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Liceum ogólnokształcące 

 przedmioty nauczane w zakresie 

 rozszerzonym:  

język angielski,  

geografia,  

biologia 

 



Uczniowie wybierający liceum ogólnokształcące i nauczanie języka angielskiego, geografii i biologii w zakresie 

rozszerzonym nabędą umiejętności, m.in. poprawnego posługiwania się językami obcymi, przygotują się do 

wystąpień publicznych, prezentowania własnych opinii, rozwijania zdolności myślenia analitycznego. Poszerzą 

także swoją wiedzą na temat świata, turystyki i działań ekologicznych. Uczniowie pogłębią również swoje 

zainteresowania i zdobędą doświadczenie związane z reakcjami chemicznymi, doświadczeniami biologicznymi i 

kompetencjami językowymi. 

Młodzież będzie mogła również zaobserwować, jaka jest rola mediów we współczesnym świecie, zapoznać się z 

tajnikami literatury i procesu twórczego, nauczy się świadomego odbioru dzieł kultury. Szkoła gwarantuje 

udział w spotkaniach medialnych i artystycznych, licznych projektach humanistycznych, filmowych i 

ekologicznych oraz warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów. 

Młodzież dowie się jak zadbać o zdrowie, urodę, kondycję fizyczną i dietę. Nauczy się działać w zespole, 

podejmować szybkie decyzje i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Przedmioty realizowane na poziomie 

rozszerzonym oraz zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego ułatwiają młodzieży rozwijanie swoich zdolności, 

pozwolą zdobyć umiejętności organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia 

życia i zdrowia. 

 

Szkoła zapewnia także możliwość udziału w zajęciach Szkolnego Koła PCK, licznych projektach, warsztatach 

poszerzających wiedzę i umiejętności, a także w zajęciach laboratoryjnych, min. w „CN Kopernika” w 

Warszawie. 

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 

rehabilitacja, stomatologia, kosmetologia, dietetyka), weterynarii, biotechnologii, wychowaniu fizycznym czy 

też ochronie środowiska, europeistyka, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, public relations, 

kulturoznawstwo, psychologia, realizacja filmowa i telewizyjna, prawo i administracja,  stosunki 

międzynarodowe, geografia, turystyka czy etnologia. 

 



Technik ekonomista 

 

 przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym:  

 

geografia 



Technik ekonomista poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej 

gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Zdobywa umiejętności związane 

ze stosowaniem prawa w prowadzeniu działalności, prowadzeniem dokumentacji 

biurowej i magazynowej, dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowania 

rzeczowymi składnikami majątku, sporządzaniem biznesplanu. Zajęcia nauczą jak 

prowadzić rekrutację kandydatów do pracy, sporządzać dokumentację kadrową, 

prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia i 

składki ZUS, prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencję podatkową i 

rozliczenia podatkowe a także rozliczenia finansowe z kontrahentami i innymi 

podmiotami rynki finansowego oraz posługiwać się językami obcymi (angielski, 

niemiecki, francuski, rosyjski). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 

tygodni (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej). 

Dyplom technika ekonomisty otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: 

EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

odbywają się w szkole, w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru). Technik 

ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac 

ekonomiczno-biurowych. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na 

kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, 

bankowość. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach 

policealnych i na studiach wyższych. Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia 

ekonomiczne są znacznie łatwiejsze a zdobyta wiedza i umiejętności sprawiają, że 

życie studenta staje się prostsze. 



Technik rachunkowości 

 

 przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym:  

 

geografia 



Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: 

prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania 

dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich 

do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej 

spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności 

planistycznych i analitycznych. Zajęcia i praktyki nauczą jak dokumentować                                

i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, 

sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzić analizy finansowe, jak rozliczać 

wynagrodzenia, podatki i inne danin publiczne, jak sporządzać dokumenty dotyczące 

rozliczeń z ZUS. Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie 

w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika rachunkowości 

otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:   EKA.05. Prowadzenie spraw 

kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07 

Prowadzenie rachunkowości. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

odbywają się w szkole, w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru). Technik 

rachunkowości  może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, 

w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach 

administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, 

specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi 

finansowe, księgowe. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na 

kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, 

finanse. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych      

i na studiach wyższych. Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są 

znacznie łatwiejsze a zdobyta wiedza i umiejętności  sprawiają, że życie studenta staje 

się prostsze. 

 



Technik geodeta 

 

 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:  

 

geografia 



Technik geodeta – jest to bardzo atrakcyjny kierunek, po ukończeniu którego 

absolwenci mają możliwość podjęcia nie tylko ciekawej, ale i dobrze płatnej 

pracy, m.in. w firmach geodezyjnych, urzędach biurach związanych z pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi (wydziały geodezji, kartografii i gospodarki 

nieruchomościami, wydziały katastru nieruchomości, ośrodki dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej itp.). Zajęcia i praktyki nauczą wykorzystać poznane 

na zajęciach prawo geodezyjne i kartograficzne, korzystać z programów 

komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii Szkoła organizuje praktyki 

zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w 

klasie czwartej). Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne również w 

trakcie ćwiczeń terenowych (4 godziny w tygodniu). Dyplom technika geodety 

otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: BUD. 18 Wykonywanie 

pomiarów sytuacyjnych ,wysokościowych i realizacyjnych oraz 

opracowywanie wyników tych pomiarów, BUD.19. Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w 

klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru). Absolwenci mogą podjąć naukę na 

studiach wyższych, przede wszystkim na kierunkach: geodezja i kartografia z 

różnymi specjalnościami, m.in. pomiary geodezyjne, gospodarka 

nieruchomościami, planowanie przestrzenne, wycena nieruchomości, poligrafia. 

Ponadto na wszystkich innych kierunkach technicznych np. budownictwo lądowe 

i wodne, inżynieria środowiska, urbanistyka itp. 

 

 



Technik organizacji turystyki 

 przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym:  

 

język angielski 



Technik organizacji turystyki- zajęcia i praktyki nauczą jak pozyskać klientów        

w branży turystycznej, poznać możliwości własnego regionu, Polski i innych krajów, 

osiągnąć sprzedażowe cele, dobrze zorganizować swoją pracę, wytrwać w działaniu, 

być kreatywnym, zaangażowanym oraz dyspozycyjnym, ćwiczyć umiejętności 

komunikacyjne z klientami, być asertywnym i odpornym na stres, posługiwać się 

językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), bardzo dobrze 

obsługiwać komputer (pakiet Office, Internet). Szkoła organizuje praktyki 

zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie 

czwartej). Dyplom technika organizacji turystyki otrzymuje absolwent, który 

potwierdzi kwalifikacje:   HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych, 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.            

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w klasie 

trzeciej i piątej (koniec I semestru). Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni 

w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również 

podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach 

związanych z organizacją  i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi 

turystycznej może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. 

Pracę znajdzie również w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, 

punktach informacji turystycznej, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii 

Europejskiej. Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność 

gospodarczą na własny rachunek. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania 

nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo, 

public relations, itp. 

 



HARMONOGRAM REKRUTACJI 
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  

od 16 maja 2022r. do 31 maja 2022r. do godz. 15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 

złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi 

na zamianę szkół do których kandyduje  

od 24 czerwca 2022r. do 12 lipca 2022r. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

do 19 lipca 2022r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej  

od 21 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

20 lipca 2022 r. do godz. 10.00 
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