przebiegiem transportu. W ZSM kształcimy 
spedytorów o specjalizacji - transport i handel 
międzynarodowy. W trakcie nauki uczniowie 
mają możliwość uczestniczenia w kursie dla 
operatorów wózków widłowych.
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E C H A N I K  P O J A Z D Ó W MSAMOCHODOWYCH zajmuje 
się naprawą, diagnostyką i 

d o k o n y w a n i e m   p r z e g l ą d ó w 
samochodów oraz innych pojazdów 
mechanicznych. Mechanik wykonuje 
prace serwisowe, sprawdza stan 
techniczny pojazdu, ustala przyczyny 
niesprawności i usuwa wykryte usterki 
oraz uszkodzenia. W trakcie nauki w 
tym zawodzie uczniowie odbywają 
kurs prawa jazdy kat. B.

E L E K T R O M E C H A N I K  P O J A Z D Ó W 
SAMOCHODOWYCH jest specjalistą w zakresie 
diagnostyki i naprawy elektrycznych oraz 
elektronicznych układów i  podzespołów 
pojazdów samochodowych.      Jego zadaniem 
jest ocena stanu technicznego układów 
elektrycznych i elektronicznych, ich konserwacja 
oraz wymiana lub naprawa.    W trakcie nauki 
uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kat. B.

lusarz

Ś
 to przede wszystkim mechanik, którego 

praca polega na   wykonywaniu, naprawie i 
k o n s e r w a c j i  r ó ż n o r o d n y c h  c z ę ś c i

oraz podzespołów,  począwszy od prostych 
mechanizmów, a skończywszy na złożonych 
maszynach i urządzeniach przemysłowych. Absolwent 
tego kierunku powinien być przygotowany do 
wykonywania elementów maszyn i urządzeń, 
naprawiania oraz konserwacji elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi.
Ślusarz może znaleźć zatrudnienie niemal w każdej 
gałęzi przemysłu, zarówno w wielkich zakładach 
przemysłowych oraz fabrykach jak i w małych 
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Balujemy

Szalejemy na dwóch kółkach

Nie tylko nauka, nie tylko lekcje...

Rozwijamy nasze pasje

(nie tylko zawodowe)

Uprawiamy sport

Wygrywamy konkursy

Jezdzimy na wycieczki

Bawimy sie

szkoła o najdłuższej
w Opolu historii

i tradycji edukacyjnej

wyniki potwierdzone
wysoką zdawalnością

egzaminu maturalnego
i egzaminów zawodowych

zabytkowy gmach szkoły
z basztą, murami obronnymi
i niepowtarzalnym „duchem”

Zamku Górnego

kompetentna
i życzliwa kadra
nauczycielska

doskonała lokalizacja
w samym centrum miasta,
w pobliżu rynku i centrum

handlowego Solaris

nowocześnie wyposażone
pracownie dydaktyczne

niepowtarzalna atmosfera
„Mechaniczniaka;

tu naprawdę jest „cool”

koła zainteresowań
pozwalające na rozwijanie

swoich pasji

sala gimnastyczna,
siłownia

praktyki i staże zawodowe
w renomowanych
zakładach pracy

atrakcyjne i poszukiwane
na rynku zawody, dające

spore możliwości
zatrudnienia

możliwość wyjazdu za
granicę w ramach

programów wymiany
międzynarodowej

Dlaczego własnie my ?
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Nasi partnerzy

Gyori Szolgáltatási Szakképzési
Centrum Gyor Wegry

KANO Sp. z o.o

SPEDTRANS Oprogramowanie dla spedycji

Inter Cars S.A. Opole Bus-Service Sp. z o.o. Opole

Kamex Sp. z o.o. Opole Turc Sp. z o.o. Opole Vip Car Sp. z o.o. Opole

Piomar Sp. z o.o. Opole

Volkswagen 
Lellek Group Opole

Stowarzyszenie Inzynierów i Techników
Mechaników Polskich

P.P.U.H. Ko-Ma Surowce
Wtórne Sp. z o.o. Opole

FAMET S.A.
Kedzierzyn-Kozle

Centrum Ksztalcenia
Zawodowego Opole

Opolskie Przedsiebiorstwo
Komunikacji Samochodowej S.A.

PROFEX ELEKTRONIK
Sp. z o.o. Sp.K. Opole

Transannaberg Wiesiollek J.M. Spólka Jawna
Animex Foods Sp. z o.o.

Sp. K. Opole

Izba Rzemieslnicza
w Opolu

Wojewódzki Osrodek
Ruchu Drogowego w Opolu

Opolskie Zrzeszenie
Przewozników Drogowych

Cementownia Górazdze 

OFAMA Sp. z o.o. Opole

Zaklady Wapiennicze
Lhoist S.A.

Park Naukowo-Technologiczny
w Opolu Sp. z o.o. Opole

Miejski Zaklad 
Komunikacyjny
Sp. z o.o. Opole

Politechnika OpolskaFOSBOS Ingolstadt

Miedzynarodowy Transport
Drogowy

Kazimierz Skuratowicz 

Polaris Poland Sp. z o.o.Grupa PKS Cargo

Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących 
im. Kazimierza Gzowskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45-867 Opole, ul. Hallera 6 

tel. 77 474 59 42, gzowski@wp.pl 
facebook.com/gzowski.opole 

www.gzowski.opole.pl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1948 
aktualnie:  609 uczniów i 61 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Zdzisław Ślemp 
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Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-349 Opole, ul. Struga 16 
tel. 77 453 66 51, sekretariat@staszic.opole.pl 

facebook.com/Zespół-Szkół-Zawodowych-im-Stanisława-Staszica-w-Opolu  
www.staszic.opole.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1950 
aktualnie:  614 uczniów i 74 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Krystyna Czollek 
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Wybór szkoły średniej to ważny wpis na nowej karcie własnej historii. W znanych nam 
opowieściach o superbohaterach wszystko tak naprawdę zaczyna się, kiedy z pozoru 
zwykły człowiek uświadamia sobie, jaka drzemie w nim moc. Jej uzyskanie, okiełznanie, 
to zawsze fascynująca droga. Czy szkoła może dać supermoc? My wiemy, że nasza - 
tak!

Z początkiem września, każdego roku, w progi naszej szkoły wkraczają nowi uczniowie. 
Nie są jeszcze świadomi tego jak wiele mogą zyskać, jak barwną historię przez pięć lat 
technikum lub trzy lata szkoły branżowej mogą zapisać. Są bardzo różni, mają interesu-
jące pasje, talenty oraz wiele możliwości. Łączy ich jednak chęć rozwoju, kreatywność i 
akceptacja różnorodności. To oni mają szansę doświadczyć przemiany. Każdy z nich to 
potencjalny superbohater.

Iskrę do przemiany, wyzwolenia mocy, mogą dać nasi  zaangażowani, doświadczeni 
nauczyciele oraz możliwość pracy w  nowoczesnych i profesjonalnie wyposażonych 
pracowniach m.in.: fryzjerskich, informatycznych, chemicznych oraz grafiki i druku cyfro-
wego. Tę bazę ciągle rozwijamy, bo kształcenie w zawodzie opieramy w dużej mierze 
na praktyce, nie zapominając oczywiście o dobrych podstawach teoretycznych.

Naszym celem jest wyposażenie uczniów w super moce: kompetencje, umiejętności i 
wiedzę, pozwalające podjąć po szkole pracę w zawodzie, rozpocząć naukę na studiach 
wyższych lub założyć własny biznes.

To dlatego możemy powiedzieć „Odkryj swOją supermOc w staszicu”.

 MOŻLIWOŚCI

 SUPERBOHATERÓW

Niespotykane w tych rejonach trzęsienie ziemi 
zaskoczyło go podczas jazdy na rowerze. Kie-
dy spadł na dno głębokiej rozpadliny, a przed 

oczami zawirowały mu gwiazdy, poczuł się 
jak maleńkie ziarenko piasku. Dopiero później 

Greeny Glove zorientował się, że uczucie to 
nie było przypadkowe. Po tym zdarzeniu zyskał 

moc powiększania rzeczy  
i skwapliwie wykorzystuje ją 

do ratowania świata.

