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05/17

Przed nami wybór drogi...
 Zakończenie gimnazjum to
moment w którym musimy

podjąć jedną z ważniejszych
decyzji w naszym życiu, jaką jest

wybór szkoły
ponadgimnazjalnej. Przy

wyborze powinniśmy kierować
się tym, kim chcielibyśmy zostać

w przyszłości. Czasem jednak
zdarza się, że w tak młodym
wieku nie wiemy jeszcze kim

chcemy być. Wtedy warto
zastanowić się w czym jesteśmy 

dobrzy, na co lubimy poświęcać czas.
Zawsze można też skorzystać z porady

np. rodzica, pedagoga szkolnego,
nauczyciela lub doradcy zawodowego.
Pamiętać należy jednak, że chodzi tu o
naszą przyszłość i ostateczna decyzja

powinna należeć do nas.

***

***

       Przyszłości nie zmienisz,
      ale przyszłość zmieniasz
                 właśnie teraz

***

***
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"Budowlanka: Sukces
murowany"

Budowlanka ma wiele kierunków

Szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, z zagranicznymi szkołami branżowymi

oraz z firmami budowlanymi.

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
ul. Władysława Grabskiego 14/22

59-220 Legnica
tel: 76724 53 00 fax: 76724 53 00

e-mail: bud85@wp.pl
www.budowlanka.legnica.pl

Dyrektor szkoły: mgr Tomasz  Łabowicz

  Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, na którą składają się
nowocześnie wyposażone pracownie do kształcenia ogólnego i
zawodowego, warsztaty szkolne, 3 pracownie komputerowe z dostępem
do Internetu, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala
gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica,
wielofunkcyjna aula.
  Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach
budów oraz w szkolnych salach symulacyjnych.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe oraz stwarza uczniom możliwość
uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych,
w zajęciach na uczelniach oraz w piknikach naukowych.

Dostępnych jest wiele profili takich
jak:

Technik Logistyk/ Technik
Geodeta
Technik Budownictwa/ Technik
Architektury Krajobrazu
Technik Weterynarii/ Technik
Rolnik/ Technik Agrobiznesu
Monter Zabudowy i Robót
Wykończeniowych w
Budownictwie/ Murarz-
Tynkarz/ Betoniarz-Zbrojarz
Ogrodnik/ Rolnik
Technik Budowy Dróg
Technik Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy

*** ***
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana
Żeromskiego w Legnicy

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku.
Mury tej szkoły opuściło już ok. 18 tys. absolwentów.

 Wykwalifikowana kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w
Nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych, pracowni
komputerowej i językowej. Ponadto do dyspozycji uczniów pozostają dwa
centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie
przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne, koło fotograficzno -
filmowe.

 Uczniowski Klub Sportowy Ekonom Legnica specjalizuje się w piłce
koszykowej dziewcząt. Szkolne reprezentacje sportowe zdobywają laury
w zawodach na szczeblu miejskim i regionalnym.

Pl. Słowiański 5
59 – 220 Legnica
tel: 76723 34 00
fax 76723 34 01

e-mail : ekonom@zse-legnica.pl
adres www: www.zse-legnica.pl
Dyrektor szkoły:mgr Małgorzata

Boczoń

Kierunki:

Technik Ekonomista
Technik Hotelarstwa
Technik Obsługi Turystycznej
Technik Turystyki Wiejskiej

