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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W  

OZIMKU 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Ozimku 

Tradycja Nowoczesność Sukces 

Od 1946 r. 



Droga Gimnazjalistko  

i  Gimnazjalisto!  
 Za chwilę staniesz przed jednym  

z ważniejszych momentów w życiu— 

wybór dalszej drogi kształcenia.  

Masz piękne marzenia, plany na przyszłość  

i karierę zawodową.  

 Pragniesz zdobyć przepustkę do  

wybranych studiów wyższych i najlepsze  

kwalifikacje zawodowe.  

 Wybierając ZS w Ozimku gwarantuje-

my wsparcie i rzetelność  w realizacji Twoich 

celów.  

Wspólnie osiągniemy wiele. 

 Zespół Szkół to ponad 70 lat tradycji  

i gwarancja Twojego sukcesu!                       

Zapraszam 

Dyrektor Dariusz Bigas 

 

 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1 A 
Językowa  

NOWOŚĆ – j. hiszpański 

Chcesz pracować za granicą lub  

w firmie zagranicznej mającej 

przedstawicielstwo w Polsce? 

Chcesz czuć się swobodnie podczas 

zagranicznych wakacji?  

Chcesz rozumieć teksty ulubionych 

wykonawców? To profil dla Ciebie! 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

(wybierasz od 2-4 rozszerzeń) 

• j. polski 

• j. angielski 

• j. niemiecki 

• j. hiszpański—NOWOŚĆ 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: 

Język polski, j. obce nowożytne. 

 

To droga  

do mojej  

wymarzonej  

filologii! 

NOWOŚĆ 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1 B 
społeczno—prawna 

Interesujesz się polityką,  

prawem i życiem społecznym. 

Jesteś dobrym obserwatorem. 

Swoją przyszłość wiążesz  

z działalnością  

samorządowca, dyplomaty, 

prawnika, dziennikarza.  

Masz mentalność  

społecznika i lubisz działać. 

Ten profil jest dla Ciebie! 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

(wybierasz od 2-4 rozszerzeń) 

• Język polski 

• Historia 

• Wiedza o społeczeństwie 

• Język obcy 

• Geografia 

• Matematyka 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: 

Język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie  

Studia  

prawnicze  

to strzał  

w 10-tkę!  



 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1 C 
medyczna 

Planujesz pracę jako  

fizjoterapeuta, weterynarz,  

dietetyk, ratownik medyczny,  

kosmetolog czy analityk  

laboratoryjny?   

Interesuje Cię medycyna,  

psychologia, farmacja, ochrona 

środowiska a może bezpieczeństwo  

cywilne lub służba pożarnicza? 

Ten profil jest dla Ciebie!  

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

(wybierasz od 2-4 rozszerzeń) 

• Biologia 

• Chemia 

• Fizyka 

• Język obcy 

• Geografia 

• Matematyka 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: 

Język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka 

Psychologia  

i dietetyka  

to szansa  

na dobrą  

pracę! 

NOWOŚĆ 



Aby osiągnąć 

wyznaczony cel... 

zajęcia na poziomie rozszerzonym w grupach 

międzyoddziałowych – zdawalność egzaminu 

maturalnego na poziomie 90% 

cykliczne warsztaty edukacyjne, naukowe i wykłady -   

poszerzenie wiedzy w kontekście egz. maturalnego 

sale dydaktyczne z wykorzystaniem multimediów  

i Notebooków – atrakcyjna i skuteczna nauka 

wysokiej klasy wyposażenie i oprogramowanie  

w pracowniach informatycznych – kształcenie  

informatyczne na wysokim poziomie 

stypendium naukowe dla wszystkich ze średnią 4,75 

stypendium sportowe  oraz stypendium Prezesa Rady  

Ministrów – doceniamy wysiłek ucznia 

udział w projektach edukacyjnych  

i międzynarodowych, wymianie młodzieży—kształcenie  

w zakresie języków obcych 



3-letnia Szkoła Branżowa  
I stopnia (dawna ZSZ)  

1B/w oddział 

wielozawodowy 

Jesteś sumienny, pracowity 

oraz gotowy do zdobywania  

zawodowego doświadczenia. 