Za to na co dzień, jako 
uczeń kierunku technik 

agrobiznesu poznaje tajniki 
prowadzenia własnego 

gospodarstwa i przedsię-
biorstwa obsługującego 

rolnictwo z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii  

i rachunku ekonomicznego.

Powiększa swoją wiedzę, 
kompetencje, umiejętno-
ści w zakresie rolnictwa, 

mechanizacji,  marketingu, 
zarządzania, finansów  

i rachunkowości.

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

silne poczucie  odpowiedzialności 
przedsiębiorczość 
operatywność
łatwość podejmowania decyzji
stanowczość
komunikatywność

PRZYSZLOSCI

prowadzenie własnego, 
nowoczesnego gospodarstwa 
rolnego
produkcja żywności  ekologicznej
praca w firmach handlowych, 
usługowych i w urzędach admini-
stracji samorządowej 
zarządzanie gospodarstwem
agroturystycznym

Spokojna i opanowana, wykonywała właśnie ostatni 
etap doświadczenia, mający doprowadzić ją do wie-
kopomnego odkrycia. Potrącona probówka, rozprysk 

cieczy, piekące oczy – to stało się tak nagle. Amber Ray 
nie żałuje - teraz widzi na wskroś, jakby miała rentgen     

w oczach,  ponadto czyta w ludzkich myślach. Lepiej  
z nią nie zadzierać!

Amber Ray jako przyszły technik analityk zdobywa 
konkretny, elitarny zawód spędzając wiele godzin na 

zajęciach praktycznych w labo-
ratorium. Kształci umiejętności 

potrzebne do wykonywania 
analiz składu chemicznego 

materiałów, w tym takich na 
potrzeby badań naukowych 

oraz przemysłu.

SUPERBOHATERA

Wkrótce stanie się  ekspertem  
w obsłudze nowoczesnej apara-

tury chemicznej, a do tego  będzie 
umiała wykonać wiele ciekawych 
eksperymentów chemicznych. Jej 

poprzednicy pracują w laboratoriach 
analitycznych nie tylko na terenie woje-

wództwa, ale również kraju i za granicą.

SUPERMOCY

zdolności manualne
opanowanie i cierpliwość
zdolności poznawcze
dokładność i precyzja
poczucie odpowiedzialności
rzetelność w pracy

PRZYSZLOSCI

ekspert w obsłudze 
specjalistycznej aparatury 
chemicznej 
praca w specjalistycznych 
laboratoriach analitycznych
praca w laboratoriach 
przemysłowych
praca w laboratoriach 
biotechnologicznych 
i kryminalistycznych
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ekspert w obsłudze 
specjalistycznej aparatury 
chemicznej 
praca w specjalistycznych 
laboratoriach analitycznych
praca w laboratoriach 
przemysłowych
praca w laboratoriach 
biotechnologicznych 
i kryminalistycznych
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Pamięta dokładnie tę ciepłą noc i spadające 
Perseidy. Spokojną atmosferę zakłócił krótki 
błysk i huk pękającej gdzieś w pobliżu skały. 
Intuicja zaprowadziła ją wprost na miejsce 

zdarzenia. Hipnotyzujący blask pięknego 
kryształu wypełnił ją niesamowitą siłą.  Od 

tego momentu Purple Stone, jak dobry duch, 
odkrywa przed każdym jego zewnętrzne i 

wewnętrzne piękno.

Purple Stone w dzień powszedni jest uczenni-
cą na kierunku technik usług fryzjerskich,  

w którym uczy się wyko-
nywania zabiegów pie-
lęgnacyjnych, strzyżenia 

włosów, profesjonalnej 
stylizacji fryzur oraz zabie-

gów koloryzacji. 

Dzięki dobrze wypo-
sażonym pracowniom 

przedmiotowym, a co za 
tym idzie, możliwości ko-

rzystania z nowoczesnego 
sprzętu (np. do badania 

struktury włosa czy opro-
gramowania do projek-

towania fryzur) rozwija 
kompetencje zawodowe.

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

kreatywność
wizjonerski umysł
zdolności manualne
otwartość na ludzi i komunikatywność
wyczucie stylu
asertywność i zdolność panowania  
nad emocjami
ambicja

PRZYSZLOSCI

praca w salonie fryzjerskim
lub prowadzenie własnego
salonu
menadżer salonu fryzjerskiego
stylizacja fryzur w teatrze
stylizacja fryzur na planie 
filmowym, festiwalach, sesjach 
zdjęciowych, pokazach mody
prowadzenie szkoleŃ

To miał być zwykły dzień, jak co dzień. Nikt nie 
podejrzewał, że w trakcie testu drukarki 3D nagle 
dojdzie do tak spektakularnego zwarcia. Chwilo-
wa utrata przytomności, mrowienie w dłoni – tak 
narodził się Sky Ink i jego super moc. Od tej pory 

możemy liczyć na jego pomoc – narysuje  
i zmaterializuje to, co jest właśnie najbar-

dziej potrzebne.  

Na co dzień Sky Ink uczy się na 
kierunku technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej. Rozwija swoje talenty  
w projektowaniu grafiki. Wraz  

z Koleżankami i Kolegami w klasie 
zapoznaje się ze specjalistycznym 

oprogramowaniem graficznym 
oraz sprzętem do wydruków cyfro-

wych zarówno 2D, jak i 3D.  

Projekt plakatu, okładki, opakowa-
nia, fotomontaż, wydruk cyfrowy, 

wykonanie okładki płyty, projekt 
postaci, czy świata do gry - to jego 

codzienne wyzwania. 

SUPERBOHATERA
SUPERMOCY

kreatywność 
zainteresowanie hi-tech 
potencjał artystyczny 
poczucie estetyki 
wyczulenie na kolory 
zmysł obserwacji 

PRZYSZLOSCI

obsługa maszyn w drukarni 
cyfrowej
praca grafika  w agencji  
reklamowej
projektowanie grafiki dla klientów 
we własnej firmie
tworzenie grafiki do gier  

SUPERBOHATERA
Kto czuł kiedykolwiek dokuczliwe, przenikające 

do kości zimno, ten zrozumie. Zajęcia po-
glądowe w magazynie chłodni. Zatrzaśnięte 

przez nieuwagę drzwi. Czuł się jak kostka lodu, 
ale jednocześnie posiadł niebywałą moc. Time 

Master, kiedy tylko potrzebuje, zamrozi,  
a właściwie zatrzyma czas. Może w ten sposób 

uratować niejedno ludzkie istnienie.

Time Master jest uczeniem na 
kierunku technik logistyk.  

Doskonali swoje moce po to, aby 
przemieszczać i magazynować 
ładunki „w czasie”, organizować 

i kontrolować przebieg zadań 
transportowych, które staną na 

jego drodze.

Formowanie PJŁ, zapotrze-
bowanie brutto i netto na 

materiały, organizacja procesu 
transportowego, czas pracy kie-

rowcy, planowanie przestrzeni 
magazynowej, planowanie 

pracy magazynu, to sprawy, 
które załatwia „od ręki”. 

SUPERMOCY

dokładność i precyzja
terminowość
kreatywność
decyzyjność
elastyczność
odporność na stres

PRZYSZLOSCI

firmy transportowe oraz
przedsiębiorstwa spedycyjne 
centra logistyczne 
wojsko 
banki 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne 
porty i terminale, zakłady
komunikacji miejskiej oraz
stacje kolejowe

Jak zwykle wczesnym wieczorem przemierzała pobliski 
lasek, ciesząc się ciepłym powiewem wiatru. Gwał-

towna zmiana pogody zaskoczyła ją. Nagłe oraz silne 
uderzenie pioruna rozpołowiło i zapaliło drzewo, pod 

którym akurat przechodziła. Po odzyskaniu przytom-
ności Lime Umbrella poczuła w sobie siłę do ochrony 
i walki o ukochaną Ziemię.  Teraz roztacza ochronny 

parasol nad najbliższym środowiskiem i unieszkodliwia 
czyhające zagrożenia.

Lime Umbrella nie tylko ratuje świat, 
ale jako uczennica kierunku technik 

ochrony środowiska rozwija wiedzę 
na temat nowoczesnych metod 

monitorowania aktualnego stanu 
przyrody.

