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 OFERTA  
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH I TECHNICZNYCH  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019  
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO  
po klasie pierwszej możliwość wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym, 
niezależnie od profilu:  
/biologia, geografia, chemia, fizyka, historia/  
/matematyka, j.polski, wos, informatyka/  
/j.angielski, j.niemiecki /  
 
1. Klasa humanistyczno-medialna  
 dla osób zainteresowanych komunikacją społeczną, mediami i dziennikarstwem;  
 pod kątem studiów wyższych na kierunkach dziennikarskich i filologii polskiej;  
 zajęcia kierunkowe: efektywne metody komunikacji, stosowanie procedur public 

relations, posługiwanie się technikami i narzędziami PR, stosowanie PR w 
różnych dziedzinach życia, etyka, prawo;  

 
2. Klasa politechniczna - matematyczna 
 dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i informatyką;  
 sugerowane kierunki studiów: politechniczne, informatyczne, ścisłe;  
 dodatkowe zajęcia kierunkowe: obliczenia matematyczne, zajęcia organizowane 

w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w Jeleniej Górze;  
 
3. Klasa biologiczno- chemiczna  
 dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi;  
 sugerowane kierunki studiów: biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona 

środowiska;  
 
4. Klasa psychologiczna  
 dla osób zainteresowanych psychologią, pedagogiką i socjologią;  
 sugerowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika, socjologia;  
 dodatkowe zajęcia z podstaw psychologii, pedagogiki i komunikacji 

interpersonalnej;  
 
5. Klasa artystyczna  
 dla osób pragnących rozwijać swoje pasje związane ze sztuką: teatrem, filmem, 

muzyką, tańcem, literaturą, sztukami plastycznymi;  
 sugerowane kierunki studiów: uczelnie artystyczne, kulturoznawstwo, filologia 

polska;  
 warsztaty twórcze: taneczne, psychodramy (teatralne), filmowe, technik rysunku 

i malarstwa, interpersonalne, dodatkowy przedmiot zajęcia artystyczne  
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6. Klasa lingwistyczna z elementami kultury i języka włoskiego  
 przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach: filologia angielska, filologia 

germańska, lingwistyka, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, obsługa turystyczna, 
stosunki międzynarodowe, ekonomia, geografia, zarządzanie i marketing, 
geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny  

 
7. Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego  
 przygotowanie do podjęcia kształcenia na kierunkach: bezpieczeństwo publiczne, 

wewnętrzne, na uczelniach kształcących do pracy w służbach mundurowych np. 
policji, straży pożarnej, wojska,  

 
TECHNIKUM  
1. Technik analityk - 4 lata  
 oferta dla osób zainteresowanych pracą w laboratoriach chemicznych, 

kryminalistycznych, specjalistycznych oraz analityki medycznej;  
 zajęcia zawodowe w grupach w nowoczesnym laboratorium chemicznym;  
 kwalifikacje: przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do 

badań analitycznych, wykonywanie badań analitycznych  
 przygotowanie do matury;  
 przedmioty rozszerzone: chemia, biologia;  
 sugerowane kierunki studiów: medyczne, farmaceutyczne, biologiczno-

chemiczne;  
1. Technik ochrony środowiska - 4 lata  

 dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, związanych z ochroną 
wód, powietrza, gleby, ochroną przed hałasem i gospodarką odpadami,  

 możliwość zdobycia kwalifikacji w zakresie oceny stanu środowiska oraz 
planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska 

 przygotowanie do matury;  
 przedmioty rozszerzone: chemia, biologia;  
 sugerowane kierunki studiów związane z naturą 

1. Technik optyk - 4 lata  
 dla uczniów, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w salonach optycznych, 

pracowniach optycznych, pracowniach optometrycznych oraz zakładach 
produkujących sprzęt optyczny 

 kwalifikacje: montaż i naprawa elementów i układów optycznych; 
wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 

 przygotowanie do matury;  
 przedmioty rozszerzone: fizyka, informatyka;  
 sugerowane kierunki studiów związane z optyką 

 