Chcesz zostać świetnym  

fachowcem w swojej  

dziedzinie.  

Marzysz  

o założeniu własnej firmy  

i  

samodzielności finansowej? 

To klasa dla Ciebie. 

Nie bądź 

przeciętnym,  

ale najlepszym  

fachowcem! 



Lista zawodów: 
• sprzedawca  

• mechanik pojazdów samochodowych 

• murarz-tynkarz  

• fryzjer  

• kucharz  

• piekarz  

• cukiernik  

• monter robót wykończeniowych 

• dekarz 

• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

• mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń  

      precyzyjnych 

• monter-elektronik  
• elektryk  
• elektromechanik pojazdów samochodowych  
• stolarz  

• ślusarz 

• monter robót wykończeniowych w budownictwie 

WYMAGANIA PRZY REKRUTACJI:  
 

• świadectwo ukończenia gimnazjum 

• zaświadczenie o wyniku egz. gimnazjalnego 

• potwierdzenie praktyki w wybranym zawodzie 



 

 

 

 

TECHNIKUM 

1T/f 
Fotografii  

i multimediów 

Laboratoria fotograficzne, dział 

promocji, kryminalistyka, medy-

cyna, muzea? A może chcesz mieć  

własną firmę lub pracować  

w reklamie? 

Jesteś kreatywny i gotowy  

na nowe wyzwania?  

Marzysz o sukcesie w zakresie 

fotografii i multimediów?  

Ten kierunek jest dla Ciebie!  

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

(wybierasz od 2-4 rozszerzeń) 

• Matematyka 

• Informatyka 

• Fizyka 

• Język obcy 

Amator martwi się 

o sprzęt, profesjona-

lista martwi się 

o kasę, a mistrz 

martwi się o światło. 

U nas światło jest 

zawsze dobre :) 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: 

Język polski, matematyka, informatyka, język obcy  



TECHNIKUM 

1T/e 
Informatyczna 

dla chętnych E-sport 

Informatyka to Twoja pasja.  

Jesteś otwarty na nowości tech-

niczne, zdolny do pracy zespoło-

wej, a myślenie strategiczne 

przychodzi Ci z łatwością?  

Chcesz się zmierzyć w CS:GO?  

Ten kierunek jest dla Ciebie! 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: 

Język polski, matematyka, informatyka, język obcy  

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

(wybierasz od 2-4 rozszerzeń) 

• Matematyka 

• Informatyka 

• Fizyka 

• Język obcy 

NOWOŚĆ 

Bill Gates powiedział 

swojemu nauczycie-

lowi, że w wieku 30 

lat zostanie milione-

rem. I w wieku 31  

Lat został miliarde-

rem. Kolej na Nas! 



Wydziałem Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Opolskiego 

Sądem  

Okręgowym w Opolu 

Państwową Medyczną Wyższą 

Szkołą  

Zawodową w Opolu 

Politechniką  

Opolską  

Instytutem Historii  

Uniwersytetu  

Opolskiego 

Współpracujemy… 

uczestniczymy  

w zajęciach,  

warsztatach, wykładach... 

Politechniką 

Częstochowską 





Otwarcie pracowni  

informatycznej e-sport  

i podpisanie umowy  

z Politechniką Opolską 



Współpraca z  

Politechniką  

Częstochowską 





Razem zbudujemy swój sukces  

My już  

wybraliśmy 
Czas na 

Twój ruch! 

NASZ ADRES   

ul. Częstochowska 24  

46-040 Ozimek 

tel. 77 /46 51 918 

E-mail: zsozimek@wodip.opole.pl 

www.zs.ozimek.pl 

www.facebook.com/zso.ozimek 

Do zobaczenia we  

wrześniu :) 

https://www.facebook.com/zso.ozimek