Samodzielnie wykonuje badania la-
boratoryjne, poznaje przepisy prawne 

i innowacyjne sposoby ograniczania 
zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody. 

Jej celem jest zdobycie umiejętności 
planowania i realizacji działań na rzecz 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

dokładność
spostrzegawczość
odpowiedzialność
silna zdolność koncentracji
uzdolnienia techniczne
logiczne myślenie

PRZYSZLOSCI

organy administracji samorządowej
instytucje naukowo-badawcze
stacje sanitarno-epidemiologiczne
laboratoria diagnozujące stan 
środowiska
stacje uzdatniania wody  
i oczyszczania ścieków
zakłady unieszkodliwiania odpadów
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Pamięta dokładnie tę ciepłą noc i spadające 
Perseidy. Spokojną atmosferę zakłócił krótki 
błysk i huk pękającej gdzieś w pobliżu skały. 
Intuicja zaprowadziła ją wprost na miejsce 

zdarzenia. Hipnotyzujący blask pięknego 
kryształu wypełnił ją niesamowitą siłą.  Od 

tego momentu Purple Stone, jak dobry duch, 
odkrywa przed każdym jego zewnętrzne i 

wewnętrzne piękno.

Purple Stone w dzień powszedni jest uczenni-
cą na kierunku technik usług fryzjerskich,  

w którym uczy się wyko-
nywania zabiegów pie-
lęgnacyjnych, strzyżenia 

włosów, profesjonalnej 
stylizacji fryzur oraz zabie-

gów koloryzacji. 

Dzięki dobrze wypo-
sażonym pracowniom 

przedmiotowym, a co za 
tym idzie, możliwości ko-

rzystania z nowoczesnego 
sprzętu (np. do badania 

struktury włosa czy opro-
gramowania do projek-

towania fryzur) rozwija 
kompetencje zawodowe.

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

kreatywność
wizjonerski umysł
zdolności manualne
otwartość na ludzi i komunikatywność
wyczucie stylu
asertywność i zdolność panowania  
nad emocjami
ambicja

PRZYSZLOSCI

praca w salonie fryzjerskim
lub prowadzenie własnego
salonu
menadżer salonu fryzjerskiego
stylizacja fryzur w teatrze
stylizacja fryzur na planie 
filmowym, festiwalach, sesjach 
zdjęciowych, pokazach mody
prowadzenie szkoleŃ

To miał być zwykły dzień, jak co dzień. Nikt nie 
podejrzewał, że w trakcie testu drukarki 3D nagle 
dojdzie do tak spektakularnego zwarcia. Chwilo-
wa utrata przytomności, mrowienie w dłoni – tak 
narodził się Sky Ink i jego super moc. Od tej pory 

możemy liczyć na jego pomoc – narysuje  
i zmaterializuje to, co jest właśnie najbar-

dziej potrzebne.  

Na co dzień Sky Ink uczy się na 
kierunku technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej. Rozwija swoje talenty  
w projektowaniu grafiki. Wraz  

z Koleżankami i Kolegami w klasie 
zapoznaje się ze specjalistycznym 

oprogramowaniem graficznym 
oraz sprzętem do wydruków cyfro-

wych zarówno 2D, jak i 3D.  

Projekt plakatu, okładki, opakowa-
nia, fotomontaż, wydruk cyfrowy, 

wykonanie okładki płyty, projekt 
postaci, czy świata do gry - to jego 

codzienne wyzwania. 

SUPERBOHATERA
SUPERMOCY

kreatywność 
zainteresowanie hi-tech 
potencjał artystyczny 
poczucie estetyki 
wyczulenie na kolory 
zmysł obserwacji 

PRZYSZLOSCI

obsługa maszyn w drukarni 
cyfrowej
praca grafika  w agencji  
reklamowej
projektowanie grafiki dla klientów 
we własnej firmie
tworzenie grafiki do gier  

SUPERBOHATERA
Kto czuł kiedykolwiek dokuczliwe, przenikające 

do kości zimno, ten zrozumie. Zajęcia po-
glądowe w magazynie chłodni. Zatrzaśnięte 

przez nieuwagę drzwi. Czuł się jak kostka lodu, 
ale jednocześnie posiadł niebywałą moc. Time 

Master, kiedy tylko potrzebuje, zamrozi,  
a właściwie zatrzyma czas. Może w ten sposób 

uratować niejedno ludzkie istnienie.

Time Master jest uczeniem na 
kierunku technik logistyk.  

Doskonali swoje moce po to, aby 
przemieszczać i magazynować 
ładunki „w czasie”, organizować 

i kontrolować przebieg zadań 
transportowych, które staną na 

jego drodze.

Formowanie PJŁ, zapotrze-
bowanie brutto i netto na 

materiały, organizacja procesu 
transportowego, czas pracy kie-

rowcy, planowanie przestrzeni 
magazynowej, planowanie 

pracy magazynu, to sprawy, 
które załatwia „od ręki”. 

SUPERMOCY

dokładność i precyzja
terminowość
kreatywność
decyzyjność
elastyczność
odporność na stres

PRZYSZLOSCI

firmy transportowe oraz
przedsiębiorstwa spedycyjne 
centra logistyczne 
wojsko 
banki 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne 
porty i terminale, zakłady
komunikacji miejskiej oraz
stacje kolejowe

Jak zwykle wczesnym wieczorem przemierzała pobliski 
lasek, ciesząc się ciepłym powiewem wiatru. Gwał-

towna zmiana pogody zaskoczyła ją. Nagłe oraz silne 
uderzenie pioruna rozpołowiło i zapaliło drzewo, pod 

którym akurat przechodziła. Po odzyskaniu przytom-
ności Lime Umbrella poczuła w sobie siłę do ochrony 
i walki o ukochaną Ziemię.  Teraz roztacza ochronny 

parasol nad najbliższym środowiskiem i unieszkodliwia 
czyhające zagrożenia.

Lime Umbrella nie tylko ratuje świat, 
ale jako uczennica kierunku technik 

ochrony środowiska rozwija wiedzę 
na temat nowoczesnych metod 

monitorowania aktualnego stanu 
przyrody.

Samodzielnie wykonuje badania la-
boratoryjne, poznaje przepisy prawne 

i innowacyjne sposoby ograniczania 
zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody. 

Jej celem jest zdobycie umiejętności 
planowania i realizacji działań na rzecz 

ochrony środowiska przyrodniczego. 

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

dokładność
spostrzegawczość
odpowiedzialność
silna zdolność koncentracji
uzdolnienia techniczne
logiczne myślenie

PRZYSZLOSCI

organy administracji samorządowej
instytucje naukowo-badawcze
stacje sanitarno-epidemiologiczne
laboratoria diagnozujące stan 
środowiska
stacje uzdatniania wody  
i oczyszczania ścieków
zakłady unieszkodliwiania odpadów
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Wrzeciono tokarki wirowało, emitując lekko za-
wodzący, przenikliwy dźwięk. Jeszcze tylko kilka 
obrotów i gotowe – pomyślała, patrząc z satys-

fakcją na efekt swojej pracy. W tym momencie 
jednak,  odbity od metalu, tajemniczy promień, 
padł na opiłki, a pomieszczenie prawie eksplo-

dowało.  Wysoka temperatura zaparła dech  
w piersi Sunny Key, obdarzając ją jednocześnie 

mocą wielofunkcyjnego naprawiania.
Mimo tak potężnej mocy Sunny Key uczy się  

w wielozawodowej klasie Szkoły Branżowej,               
gdzie każdy może kształcić się w wybranym 

przez siebie zawodzie. Szkoła 
Branżowa oferuje zajęcia 

ogólne i zawodowe dla fryzje-
rów na terenie szkoły i kursy 

zawodowe, poza szkołą, dla 
pozostałych zawodów.

Uczniowie odbywają praktyki 
zawodowe w wybranym 

przez siebie zakładzie pracy. 
Daje to gwarancję zdoby-

cia wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do zostania 

specjalistą  
w wybranym fachu.

