
OFERTA EDUKACYJNA 2015 

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3  

W SOBÓTCE 





NASZE ATUTY 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000163731147.pdf 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000163829141.pdf 

B – czyli wysoki stopień spełniania wymagań przez szkołę 

Zobacz naszą zewnętrzną ocenę 



Dobra baza dydaktyczna:  

pracownia komputerowa, centrum multimedialne – 

biblioteka, tablice interaktywne, klub uczniowski. 



KLUB UCZNIOWSKI 

 

 















To ten lew nasz kochany  

sprawia, że egzamin maturalny 

będzie na pewno zdany 

























Różnorodność 

 zajęć plenerowych 



Okazjonalne 

zajęcia artystyczne 



Nauka języków obcych poprzez film i piosenkę 

język niemiecki 

język rosyjski 

język angielski 



WYCIECZKI DO ROSJI 









Projekt edukacyjny 
„Epoka Napoleona 

w oczach Polaków i Rosjan” 

 





Okazjonalne projekty z Ukrainą i Litwą 



Wycieczki edukacyjno - zawodowe 



Specjalistyczne kursy 

zawodowe: baristy i 

barmański 



w zawodzie: 
 technik informatyk 



w zawodzie: 
technik obsługi turystycznej 



Praktyki zawodowe 

EFEKTOR 

TOMIKOMP 

ŚLĘŻA PENSION 

HUZARCOM 

wroclawcititour 







OFERTA EDUKACYJNA 2015 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA BIOLOGICZNO - 

DIETETYCZNACZNA 

przedmioty rozszerzone:   

biologia, wiedza o społeczeństwie, 

język angielski 

przedmioty uzupełniające: 

historia i społeczeństwo, 

język rosyjski 

warsztaty zdrowego stylu życia 

pilotażowy program wojskowo – 

obronny i ratownictwa medycznego 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA HUMANISTYCZNO - FILMOWA 

przedmioty rozszerzone:   

historia, wiedza o społeczeństwie, 

język angielski 

przedmioty uzupełniające: 

 przyroda, język rosyjski 

warsztaty filmowo - fotograficzne 
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TECHNIKUM  

zawód: technik informatyk 

przedmioty rozszerzone:  

język angielski, geografia 

przedmioty uzupełniające: 

 historia i społeczeństwo 

pilotażowy program 

wojskowo – obronny i 

ratownictwa medycznego 
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TECHNIKUM  

zawód: technik obsługi turystycznej  

przedmioty rozszerzone:  

język angielski, geografia 

przedmioty uzupełniające:  

historia i społeczeństwo 



Dlaczego warto nas wybrać? 
 

• bo profesjonalnie przygotujemy cię do egzaminu   

maturalnego i zawodowego; 

•bo zapewniamy  tobie kameralną atmosferę; 

•bo jesteśmy blisko twojego domu; 

•bo oszczędzasz swój  domowy budżet, nie płacisz za 

autobus; 

•bo  ekonomicznie gospodarujesz własnym czasem, 

poświęcisz go na dodatkowe zajęcia i wypoczynek; 

•bo masz do wyboru atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne; 

•bo będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych projektach 

edukacyjnych; 

•bo  będziesz mógł uczestniczyć w międzynarodowych 

projektach na wschodzie i zachodzie Europy; 

•bo w każdej sytuacji możesz liczyć na przyjazną dłoń 

nauczyciela. 



Przyjdź do nas 

Istniejemy już 




