
Dla ośmioklasistów 
zamieszczam wykaz szkół, które w roku szkolnym 2020/2021 będą  dostępne w obszarze  Waszego miejsca zamieszkania.
Jest to oferta publicznych szkół ponadpodstawowych. 
Jeżeli będziecie mieć pytania dot. rekrutacji to proszę kontaktujcie  się ze mną na SKYPIE (krychna2012@gmail.com) we wtorki 
godz. 17.00-18.00. lub e-mailem : k.szychowska@poradniaszklarska.pl 

OFERTA  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  
 

POWIAT JELENIOGÓRSKI i MIASTO JELENIA GÓRA 
ROK SZKOLNY  2020/2021

Nazwa szkoły Adres Tel. / e-mail/ www Kierunki kształcenia

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących
i Mistrzostwa 
Sportowego
im. Jana Izydora 
Sztaudyngera

58-580 Szklarska 
Poręba

Obrońców Pokoju 17

INTERNAT!

Tel.:75 717 30 55
tel/fax 75 717 22 06

lo_szklarska@wp.pl

www.liceumszklarska.szkolnast
rona.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
LO - profil ogólny
rozszerzony program: matematyka, język angielski
LO MS  - rozszerzony program: język angielski, biologia
specjalizacje:
biathlon, badminton, narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie, 
lekkoatletyka

Testy sprawnościowe:
20 maja 2020 r. o godz. 15.00. 

mailto:krychna2012@gmail.com


Dolnośląski Zespół
Szkół w Karpaczu Karpacz,

ul. Gimnazjalna 7
75-761-98-16

sekretariat@zsp.karpacz.pl

www.dzs.karpacz.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
• społeczno – medialna   (elementy technik cyfrowych w 

informatyce) 
rozszerzony program: informatyka, wiedza o 
społeczeństwie, język angielski

• profil ratownictwo (medyczne, górskie)  
rozszerzony program: edukacja dla bezpieczeństwa, język 
angielski,

TECHNIKUM 
technik hotelarstwa- 
rozszerzony program:   język angielski,  geografia
   technik żywienia i usług gastronomicznych   
rozszerzony program: j. angielski, biologia

W programie dodatkowe kursy doskonalące:  barmański, carvingu, 
barista, pierwszej pomocy, kelnerski.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  

specjalizacje|:
• narciarstwo biegowe
• saneczkarstwo lodowe
• piłka ręczna dziewcząt
• koszykówka chłopców

rozszerzony program:  j. angielski, biologia

Testy sprawnościowe: 
22 maja  2020 sporty zimowe godz. 10.00
23 maja 2020 piłka ręczna dziewcząt godz. 10.00
23 maja 2020 piłka nożna chłopców godz. 10.00



Zespół Szkół 
Ogólnokształcących
im. Stanisława 
Lema

58-530 Kowary

ul.Szkolna 1

 tel./fax: 75 718 21 11

sekretariat@zso-kowary.pl
  
 
www.zso-kowary.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
- klasa ogólna
do wyboru rozszerzony program: geografia, biologia wos, 
matematyka,  j. angielski

Szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: 
- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających -
- kucharz
- piekarz
- cukiernik
- fryzjer
- sprzedawca
- stolarz
- mechanik samochodowy
- lakiernik samochodowy

Praktyki u pracodawców.
Egzamin w Cechu Rzemiosł Róznych
 

Zespół Szkół 
Technicznych 
i Licealnych

58-573 Piechowice,

ul. Świerczewskiego 21

Tel.:75 75 530 60

sekretariat@zstil.pl

www.zstil.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
- klasa policyjna 
- klasa ratownictwo medyczne j. 
rozszerzony program: język angielski, matematyka

TECHNIKUM  
• Technik elektryk 
• Technik elektryk (klasa wojskowa)

rozszerzony program: matematyka, fizyka

• Technik mechatronik
• Technik informatyk multimedia i grafika komputerowa)
• Technik informatyk(klasa wojskowa)
• Technik informatyk E-Sport

http://www.zso-kowary.pl/
mailto:sekretariat@zsem.pl


• Technik mechatronik
• Technik teleinformatyk- nowość

rozszerzony program: matematyka, informatyk

Szkoła branżowa kształcąca  w zawodach:
• elektromechanik
• elektryk

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Starej 
Kamienicy

58-512 
Stara Kamienica 70

Tel.: 75 75 143 27

www.
zs-starakamienica.edupage.org

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
klasy:
- językowa 
- przyrodniczo-ekologiczny  
- medialna