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

aktywność
przedsiębiorczość
zdolności manualne
solidność i sumienność
zaradność
precyzja w działaniu

PRZYSZLOSCI

własna firma usługowa
wykonawca w zakładzie remontowo- 
budowlanym
specjalista w zakładzie rzemieślniczym
pracownik magazynu przemysłowego
obsługa profesjonalnych maszyn  
w drukarni
prowadzenie gospodarstwa rolnego  
lub agroturystycznego

JESTEŚMY NAJLEPSI?
Każdy superbohater musi mieć pewne, wzmacniające go zaplecze. Dlatego, realizujemy progra-
my dające młodzieży możliwość zyskania dodatkowych kompetencji i doświadczeń np. program 
ERASMUS+, staże, szkolenia, kursy w ramach projektów unijnych i wymiany zagraniczne. Dajemy 
możliwość prezentowania swoich zdolności np. będąc od lat  gospodarzami Powiatowego Kon-
kursu Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów”, wspieramy udział w konkursach przedmiotowych 
jak również sami je organizujemy. Jednymb z ważniejszych, jest konkurs fryzjerski pod nazwą „Wio-
senne Inspiracje” (od 2019 r. Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski). Od 13 lat w naszej szkole organi-
zujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery i aż 5 razy zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu 
na najlepiej zorganizowane działania w ramach Tygodnia Kariery.

Nasi uczniowie to superbohaterowie, którzy 
współtworzą i zmieniają nie tylko siebie, ale 
szkołę oraz najbliższe otoczenie. To z nimi 
możliwe jest efektywne niesienie pomocy np.  
w ramach szkolnego wolontariatu. Dają ener-
gię do organizacji kiermaszy, zbiórek odzieży, 
przyborów szkolnych, żywności m.in. wpierają-
cych Szlachetną Paczkę, uchodźców z Ukrainy. 
Pomagają pensjonariuszom Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Szpitalu Wojskowym, 
Hospicjum Betania, oferując zabiegi fryzjerskie, 
swoją obecność czy drobne upominki na świę-
ta. Biorą czynny udział w akcjach krwiodaw-
stwa oraz wspierają od lat Miejskie Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

POMAGAĆ

Poza szkołą nasi superbohaterowie zwykle ratują świat. Trudno to robić bez od-
powiedniego przygotowania  kondycyjnego. Wspieramy więc aktywność fizyczną 

naszych uczniów dzięki pasji nauczycieli wychowania fizycznego,  licznym zajęciom 
sportowym oraz dobrze wyposażonej bazie sportowej.

Corocznie w okresie przedświątecznym organizujemy „Opłatkowy turniej 
piłki siatkowej o puchar Dyrektora ZSZ im. Stanisława Staszica  

w Opolu”, w którym na boisku siatkarskim rywalizują absolwenci, obecni 
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.  

Promujemy zdrowy styl życia i aktywność fizyczną poprzez organiza-
cję licznych wydarzeń sportowych, np. turnieju „Armwrestling”, rajdu 

rowerowego czy mazurskiego rejsu żeglarskiego. Ponadto od kilku lat 
na szkolnej stronie internetowej prowadzony jest przez nauczyciela 

wychowania fizycznego blog „Poradnik Zdrowszego Stylu Życia - 
Wellness”. We wpisach, znajdują się informacje, jak zadbać o siebie,  
instrukcje poprawnego wykonywania ćwiczeń fizycznych, elementy 

doradztwa żywieniowego oraz psychologicznego, a także  
wskazówki jak zacząć zmieniać swoje nawyki, aby utrzymać  

w jak najlepszej kondycji swoje zdrowie i cieszyć się długim życiem.

 
NA SPORTOWO
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Wrzeciono tokarki wirowało, emitując lekko za-
wodzący, przenikliwy dźwięk. Jeszcze tylko kilka 
obrotów i gotowe – pomyślała, patrząc z satys-

fakcją na efekt swojej pracy. W tym momencie 
jednak,  odbity od metalu, tajemniczy promień, 
padł na opiłki, a pomieszczenie prawie eksplo-

dowało.  Wysoka temperatura zaparła dech  
w piersi Sunny Key, obdarzając ją jednocześnie 

mocą wielofunkcyjnego naprawiania.
Mimo tak potężnej mocy Sunny Key uczy się  

w wielozawodowej klasie Szkoły Branżowej,               
gdzie każdy może kształcić się w wybranym 

przez siebie zawodzie. Szkoła 
Branżowa oferuje zajęcia 

ogólne i zawodowe dla fryzje-
rów na terenie szkoły i kursy 

zawodowe, poza szkołą, dla 
pozostałych zawodów.

Uczniowie odbywają praktyki 
zawodowe w wybranym 

przez siebie zakładzie pracy. 
Daje to gwarancję zdoby-

cia wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do zostania 

specjalistą  
w wybranym fachu.

SUPERBOHATERA

SUPERMOCY

aktywność
przedsiębiorczość
zdolności manualne
solidność i sumienność
zaradność
precyzja w działaniu

PRZYSZLOSCI

własna firma usługowa
wykonawca w zakładzie remontowo- 
budowlanym
specjalista w zakładzie rzemieślniczym
pracownik magazynu przemysłowego
obsługa profesjonalnych maszyn  
w drukarni
prowadzenie gospodarstwa rolnego  
lub agroturystycznego

JESTEŚMY NAJLEPSI?
Każdy superbohater musi mieć pewne, wzmacniające go zaplecze. Dlatego, realizujemy progra-
my dające młodzieży możliwość zyskania dodatkowych kompetencji i doświadczeń np. program 
ERASMUS+, staże, szkolenia, kursy w ramach projektów unijnych i wymiany zagraniczne. Dajemy 
możliwość prezentowania swoich zdolności np. będąc od lat  gospodarzami Powiatowego Kon-
kursu Piosenki Obcojęzycznej „Łowcy Talentów”, wspieramy udział w konkursach przedmiotowych 
jak również sami je organizujemy. Jednymb z ważniejszych, jest konkurs fryzjerski pod nazwą „Wio-
senne Inspiracje” (od 2019 r. Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski). Od 13 lat w naszej szkole organi-
zujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery i aż 5 razy zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu 
na najlepiej zorganizowane działania w ramach Tygodnia Kariery.

Nasi uczniowie to superbohaterowie, którzy 
współtworzą i zmieniają nie tylko siebie, ale 
szkołę oraz najbliższe otoczenie. To z nimi 
możliwe jest efektywne niesienie pomocy np.  
w ramach szkolnego wolontariatu. Dają ener-
gię do organizacji kiermaszy, zbiórek odzieży, 
przyborów szkolnych, żywności m.in. wpierają-
cych Szlachetną Paczkę, uchodźców z Ukrainy. 
Pomagają pensjonariuszom Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego w Szpitalu Wojskowym, 
Hospicjum Betania, oferując zabiegi fryzjerskie, 
swoją obecność czy drobne upominki na świę-
ta. Biorą czynny udział w akcjach krwiodaw-
stwa oraz wspierają od lat Miejskie Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

POMAGAĆ

Poza szkołą nasi superbohaterowie zwykle ratują świat. Trudno to robić bez od-
powiedniego przygotowania  kondycyjnego. Wspieramy więc aktywność fizyczną 

naszych uczniów dzięki pasji nauczycieli wychowania fizycznego,  licznym zajęciom 
sportowym oraz dobrze wyposażonej bazie sportowej.

Corocznie w okresie przedświątecznym organizujemy „Opłatkowy turniej 
piłki siatkowej o puchar Dyrektora ZSZ im. Stanisława Staszica  

w Opolu”, w którym na boisku siatkarskim rywalizują absolwenci, obecni 
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.  

Promujemy zdrowy styl życia i aktywność fizyczną poprzez organiza-
cję licznych wydarzeń sportowych, np. turnieju „Armwrestling”, rajdu 

rowerowego czy mazurskiego rejsu żeglarskiego. Ponadto od kilku lat 
na szkolnej stronie internetowej prowadzony jest przez nauczyciela 

wychowania fizycznego blog „Poradnik Zdrowszego Stylu Życia - 
Wellness”. We wpisach, znajdują się informacje, jak zadbać o siebie,  
instrukcje poprawnego wykonywania ćwiczeń fizycznych, elementy 

doradztwa żywieniowego oraz psychologicznego, a także  
wskazówki jak zacząć zmieniać swoje nawyki, aby utrzymać  

w jak najlepszej kondycji swoje zdrowie i cieszyć się długim życiem.

