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 Liceum Ogólnokształcące 

 Technikum 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych 





 

 zawód: sprzedawca 
 zawód: mechanik pojazdów  samochodowych 
 zawód: murarz-tynkarz 
 zawód: fryzjer 
 zawód: kucharz 
 zawód: piekarz 
 zawód: dekarz 
 zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
 zawód: mechanik automatyki przemysłowe j i urządzeń precyzyjnych 
 zawód: monter-elektronik 
 zawód: elektryk 
 zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych 
 zawód: cukiernik 
 zawód: stolarz 
 zawód: monter robót wykończeniowych  w budownictwie 

 

 

 



wymagania: 

 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 
zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego. 

 

 potwierdzenie praktyki w wybranym zawodzie 

 

 złożenie podania – przez Internet  



 

 
 Projekt rozpoczyna się we wrześniu 2016 trwa dwa lata                  

i zapewnia naszym uczniom: 

 Uzyskanie prawa jazdy kat. B oraz innych uprawnień (kurs 
spawacza, oper. wózków widłowych, 

 Płatne praktyki zawodowe dla uczniów technikum, 

 Wsparcie uczniów klas zsz - pakiet startowy, szkolenia 
 Kurs przygotowawczy do studiów technicznych. 

 Koszty dojazdów, wyżywienia, szkoleń, kursów finansowane 
są w ramach projektu. 

 





Technikum 



 Technik informatyk 











 technik cyfrowych procesów graficznych 

   

 

 



 
 Proponujemy kierunek, który umożliwia naukę 

wszystkich zagadnień związanych z szeroko 
pojętym projektowaniem komputerowym oraz 
zdobycie tytuł technika. 

 
  Program zajęć obejmuje następujące 

zagadnienia: tworzenie kompozycji projektów, 
projektowanie oraz redagowanie publikacji i 
druków, projektowanie i realizację witryn www, 
tworzenie prezentacji multimedialnych, skład i 
przygotowanie do druku, technologię procesów 
cyfrowych, procesy reprodukcyjne, działalność 
poligraficzno-medialną, itp. 
 



 

punktowane przedmioty: 

 

 język polski 

 matematyka 

 fizyka 

 informatyka 

 



 

wymagania: 

 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 
zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego 

 

 złożenie podania - przez Internet  
 pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów podczas rekrutacji                 

/szczegóły –zasady rekrutacji na www.zs.ozimek.pl/ 

 





 

 

 klasa biologiczno-chemiczna 

      klasa społeczno-prawna 

            klasa fizjoterapii i kosmetologii 

                



 

  klasa biologiczno-chemiczna 

 
 przedmioty rozszerzone: 

 biologia 

 chemia 

 język obcy 

 

 



 

Klasa biologiczno-chemiczna  

 

   przygotowuje uczniów głównie  do podjęcia studiów na 
kierunkach  medycznych, przyrodniczych, oraz takich jak 
biotechnologia, , dietetyka. Po ukończeniu biologii i chemii         
w zakresie rozszerzonym można podjąć studia na studiach 
inżynierskich z zakresu np. ochrony środowiska czy chemii. 
Przedmioty te są niezbędne do podjęcia studiów na Akademii 
Wychowania Fizycznego. 



 klasa społeczno-prawna 

 
przedmioty rozszerzone: 

 historia 

 wos 

 język angielski/język niemiecki 

 przedmiot dodatkowy - prawo 

 

 



 Jeżeli interesuje Cię współczesny świat i niepokoją jego problemy, 
chcesz  szerzej poznać  ludzką kulturę i historię oraz przybliżyć 
specyfikę różnych dyscyplin humanistycznych, jeżeli  masz odwagę 
stawać zawsze po stronie dobra i sprawiedliwości,  wybierz                            
klasę społeczno-prawną.  

 

 Proponujemy Ci wobec tego poznanie w rozszerzonym zakresie 
następujących nauk: języków obcych, historii, wiedzy 
o społeczeństwie z elementami prawa. Nauka w tej klasie umożliwi 
Ci wybór wielu spośród humanistycznych studiów uniwersyteckich.  

 Program tej klasy skierowany jest głównie do przyszłych kandydatów 
na prawników, politologów, znawców stosunków międzynarodowych 
oraz historyków. 



 

 Klasa  fizjoterapii i kosmetologii 

 
 przedmioty rozszerzone: 

 biologia 

 chemia 

 zajęcia dodatkowe : kosmetologia i fizjoterapia 

 



 Kosmetologia  - to jedna z najpopularniejszych i 
najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii.  Nauka 
powiązana z farmacją, fizjoterapią, dietetyką oraz chemią . 

 

 Kosmetologia  - zajmuje się profilaktyką, która ma na celu 
opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie 
jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami 
dotyczącymi zmian skórnych. 

 

 Fizjoterapia  jest pojęciem nierozerwalnie związanym z 
"rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się 
zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko 
reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z 
zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.  

 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjoterapeuta


 

 Klasa  fizjoterapii i kosmetologii 

 
 przedmioty rozszerzone: 

 biologia 

 chemia 

 fizyka 

 zajęcia dodatkowe :  

             elementy fizjoterapii 

 



  

 
 

 Klasa fizjoterapii  i kosmetologii  pozwoli przygotować 
absolwenta do podjęcia studiów wyższych po ukończeniu 
których uzyskujemy kwalifikacje do uprawiana zawodu             

                                FIZJOTERAPEUTY /KOSMETOLOGA 

 



 wymagania: 
 

 świadectwo ukończenia gimnazjum, 
zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego 

 

 złożenie podania - przez Internet  
 pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy uzyskają 

największą liczbę punktów podczas rekrutacji                    
/szczegóły –zasady rekrutacji na www.zs.ozimek.pl/ 

 

 



 
 

 zdawalność  - ZS Ozimek  ~90 % 

 zdawalność  - POWIAT OPOLSKI -75,7% 

- WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE – 88,4 % 

  



 STYPENDIUM RADY POWIATU -uczniowie, 
którzy na koniec gimnazjum uzyskają średnią 
ocen co najmniej 5,0 otrzymują stypendia              
w wysokości 120 zł miesięcznie.  

 

 STYPENDIA NAUKOWE/SPORTOWE – w szkole 
funkcjonuje  system stypendialny za dobre, 
bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w 
sportowe.  

                  Za cały rok szkolny około 400 zł 

 



 

 kadra pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje 
 

 wysoka zdawalność egzaminu maturalnego                                   
i egzaminu zawodowego  
 

 nowocześnie  wyposażone pracownie 

 

 udział w projektach współfinansowanych z UE, które 
umożliwiają udział uczniom w dodatkowych zajęciach 
przedmiotowych, zdobycie dodatkowych kwalifikacji. 
 

 oszczędność czasu i finansów  dla ucznia i rodzica !!! 

 

 

 



 Podania do Zespołu  składamy w formie   
elektronicznej za pośrednictwem strony 
https://opolskie.edu.com.pl 

   Rekrutacja zaczyna się od 30 maja 2016r.    

 

 Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji 
znajdują się na szkolnej stronie internetowej 
www.zs.ozimek.pl 

 

 

https://opolskie.edu.com.pl/


 

 



 

 stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki                      
w nauce i sporcie 

 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 

 dostęp do ocen na platformie e-dziennika 

 

 szafki dla uczniów  

 

 udział w POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY 

 



POWIAT               
          OPOLSKI 