- oddział  terapeutyczny
- oddział  integracyjny

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im.  Stefana 
Żeromskiego

58-500 Jelenia Góra
ul. Kochanowskiego 18

Tel.: 
75 767 76 00

75 767 77 00
75 767 78 00

75 767 79 00

www.zerom.4me.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Klasy są tworzone wg programów rozszerzonych:

• matematyka, fizyka, informatyka
• matematyka,fizyka, ,j. angielski
• biologia, chemia, matematyka 
•  biologia, chemia, fizyka
•  j. polski historia wos
• j. polski, geografia, j angielski

II Liceum 
Ogólnokształcące 
im. C.K. Norwida

58-560 Jelenia Góra
 ul. Gimnazjalna 2

Tel.:75 75 516 71

sekretariat@norwid.jgora.pl

www.norwid.jgora.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 klasy:
A   humanistyczna - j.polski, wos, historia

 (komunikacja medialna)
B   biologiczno-chemiczna 

(laboratorum   chemiczne, elementy matematyki wyższej, fizyka 
medyczna)

C   matematyczno- fizyczna  
(analiza matematyczna, algebra wyższa dla inż. j. angielski dla inż)

http://www.norwid.jgora.pl/
mailto:sekretariat@norwid.jgora.pl
http://www.zerom.4me.pl/
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=60:I-Liceum-Ogolnoksztalcace-im-Stefana-Zeromskiego
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=60:I-Liceum-Ogolnoksztalcace-im-Stefana-Zeromskiego
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=60:I-Liceum-Ogolnoksztalcace-im-Stefana-Zeromskiego
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=60:I-Liceum-Ogolnoksztalcace-im-Stefana-Zeromskiego
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=60:I-Liceum-Ogolnoksztalcace-im-Stefana-Zeromskiego


D   językowo- matematyczno- geograficzna
 j. obcy, geografia  
( j. angielski w biznesie, geografia w praktyce)

E   językowo- biologiczna – psychologiczna
 j. obcy, biologia
 (podstawy psychologii

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących
i Technicznych
im. Jędrzeja 
Śniadeckiego

58-506 Jelenia Góra
Aleja Jana Pawła II 25

tel. fax: 75. 75 228 81, 
Tel.: 75 75 228 82

zsoit_jg@vp.pl

www.zsoit.jgora.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 klasy:                   

• humanistyczna
• matematyczna 
• biologiczno- chemiczna 
• psychologiczna 
• artystyczna 
• językowa z elementami kultury i j. włoskiego
• bezpieczeństwa wewnętrznego 
• usportowiona 

TECHNIKUM
•Technik analityk – analiza biochemiczna i środowiskowa
•Technik ochrony środowiska
•Technik optyk 

Zespół Szkół 
Rzemiosł 
Artystycznych 
im. Stanisława 
Wyspiańskiego

58-560 Jelenia Góra
Ul. Cieplicka 34

Tel.: 75 64 56 228
tel./fax  75 64 56 228

zsart@zsart.edu.pl

TECHNIKUM 
• Technik technologii drewna – specjalizacje: 

- renowacja mebli
- galanteria drzewna

• Technik informatyk - specjalizacja:
grafika komputerowa

• Technik fotografii i multimediów – specjalizacja: fotografia i 
film reportażowy

mailto:zsart@zsart.edu.pl
http://www.zsoit.jgora.pl/
mailto:zsoit_jg@vp.pl


www.zsart.edu.pl

sekretariat.liceum@zsart.edu.pl

• Technik organizacji reklamy - specjalizacje:
- kampania reklamowa
- reklama graficzna i multimedialna

• Technik przemysłu mody – specjalizacja:  stylista mody

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH - 5 - LETNIE

specjalizacje:
- szkło artystyczne
-  snycerstwo
- fotografia artystyczna
- ceramika artystyczna
- renowacja elementów architektury

Szkoła branżowa kształcąca w zawodach:
• stolarz
• fotograf

Zespół Szkół 
Przyrodniczo-
Usługowych 
i Bursy Szkolnej

58-560 Jelenia Góra
Ul. Leśna 5

Tel. 75 75 474 20

zspu.jgora@gmail.com

www.zspu.jgora.pl

TECHNIKUM 
 - Technik weterynarii 
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik leśnik
- Technik architektury krajobrazu
- Technik papiernictwa
- Technik geodeta
Branżowa Szkoła - wielobranżowa 