 
NA SPORTOWO
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TWOJA SUPERMOC?
Poznałeś historie narodzin superbohaterów, ich supermoce, kwalifikacje i wizję przyszłości. Nad-
chodzi  czas podjęcia decyzji. Wszystko w twoich rękach.  Jaką ścieżką podążysz? Jaką super-
moc otrzymasz? Jedyne, co musisz zrobić to wybrać najlepszy dla Ciebie kierunek - zawód.

Zapraszamy Cię do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Nasi super-
bohaterowie wesprą Cię w wyborze, udzielą  Ci odpowiednich informacji dotyczących naszych 
kierunków oraz zasad rekrutacji.  

Z REKRUTACJĄ!

WWW.STASZIC.OPOLE.PL/REKRUTACJA

Zespół Szkół 
Zawodowych nr 4 
im. Bronisława Koraszewskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-867 Opole, ul. Hallera 4 
tel. 77 474 53 59, sekretariat@zsz4.opole.pl 

facebook.com/zsz4Opole 
www.zsz4.opole.pl 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
rok założenia szkoły:  1961 
aktualnie:  731 uczniów i 77 nauczycieli 
dyrektor szkoły:  Bożena Czapska-Czoch 
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PUBLICZNE TECHNIKUM NR 2

NOWOŚĆ!

STEWARD/STEWARDESA

Każdy z oferowanych przez nas kierunków kształcenia ma dodatkowe innowacje, które wyróżnią Cię na rynku pracy!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

U nas możesz  kontynuować  naukę w Liceum dla Dorosłych nr V lub w Branżowej Szkole II stopnia nr 3!

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

ZARABIAJ
 NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!

ORGANIZUJEMY RENOMOWANE
KONKURSY WOJEWÓDZKIE:

"REGIONALNE SMAKI"
I "PATRIOTYCZNY WYPIEK"!

WYGRYWAMY OLIMPIADY, KONKURSY I TURNIEJE!
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!

ZAGRANICZNE PRAKTYKI   

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA   
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DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!

ZADBAMY O TWOJE DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI!

ROZWINIEMY TWOJE KOMPETENCJE SPOŁECZNE!
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NASI UCZNIOWIE 
O NAS

Wanessa- Technik Organizacji Turystyki 

Dawid- Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych 

Marharyta-  Technik Eksploatacji Portów
 i Terminali 

Marsel-   Technik Hotelarstwa

Eliza- Technik Hotelarstwa

Daria-Technik Technologii Żywności

Marcin-Technik Technologii Żywności

Victoria-  Technik Hotelarstwa

Пд час навчання в zsz4
завжди вдчуваю

пдтримку вчителв та
працвникв школи, як 

в науц так в позаурочний
час. Також в школ

органзовують додатков
уроки польської.

Bin für die Deutsche Reifeprüfung sehr gut
vorbereitet, habe die Möglichkeit in sehr vielen

Schüleraustausch Programmen und ins Ausland
ausflügen mitzumachen! "

Thanks to vocational foreign
languages classes, I have an

opportunity to learn specialised
vocabulary of my industry.

En ZSZ4 aprendo español, una de las
lenguas más populares y usadas del

mundo.

"Wsparcie szkoły pozwala mi łączyć
naukę z pasją! Chętnie biorę udział 
w konkursach wokalnych, a osiągane

sukcesy dodają mi skrzydeł!"

DLA NAS LICZYSZ SIĘ TY!

"Z cukiernictwem wiążę swoją przyszłość,
a edukacja w tym zakresie daje mi poczucie, 

że jestem coraz bliżej osiągnięcia celu. 
Wybrałem właściwą szkołę!"

"W mojej szkole są bardzo mili i pomocni
nauczyciele! Nie żałowałem, nie żałuję 

i nie będę żałował swojego wyboru.
Polecam!"

"Kocham rap. Kocham muzykę. Uwielbiam tworzyć. 
Dla mnie muzyka to sposób na wyrażenie emocji. 

 Szkoła wspiera mnie w mojej pasji!"
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ZADOWOLENI ABSOLWENCI 
TO NAJLEPSZY DOWÓD NA TO,

 ŻE ZSZ4 JEST SZKOŁĄ DLA CIEBIE!
!

NASI ABSOLWENCI O NAS

Poznaj opinię  naszych uczniów i absolwentów 
o ZSZ4 w Opolu! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsca 
rozwijania pasji 
i zainteresowań 
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C E N T R U M  K S Z T A Ł C E N I A
M U Z Y C Z N E G O

JAZZ
CENTRUM

 
indywidualne lekcje śpiewu /  lekcje gry na perkusji,

gitarze, gitarze basowej / salka prób /  dziecięcy zespół
wokalny / zajęcia grupowe z emisji głosu /

 Opole Swing Choir / koncerty / warsztaty/  wydarzenia
muzyczne / profesjonalna kadra

KONTAKT
fb.com/jazzcentrum
tel.: 535-635-690
ul. H. Poświatowskiej 3-5 Opole
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Jazz Centrum tworzą muzycy z krwi i kości! Nasza kadra
to zawodowcy, którzy znają się z dużymi scenami,
zarówno w kraju, jak i poza nim. 

Prowadzimy zajęcia ze śpiewu, emisji głosu, gry na
gitarze, gitarze basowej i perkusji, współpracując ze
słuchaczami niemalże w każdym wieku!

Naszą misją jest przede wszystkim muzykowanie 
i zarażanie uczuciem do muzyki kogo się da!
Współpracujemy z instytucjami kultury, szkołami 
i przedszkolami, organizujemy koncerty i jam sessions.
Mamy jedyną w Opolu w pełni wyposażoną 
i klimatyzowaną salę prób dla zespołów.

Jazz Centrum to także kolebka m.in.:
Opole Swing Choir pod dyrekcją Jacka Mełnickiego czy
prowadzonego przez Łukasza Szubę Dziecięcego
Zespołu Wokalnego Miasta Opola.

Współpracując z placówkami oświatowymi, tworzymy
również muzyczne projekty, do których angażujemy
uczniów  i nauczycieli z całej Opolszczyzny.
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dla młodzieży
edukacyjneSpotkania 

FILMY
OGLĄDAMY P�USZAMY

SPOŁECZNE
TEM�Y DYSKUTUJEMY

Z EKSP�TAMI

Więcej informacji na www.helios.pl/knt 

Czy można połączyć wyjście do kina
 z wartościową lekcją? Oczywiście!

Wierzymy, że odpowiednio poprowadzona rozmowa poparta specjalnie 
wyselekcjonowanym filmem, może prowadzić do inspirujących wniosków. 

Różnorodność poruszanych tematów pozwala w przyjemny sposób poszerzać 
horyzonty, odkrywać lub zgłębiać pasję, ale też konfrontować się 
z problemami, które są trudne dla człowieka w młodym wieku.

Zapraszamy na projekt edukacyjny Kino na Temat! 

139



dla ostatnich klas
szkól podstawowych
i szkól ponadpodstawowych

/
/

Gdzie lepiej uczyć się o filmie,
jeśli nie w kinie?

Pojęcie utworu filmowego jest bardzo szerokie. 
Praca nad filmem wymaga sztabu ludzi i perfekcyjnej 

organizacji, a na ostateczny efekt ma wpływ wiele 
czynników. Kto za nie odpowiada? Jak połączyć 
elementy tej układanki w jedną całość, która 

wzbudza w nas wachlarz emocji? Dlaczego niektóre 
filmy wzruszają, a inne przerażają? Jak klasyfikować 

filmy, czym są filmowe gatunki 
i jak je od siebie rozróżnić? 

Na te i wiele innych pytań
odpowiemy w edukacyjnym
cyklu Akademia Filmowa!  

WIECEJ INFORMACJI NA WWW.HELIOS.PL/AF,

Kino Meduza to kameralne, offowe i pełne premier kino mieszczące się 
w Centrum Kultury Oleska 45 – w miejscu dawnego Klubu Akademickiego 
w okolicach uniwersytetu. Powstało z tęsknoty za małymi, studyjnymi 
kinami i z miłości do kina autorskiego i alternatywnego. Stowarzyszenie 
Opolskie Lamy, jego członkowie i sympatycy, powołali je do życia w lutym 
2011 roku i od tego czasu zapraszają wszystkich na filmowe uczty.