*** ***
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Henryka Pobożnego w Legnicy

ul. Złotoryjska 144
59-220 Legnica

tel. 76 723 59 00 
fax. 76 723 59 05

e-mail: szkola@zstio.legnica.
plwww.henrykowka.pl

Dyrektor szkoły: mgr Stella
Święcińska

  Jestem w klasie w której są same dziewczyny, a mimo tego jest duże
zainteresowanie szkołami technicznymi . W tym roku otworzono wiele
kierunków, które zainteresują nie tylko chłopców. Jedną  z wielu szkół jest
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy na ulicy
Złotoryjskiej 144 dyrektorem szkoły jest mgr Stella Święcińska. W skład
zespołu wchodzą Technikum nr 4 oraz Branżowa Szkoła 1 Stopnia nr4
    W Technikum nr 4 uczniowie mają możliwość wyboru kształcenia w
zawodach: technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik spedytor, technik organizacji reklamy oraz od roku
szkolnego 2016/17 – technik transportu kolejowego. W Branżowej Szkole
1 stopnia Nr 4 uczniowie zdobywają zawód ślusarza oraz uprawnienia
spawacza potwierdzone państwowymi egzaminami spawalniczymi. 
  W roku szkolnym 2017/18 planuje się uruchomić nowe kierunki
kształcenia na poziomie szkoły branżowej: mechanik – monter maszyn i
urządzeń mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

mailto:szkola@zstio.legnica.pl
mailto:szkola@zstio.legnica.pl
http://www.henrykowka.pl
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Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Legnicy

ul. Fryderyka Skarbka 4
59-220 Legnica

tel./ fax 76852 37 05,
76856 51 25, 
76852 37 71

e-mail: zsemleg1@wp.pl
Dyrektor szkoły: mgr Bronisława Jolanta

Lewandowska

Dostępne profile:

Technik elektryk
Technik elektronik
Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik elektryk

 
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych już od 70lat

kształci kolejne pokolenia  młodzieży.
Szkoła kształci w branży komputerowej,
informatycznej, graficznej, elektronicznej,

elektrycznej i mechanicznej. Uczniowie mają
możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  Szkoła przygotowuje uczniów do studiów na
renomowanych uczelniach, stwarza im możliwość

rozwijania różnorodnych zainteresowań oraz zdobycia
dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

   Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą
oraz nowoczesnym zapleczem dydaktycznym.

Uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w
liczących się na rynku zakładach pracy, korzystają z

systemu stypendialnego.  W 2016 r. Technikum
Elektroniczne, według ogólnopolskiego rankingu

techników miesięcznika „Perspektywy”, znalazło się
wśród 50 najlepszych szkół technicznych w kraju

uzyskując tytuł „Złotej Szkoły”.

mailto:zsemleg1@wp.pl
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VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w
Legnicy

ul. Radosna 17
59 -220 Legnica
tel. 76856 25 50

e-mail: 6lolegnica@gmail.comwww.
zso2.legnica.pl

Dyrektor szkoły: dr Andrzej Zbigniew
Zychowicz

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła
proponuje kształcenie w klasach o
profilach: psychokryminalistyka , 

fizjoterapia i ratownictwo medyczne,
dietetyk i kosmetologia.

 Atrybuty szkoły to wykwalifikowana kadra
pedagogiczna oraz wyremontowana i dobrze

wyposażona baza lokalowa. 
 Szkoła oferuje różnorodne zajęcia sportowe na
rozbudowanym kompleksie sportowym (sala

gimnastyczna, siłownie, boiska), szeroki wybór
języków obcych pomoc przedlekarską, posiłki w

szkolnej stołówce, odpłatne usługi ksero, bezpłatny
dostęp do Internetu w czytelni i świetlicy, bezpieczne
miejsca do odpoczynku w tzw. „Akwarium” oraz w

świetlicy. W szkole organizowane są wycieczki
krajowe i zagraniczne, obozy naukowe i sportowe.
 Uczniowie uczestniczą w zajęciach z ratownictwa
medycznego i edukacji prawnej (wyjścia do sądu,

spotkania z prawnikami). Szkoła prowadzi
międzynarodową współpracę ze szkołami w Rosji, we
Włoszech, na Litwie w ramach wymiany młodzieży. VI

LO współpracuje również z uczelniami wyższymi, z
pogotowiem ratunkowym i sądem.

mailto:6lolegnica@gmail.com
http://www.zso2.legnica.pl
http://www.zso2.legnica.pl
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II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59 - 220 Legnica

tel. 76 862 52 88 fax. 76 862 27 71
e-mail: leg2lo@poczta.

onet.pl.www.2lo-legnica.info
Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Ciosmak

Szkoła posiada profile takie jak :

 Politechniczny
 Humanistyczno-społeczny
 Medyczne
  Ekonomiczny

 Szkoła uzyskuje wysoką zdawalność egzaminu
maturalnego.