• piekarz
• cukiernik  

Praktyki u pracodawców.
Egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych

mailto:sekretariat.liceum@zsart.edu.pl
http://www.zspu.jgora.pl/
mailto:zspu.jgora@gmail.com
http://www.zsart.edu.pl/


 Zespół Szkół 
Technicznych 
„Mechanik”

58-500 Jelenia Góra
ul.Obrońców Pokoju 10

Tel.:75 75 25 031
fax. 75 75 22 256

zstmechanik@onet.pl

www.zstmechanik.edujg.pl

TECHNIKUM 
•Technik mechanik 
•Technik mechatronik 
•Technik pojazdów samochodowych
•Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
•Technik  budownictwa
specjalizacje:
- inteligentne budynki – bezpieczny dom
- odnawialne źródła energii
•Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
•Technik spedytor

  Szkoła branżowa kształcąca 
w zawodach:
•ślusarz - praktyka w szkole
***
•mechanik pojazdów samochodowych
•operator obrabiarek skrawających CNC
•operator maszyn i urządzeń do
 przetwórstwa tworzyw sztucznych
 mechanik - kierowca
•murarz - tynkarz
•elektromechanik pojazdów samochodowych
•Lakiernik samochodowy

***Praktyka u pracodawców.

Zespół Szkół 
Ekonomiczno-

58-500 Jelenia Góra
 ul. Piłsudskiego 27

Tel.:  75 64 23 718

sekretariat@ekonom.jgora.pl

TECHNIKUM  
•Technik hotelarstwa 
•Technik organizacji turystyki
•Technik ekonomista

http://www.zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/Dokumenty/zsz_slusarz.pdf
http://www.zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/Dokumenty/zsz_slusarz.pdf
mailto:sekretariat@ekonom.jgora.pl
http://zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/O_szkole/Mechanik%20pojazdow%20samochodowych.pdf
http://www.zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/Dokumenty/Technik_spedytor.pdf
http://www.zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/O_szkole/technik%20budownictwa_odnawialne.pdf
http://www.zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/Dokumenty/specjalizacja%20inteligentne%20domy.pdf
http://www.zstmechanik.edujg.pl/images/article/file/Dokumenty/specjalizacja%20inteligentne%20domy.pdf
mailto:zstmechanik@onet.pl


Turystycznych

www.ekonom.jgora.pl

•Technik eksploatacji portów i terminali
•Technik rachunkowości

Szkoła branżowa kształcąca w zawodzie:
pracownik obsługi hotelowej

Zespół Szkół 
Elektronicznych 
w Jeleniej Górze

58-506 Jelenia Góra
ul. Grunwaldzka 64a

tel. 75 75 245 81

elektronik@jg.home.pl

www.elektronik.jgora.pl

TECHNIKUM
•Technik elektronik
•Technik informatyk – programowanie gier koputerowych i 
mikrokontrolerów 
•Technik  szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
•Technik programista -nowość
•Technik logistyk – logistyka w sporcie (imprezy masowe)
Szkoła branżowa kształcąca 
w zawodzie:
 magazynier – logistyk

Zespół Szkół 
Licealnych i 
Zawodowych nr 2 
im. Stanisława 
Staszica

58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 39/41

Tel. 75 64 23 900

handlowka@post.pl

www.handlowka.jgora.pl

 

TECHNIKUM  
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik handlowiec.
• Technik usług fryzjerskich

Szkoła branżowa kształcąca 
w zawodach:
•kucharz
•sprzedawca
•fryzjer

UWAGA!
Zorganizowane grupy uczniów wraz z opiekunem mogą się umówić na wizytę w  szkołach we wcześniej uzgodnionym terminie .

mailto:handlowka@post.pl
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=59:Zespol-Szkol-Licealnych-i-Zawodowych-nr-2-im-Stanislawa-Staszica
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=59:Zespol-Szkol-Licealnych-i-Zawodowych-nr-2-im-Stanislawa-Staszica
http://edukacja.jeleniagora.pl/ponadgimnazjalne?pid=56&sid=59:Zespol-Szkol-Licealnych-i-Zawodowych-nr-2-im-Stanislawa-Staszica
http://www.elektronik.jgora.pl/
mailto:elektronik@jg.home.pl
http://www.ekonom.jgora.pl/