Rodzinna atmosfera, rozmowy o kinie i nie tylko przy kawie czy herbacie, 
to cechy charakterystyczne Kina Meduza. Przedpremierowe pokazy 
filmów nagradzanych na światowych festiwalach, zrekonstruowane filmy 
z polskiej i światowej klasyki, polskie i zagraniczne filmy krótkometrażowe, 
kino eksperymentalne, kino nieme czy też kino dla widzów najmłodszych 
– to wszystko co można zobaczyć w Kinie Meduza.

Zapraszamy również do naszej wirtualnej sali kinowej www.mojeekino.pl!

nakręć się
na kino!

Opole, ul. Oleska 45
www.kinomeduza.pl

www.opolskielamy.pl

@kinomeduza
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ul. Minorytów 4 • 45-017 Opole • tel. 77 454 80 30 
@: sekretariat@mbp.opole.pl • www.mbp.opole.pl 
FB: facebook.com/mbpopole
IG: mbp_opole

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jana Pawła II w Opolu jest instytucją 
kultury z ponad siedemdziesięcioletnią 
tradycją. To miejsce spotkań, rozmów 
o literaturze, sztuce i edukacji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 
jest jedną z największych instytucji 
kultury w Opolu oraz regionie; posiada 14 
placówek na terenie miasta. 

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje: 

•  bogaty księgozbiór, w tym: literaturę 
piękną, popularnonaukową, a także 
komiksy, mangi, literaturę young adult;

• multimedia (filmy DVD, audiobooki);
•  gry planszowe – z możliwością 

wypożyczania;
•  e-zbiory, w tym: IBUK Libra, Legimi, 

ACADEMICA, eLibraryUSA – 
amerykańska biblioteka cyfrowa;

•  biblioteczną platformę e-Wiedzy – 
kursy e-lerningowe z różnych dziedzin 
(materiały do lekcji, tworzenie prezentacji 
quizów, projektowanie graficzne); 

•  czytelnię komputerową, ksero, 
skanowanie, drukowanie; 

• wypożyczanie czytników e-booków;
•  możliwość zorganizowania spotkania 

literackiego dla debiutujących autorów; 
•  sprzyjającą przestrzeń np. do nauki lub 

spędzenia wolnego czasu.
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ul. Minorytów 4 • 45-017 Opole • tel. 77 454 80 30 
@: sekretariat@mbp.opole.pl • www.mbp.opole.pl 
FB: facebook.com/mbpopole
IG: mbp_opole

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje: 

•  spotkania autorskie, koncerty, 
pokazy filmów;

•  wystawy prezentujące szerokie spektrum 
sztuk wizualnych;

•  warsztaty z drukowania na drukarce 3D; 
•  działania realizowane w mediach 

społecznościowych: „Plener kultury” – 
recenzje nowości wydawniczych; 

•  „Fajne komplety” – zajęcia dla licealistów 
prowadzone przez Jacka Podsiadłę; 

•  „Latający Uniwersytet” – wykłady 
prowadzone przez pracowników 
Uniwersytetu Opolskiego; 

• Ogólnopolski Konkurs na Esej;
•   „Morderstwo w bibliotece” – grę 

detektywistyczną rozgrywająca się 
w murach biblioteki, odbywającą się 
każdego roku w ramach Nocy Kultury;

•  praktyki oraz wolontariat;
•  zajęcia i warsztaty edukacyjne;
•  Fantastyczny Klub Dyskusyjny – 

dyskusyjny klub miłośników fantastyki;
•  Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 
to przyjazna i otwarta przestrzeń 
zlokalizowana w nowoczesnym, 
przestronnym budynku, w której 
można odrobić lekcje, spotkać się ze 
znajomymi i miło spędzić czas.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opo-
lu posiada pod swoimi skrzydłami wszystkie 
najważniejsze obiekty sportowe w Opolu. 
Ponadto jednostka zajmuje się organizacją 
imprez oraz wydarzeń o charakterze sporto-
wym i rekreacyjnym dla mieszkańców mia-
sta. Opolanie mogą korzystać m.in. z Wodnej 
Nuty – jednej z najnowocześniejszych kry-
tych pływalni sportowych w Polsce i Europie 
zlokalizowanej przy ulicy Prószkowskiej 96. 
Obiekt posiada jedną z dwunastu dostępnych 
w Polsce niecek olimpijskich. Do dyspozycji 
odwiedzających jest 50 metrowa (z możliwo-
ścią wydzielenia 2 x 25 m) niecka sportowa 
– o stałej głębokości 2 m, oraz przylegający 
do niej 25 metrowy basen rozgrzewkowo- 
rekreacyjny z 3 torami. Obiekt wyposażony jest 
w basen solankowy, wannę SPA, jacuzzi, tzw. 
rwącą rzekę, dwie sauny oraz łaźnię parową.

Ulubionym miejscem letniego wypoczynku 
mieszkańców miasta jest Basen Letni Błę-
kitna Fala, który w sezonie letnim oferuje 
odwiedzającym trzy baseny z podgrzewaną 
woda, trzy zjeżdżalnie, boisko do gry w siat-
kówkę, plażę z hawajskimi parasolami oraz 
restaurację. W Opolu znajdują się również 
dwa kąpieliska – Bolko i Malina, które stano-
wią świetną alternatywę dla spędzania czasu 
po lekcjach w gronie znajomych. W sezonie 
zimowym opolanie chętnie korzystają ze śli-
zgawek ogólnodostępnych na Sztucznym 
Lodowisku Toropol. Na popularny Toropo-
lu działa wypożyczalnia, a bezpieczeństwa 
strzegą Ice Marhall’e, którzy w razie potrzeby 
pomogą szlifować umiejętności łyżwiarskie.

SPORT I REKREACJA 
DLA KAŻDEGO
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@: sekretariat@mbp.opole.pl • www.mbp.opole.pl 
FB: facebook.com/mbpopole
IG: mbp_opole

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje: 

•  spotkania autorskie, koncerty, 
pokazy filmów;

•  wystawy prezentujące szerokie spektrum 
sztuk wizualnych;

•  warsztaty z drukowania na drukarce 3D; 
•  działania realizowane w mediach 

społecznościowych: „Plener kultury” – 
recenzje nowości wydawniczych; 

•  „Fajne komplety” – zajęcia dla licealistów 
prowadzone przez Jacka Podsiadłę; 

•  „Latający Uniwersytet” – wykłady 
prowadzone przez pracowników 
Uniwersytetu Opolskiego; 

• Ogólnopolski Konkurs na Esej;
•   „Morderstwo w bibliotece” – grę 

detektywistyczną rozgrywająca się 
w murach biblioteki, odbywającą się 
każdego roku w ramach Nocy Kultury;

•  praktyki oraz wolontariat;
•  zajęcia i warsztaty edukacyjne;
•  Fantastyczny Klub Dyskusyjny – 

dyskusyjny klub miłośników fantastyki;
•  Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu 
to przyjazna i otwarta przestrzeń 
zlokalizowana w nowoczesnym, 
przestronnym budynku, w której 
można odrobić lekcje, spotkać się ze 
znajomymi i miło spędzić czas.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opo-
lu posiada pod swoimi skrzydłami wszystkie 
najważniejsze obiekty sportowe w Opolu. 
Ponadto jednostka zajmuje się organizacją 
imprez oraz wydarzeń o charakterze sporto-
wym i rekreacyjnym dla mieszkańców mia-
sta. Opolanie mogą korzystać m.in. z Wodnej 
Nuty – jednej z najnowocześniejszych kry-
tych pływalni sportowych w Polsce i Europie 
zlokalizowanej przy ulicy Prószkowskiej 96. 
Obiekt posiada jedną z dwunastu dostępnych 
w Polsce niecek olimpijskich. Do dyspozycji 
odwiedzających jest 50 metrowa (z możliwo-
ścią wydzielenia 2 x 25 m) niecka sportowa 
– o stałej głębokości 2 m, oraz przylegający 
do niej 25 metrowy basen rozgrzewkowo- 
rekreacyjny z 3 torami. Obiekt wyposażony jest 
w basen solankowy, wannę SPA, jacuzzi, tzw. 
rwącą rzekę, dwie sauny oraz łaźnię parową.