 Uczniowie uczestniczą w
wykładach, zajęciach laboratoryjnych z chemii,
lekcjach anatomii człowieka i antropogenezy.

Szkoła przygotowuje uczniów do międzynarodowego
certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches
SprachdiplomStufe II, który potwierdza biegłą

znajomość języka.
 Liceum prowadzi międzynarodową wymianę

młodzieży ze szkołami w Niemczech i we Francji.
Nauczyciele organizują wyjazdy na obozy naukowe i

warsztatowe połączone z rekreacją, przygotowują
uczniów do ogólnopolskich i międzynarodowych

konkursów i olimpiad.
 Uczniowie mają możliwość

rozwijania pasji i zainteresowań w ramach
oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, w

tym chóru „Cantus”, który koncertuje w kraju i za
granicą, koła teatralnego i artystycznego, gazetki

szkolnej oraz w różnorodnych zajęciach sportowych.

*** ***
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V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w
Legnicy

 Liceum stwarza warunki do
wszechstronnego rozwoju uczniów, ich

zainteresowań i różnorodnych pasji.
 Współpracuje z ośrodkami oświatowymi i

kulturotwórczymi w Polsce i zagranicą,
szkołami wyższymi centrami naukowymi

wspierającymi realizację autorskich
programów nauczania.

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną.

 Aktywnie uczestniczy w
międzynarodowym projekcie

edukacyjnym TED-ED, którego ideą jest
prowadzenie dyskusji i prezentowanie

własnych zainteresowań.
  W ramach programu uczniowie szkoły

są zapraszani na międzynarodowe
konferencje zagraniczne.

***

ul. Senatorska 32
59 -220 Legnica

tel./fax 76 862 39 19
e-mail: 5lo-legnica@gazeta.pl
 www.5lo.legnica.pl

Dyrektor szkoły: mgr Edward Dobosz

Dostępne profile:

Medialny z Edukacją Filmową
Artystyczny z Edukacją Plastyczną
Biologiczno- Chemiczny z Edukacją
Prozdrowotną
Humanistyczny z Edukacją Prawną i
Europejską

***
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Budowlanka ma wiele kierunków

***

***

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
ul. Władysława Grabskiego 14/22

59-220 Legnica
tel: 76724 53 00 fax: 76724 53 00

e-mail: bud85@wp.pl
www.budowlanka.legnica.pl

Dyrektor szkoły: mgr Tomasz  Łabowicz

  Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, na którą składają się
nowocześnie wyposażone pracownie do kształcenia ogólnego i
zawodowego, warsztaty szkolne, 3 pracownie komputerowe z dostępem
do Internetu, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala
gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica,
wielofunkcyjna aula.
  Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach
budów oraz w szkolnych salach symulacyjnych.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe oraz stwarza uczniom możliwość
uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach dydaktycznych,
w zajęciach na uczelniach oraz w piknikach naukowych.

Dostępnych jest wiele profili takich jak:
Technik Logistyk/ Technik Geodeta
Technik Budownictwa/ Technik Architektury
Krajobrazu
Technik Weterynarii/ Technik Rolnik/ Technik
Agrobiznesu
Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w
Budownictwie/ Murarz-Tynkarz/ Betoniarz-

Ogrodnik/ Rolnik
Technik Budowy Dróg
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie, z zagranicznymi szkołami
branżowymi oraz z firmami budowlanymi.

***

***
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