Ulubionym miejscem letniego wypoczynku 
mieszkańców miasta jest Basen Letni Błę-
kitna Fala, który w sezonie letnim oferuje 
odwiedzającym trzy baseny z podgrzewaną 
woda, trzy zjeżdżalnie, boisko do gry w siat-
kówkę, plażę z hawajskimi parasolami oraz 
restaurację. W Opolu znajdują się również 
dwa kąpieliska – Bolko i Malina, które stano-
wią świetną alternatywę dla spędzania czasu 
po lekcjach w gronie znajomych. W sezonie 
zimowym opolanie chętnie korzystają ze śli-
zgawek ogólnodostępnych na Sztucznym 
Lodowisku Toropol. Na popularny Toropo-
lu działa wypożyczalnia, a bezpieczeństwa 
strzegą Ice Marhall’e, którzy w razie potrzeby 
pomogą szlifować umiejętności łyżwiarskie.
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Osoby ceniące trening lekkoatletyczny  
z pewnością docenią możliwości Miejskiego 
Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich 
Olimpijczyków z bieżnią tartanową, siłownią 
Fitness Klub Olimp oraz profesjonalnymi tre-
nerami. Sportowe emocje na widowni zapew-
nią Stadion Miejski i Stegu Arena, na których 
swoje mecze rozgrywają opolskie kluby i nie 
tylko. Stegu Arena gości w swoich progach 
międzynarodowe drużyny i wykonawców,  
w ramach wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Prawdziwą gratkę dla spragnionych histo-
rycznych ciekawostek i pięknych widoków 
stanowią Wieża Piastowska i Zamek Górny 
– turystyczne perełki miasta, które odwie-
dzać można codziennie. Każdy kto podejmie 
wyzwanie wspinaczki na wieżę w nagrodę 
otrzyma możliwość podziwiania panora-
my miasta, a przewodnicy odpowiedzą na 
wszystkie pytania dotyczące historii Opola.

POBIEGAJ LuB...
POZWIEDZAJ

Po więcej informacji na temat naszych obiektów i wydarzeń sportowych odbywających 
się w mieście zapraszamy na nasz profil na facebook’u i stronę www.mosir.opole.pl

Międzyszkolny 
Ośrodek 

Sportowy 
 

45-061 Opole, ul. Katowicka 14 
tel.: 77 453 67 55, fax: 77 453 67 56 

email: sekretariat@mos.opole.pl 
www.mos.opole.pl 

 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu funkcjonuje jako jednostka 
oświatowa od 1997 roku. Nasze placówka, przy wsparciu Urzędu Miasta 
Opola, stwarza ogólnodostępne warunki do uprawiania sportu i rozwijania 
swoich sportowych pasji, dzieciom i młodzieży z różnych środowisk. Jesteśmy 
inicjatorem wielu wydarzeń sportowych promujących wspieranie  
i aktywizowanie dzieci  i młodzieży oraz aktywności rodzinnej jako ważnego 
czynnika społecznego i zdrowotnego. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania z zakresu: 

✓ koordynacji imprez sportowych oraz rozgrywek międzyszkolnych  
w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Opola 

✓ organizacji imprez rekreacyjno-sportowych 

✓ organizacji i prowadzenia wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
i młodzieży 

✓ rozwijania sportowych pasji poprzez organizację pozaszkolnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych 

✓ inspirowania do aktywności ruchowej poprzez realizację programów 
edukacyjno-sportowych. 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w naszej ofercie edukacyjnej znajdą dla 
siebie bogatą ofertę zajęć sportowych w 10 ogólnodostępnych sekcjach:  
piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, badmintona, tenisa stołowego, 
judo z elementami sumo, ratownictwa wodnego, wspinaczki sportowej, 
lekkoatletyki oraz pływania. 

Zajęcia w sekcjach prowadzone są nie tylko we własnej sali gimnastycznej,  
ale i w obiektach sportowych miasta Opola i miejskich szkół. 
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Podczas naszych zajęć wspieramy nie tylko rozwój sportowy, ale także 
emocjonalny każdego uczestnika, który zwiększy ich motywację wewnętrzną,  
a także stworzy im potężny fundament pewności siebie,  który będą mogli 
wykorzystać nie tylko w sporcie ale i swoim życiu codziennym.  

Szczególny nacisk kładziemy na naukę wartości, takich jak szacunek dla 
innych, postępowanie zgodnie z zasadami Fair Play oraz przekazywanie 
umiejętności skutecznego radzenia sobie z różnymi emocjami. Atmosfera 
oparta na takich fundamentach stanowi dla nas podstawę do skutecznego 
motywowania, inspirowania, wychowania i rozwijania sportowych pasji 
każdego uczestnika naszych zajęć. 

 
Rozwijamy sportowe pasje, wychowujemy przez sport 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury
w Opolu

teatr    recytacja    muzyka    śpiew    taniec    akrobatyka
rękodzieło     plastyka     modelarstwo    fotografia    film
szachy     gra na instrumentach     hip-hop     wolontariat

Pasje bez granic
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Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1

tel.: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl
facebook.com/mdkopole, instagram.com/mdkopole

www.mdk.opole.pl



Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1

tel.: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl
facebook.com/mdkopole, instagram.com/mdkopole

www.mdk.opole.pl 151



152



153



154



155



156



157



158



Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
ul. Kośnego 2a, 45-056 Opole
tel. 77 454 23 36, 77 407 90 50

www.teatrlalki.opole.pl www.youtube.com/OTLiA1937www.facebook.com/OTLiA

Różnorodność repertuarowa, ciągłe poszukiwania artystyczne 
i wielość organizowanych wydarzeń spowodowały, że obecnie Opolski Teatr 
Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaliczany jest do najlepszych scen lalkowych 
w Polsce. Teatr przygotowuje w ciągu roku średnio 5 premier i prezentuje ok. 
400 spektakli, nie zapominając przy tym o żadnej grupie widzów, bowiem 
przedstawienia adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych.  

OTLiA może pochwalić się licznymi sukcesami na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zarówno, jeśli chodzi o spektakle 
prezentowane na festiwalach, jak i podejmowanie działań zakrojonych na 
szeroką skalę. Spektakle wielokrotnie zapraszane były do udziału 
w ogólnopolskich festiwalach, na których OTLiA był jedynym reprezentantem 
sztuki lalkowej.  

OTLiA jest także organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Lalek – wyjątkowego przeglądu i konfrontacji najciekawszych zjawisk we 
współczesnym teatrze formy. Najbliższa, jubileuszowa edycja, odbędzie się 
w dniach 2-8 października 2021 r.  

W Teatrze istnieje bardzo rozbudowane koncepcja działań 
edukacyjnych, pomyślana jako kreatywne spotkania twórców z widownią. 
Dlatego od lat, organizowane są Lekcje Teatralne, które prowadzone są przez 
aktorów. Lekcje, mające formę warsztatów, w sposób praktyczny przybliżają 
uczestnikom sztukę teatralną, łącząc wiedzę teoretyczną z edukacją poprzez 
twórcze działanie. Teatr realizuje także projekt edukacyjny TEATR. Poczuj to!. 
W ramach projektu odbywają warsztaty, dyskusje i spotkania. Wśród nich – 
adresowane do młodzieży cykle: DRAMAT w AKCJI – inscenizowane czytania 
nowej dramaturgii, przygotowane przez reżyserów i aktorów, a także 
SPOTKANIA (NIE)MOŻLIWE - warsztaty przeznaczone dla całych klas, 
prowadzone w charakterze panelu dyskusyjnego, konwersatorium, 
przypominające swoją formułą „drama lessons”.  

W ostatnim czasie, bardzo wzbogaciła się oferta spektakli 
adresowanych do młodzieży. To spektakle przygotowywane w wyjątkowej 
oprawie plastycznej, wykorzystujące najnowsze technologie multimedialne 
i podejmujące ważne tematy z młodą publicznością. 
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zdjęcia: Grzegorz Gajos, Krzysztof Ścisłowicz
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Teatr Ekostudio jest teatrem prywatnym, który istnieje od 1999 r. Jego założycielem jest Andrzej Czernik 
– aktor, reżyser, dramaturg, producent, scenarzysta.
Pierwszym spektaklem, od którego datuje się istnienie Teatru, był PIŁAT – grany w Muzeum Diecezjalnym 
w Opolu.
Teatr Ekostudio zasłynął spektaklami plenerowymi wystawiając m.in. cztery części CHŁOPÓW Władysława 
Reymonta, WESELE Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, a także 
spektaklami powiązanymi z historią i kulturą zarówno regionu opolskiego, jak i kraju (np. MIKOŁAJ II, CZYLI 
HISTORIA ŚMIERCI OPOLSKIEGO KSIĘCIA czy RAJMUND I JULKA). 
Na terenie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zostały wystawione PAMIĘTNIKI ADAMA I EWY Marka 
Twaina. 
Na terenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu zrealizowane zostało 
przedstawienie: ŻYĆ ZA WSZELKĄ CENĘ – oparte na wspomnieniach Siergieja Woropajewa, jeńca obozu 
w  Łambinowicach oraz PRZERZUCANE SŁOWA –  oparte na korespondencji jenieckiej powstańców 
warszawskich.
W Amfitearze Opolskim wystawiany był spektakl muzyczny WYBÓR, a w przestrzeni Opolskiej Wenecji 
– ROMEO I JULIA Williama Shakespeare z piosenkami A. Czernika.
Inne zrealizowane sztuki to m.in.
ZASYPANI Tomasza Raya, STREAPTEASE. NA PEŁNYM MORZU Sławomira Mrożka, ŁOŻNICOPIEW (na 
podstawie staropolskich tekstów frywolnych), DZIADY, CZ.II Adama Mickiewicza, POŚWIĘCONA PRZYJAŹŃ 
na podstawie „Myszy i ludzi” Steinbecka, TAKIE MAŁE NIC - piosenki H. Ordonówny, KABARECIK, COŚ DLA 
DZIECI, bajki ekologiczne m.in (GAJOWY BADURA, PIOTRUŚ I SMOG), ABELARD I HELOIZA, NIEDŹWIEDŹ. 
OŚWIADCZYNY Antoniego Czechowa.

O TEATRZE
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W ciągu 20 lat powstało ok. 70 sztuk te-
atralnych. Oprócz tego zrealizowano wiele 
widowisk plenerowych, takie, jak parady hi-
storyczne czy WIANKI 2010 - OPOLSKA NOC 
ŚWIĘTOJAŃSKA.
Od 14 lat Teatr Ekostudio ma w Opolu swoją 
stałą siedzibę, przy ul. Dubois 1a (wejście od 
ul. Armii Krajowej 4off).
Od 2008 r. w Teatrze Ekostudio odbywa się 
coroczny ZIMOWY LAS SZTUKI – jest to ro-
dzaj multimedialnej wystawy, na której twórcy 
sztuk plastycznych prezentują swoje prace (ma-
larstwo, rzeźby, instalacje) na zadany wcześniej temat. Wszystko to w połączeniu z oprawą światło-dźwięk.
Teatr Ekostudio zajmuje się także realizacją programów telewizyjnych, produkowanych przez telewizję 
internetową Ekovision tv.

PROPOZYCJA 
DLA 
MŁODZIEŻY

Spektakl BACZYŃSKI – autorstwa i w reżyserii Andrzeja Czernika. Spektakl przybliża-
jący postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pozwalający przypomnieć poetę i po-
znać go od mniej znanej strony. 100-na rocznica urodzin Baczyńskiego przypadająca 
na rok 2021 jest dobrą okazją do spotkania z  twórczością poety.

•	 Po spektaklu spotkanie z Andrzejem Czernikiem, wykonawcą i reżyserem spektaklu

Spektakl PODRZUCONE SŁOWA - autorstwa i w reżyserii Andrzeja Czernika. Ukazuje 
losy rodziny Śląskiej w czasie Plebiscytu i III Powstania Śląskiego w 1921 r. Głównym 
wątkiem spektaklu jest siła i zaradność  śląskich kobiet w tym trudnym czasie.

Spektakl zrealizowany w ramach Projektu Wojewody Opolskiego „Podrzucane słowa, przerzucane słowa” 
sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

•	 spotkanie po spektaklu i rozmowy z twórcami

Projekcja spektaklu MIKOŁAJ II - CZYLI HISTORIA ŚMIERCI OPOLSKIEGO KSIĘCIA Z 2014 R. Spektakl 
ukazujący losy ostatnich Piastów żyjących na ziemiach Śląska Opolskiego. Prawdziwa lekcja historii dla 
dzieci i młodzieży urodzonej i mieszkającej w Opolu i na Opolszczyźnie. 

•	 spotkanie z Andrzejem Czernikiem po obejrzeniu projekcji  
Projekcja spektaklu PRZERZUCANE SŁOWA - zrealizowanego w obozie w Łambinowicach-Lamsdorff 
opartego na korespondencji jenieckiej powstańców warszawskich.

•	 spotkanie z twórcami po obejrzeniu projekcji.

Kontakt: Teatr Ekostudio
ul. Dubois 1a, 45-070 Opole, wejście od ul. Armii Krajowej 4 off                                                                                                                             
Sekretariat:  77 453 94 36, 694 956 067, 
biuro@teatrekostudio.pl                                                          
Promocja i Organizacja widowni : 532 156 198, 
bilety@teatrekostudio.pl 

www.teatrekostudio.pl 
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Powstały w 1975 roku budynek przeszedł właśnie gruntowną modernizację, unowocześnione zostało 
m.in. nagłośnienie i oświetlenie scen oraz wprowadzono zmiany elewacji frontowej, dzięki którym 
budynek nabrał niepowtarzalnego charakteru oraz klimatu. Obecnie trwają prace związane z budową 
Centrum Edukacji Teatralnej. Dysponujemy czterema scenami, w tym jedną z największych Dużych 
Scen w Europie. Na deskach Teatru realizowane są zarówno teksty klasyczne, jak i współczesne, 
zapraszamy do współpracy najważniejszych twórców polskich scen oraz tych dopiero debiutujących. 
Od kilku lat organizowany jest Konkurs na Projekt Teatralny w ramach Programu Modelatornia, 
dziękidzięki któremu na deskach naszego Teatru mogą zaprezentować się młodzi twórcy. Konkurs 
inspirowany jest twórczością Jerzego Grotowskiego – najważniejszej postaci w historii opolskiej 
sceny, reformatora teatru w Polsce i za granicą. Nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat Teatr 
organizuje również jeden z największych polskich festiwali teatralnych: Opolskie Konfrontacje 
Teatralne / „Klasyka Żywa”. Podczas Festiwalu na opolskiej scenie można zobaczyć najważniejsze 
realizacje polskiej klasyki z całego kraju.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu to jedno z ciekawszych miejsc 
w województwie opolskim. W naszej ofercie mamy nie tylko spektakle, 
organizujemy także liczne warsztaty, koncerty, dyskusje, imprezy kulturalne 
oraz naukowe.

TEATR
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

W OPOLU
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Jeśli kochacie teatr i chcielibyście być bliżej swoich ulubionych aktorów, spektakli i innych 
wydarzeń artystycznych, proponujemy dołączenie do zespołu wolontariuszy w Kochanowskim. 
Odnajdą sie u nas osoby odpowiedzialne, które stworzą zgrany zespół do zadań specjalnych.

TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
pl. Teatralny 12, 45-056 Opole
(+48) 77 454 59 41
bilety@teatropole.pl
www.teatropole.pl

Mamy również propozycje dla tych, którzy chcieliby się bardziej 
zaangażować w życie teatralne.

Uczestnikom projektu Twórczo z Teatrem proponujemy coś więcej niż tylko przedstawienia i bilety 
w niższych cenach. Pedagodzy otrzymają dostęp do zeszytów metodycznych, tworzonych przez 
specjalistów, z propozycjami scenariuszy lekcji. Mogą z nich skorzystać nie tylko poloniści, ale 
również nauczyciele innych przedmiotów.

Twórczo z Teatrem to nasza propozycja z zakresu edukacji teatralnej 
dla młodzieży i nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich. 
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Edukacja

Informator dla kandydatów
do szkół ponadpodstawowych

Miasta Opola

Edukacja to styl życia




