WSZYSTKIE NASZE DZIAŁANIA
TO DOBRY POZIOM NAUCZANIA

ZAPRASZAMY

zajęcia z podstaw architektury i tworzenia filmu

POWIATOWY ZESPÓL SZKÓŁ NR 3 W SOBÓTCE

WARUNKI PRZYJĘCIA

zajęcia metodą projektu edukacyjnego
rozwijanie pasji historycznych na podstawie sumy punktów:
 z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego
 z przedmiotów na świadectwie:
do liceum: język polski, matematyka, język obcy,
biologia lub historia w zależności od profilu klasy
do technikum: język polski, matematyka, język obcy,
geografia lub informatyka w zależności od kierunku
zawodowego
motyw kamiennego lwa w programie
wychowawczym szkoły
wymiany zagraniczne z Rosją i Niemcami
 podanie (wydruk z https://dolnoslaskie.edu.com.pl)
 świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)
 wyniki egzaminu gimnazjalnego (oryginał)
 dwa zdjęcia

WYMAGANE DOKUMENTY

MY OSIĄGNĘLIŚMY SUKCES
TERAZ KOLEJ NA CIEBIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM

zajęcia plenerowe, kursy zawodowe
warsztaty zdrowego stylu życia

e-mail: licsob@wp.pl telefon: 713162300
www.pzs3.pl
www.pzs3.pl

PRZYJDŹ DO NAS
www.pzs3.pl

www.pzs3.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

Nauka trwa 3 lata

Nauka trwa 4 lata
Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego
i zawodowego

Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego

NASZE ATUTY

TECHNIK INFORMATYK
 przedmioty rozszerzone:


geografia
język angielski

KLASA BIOLOGICZNO – DIETETYCZNA
 przedmioty rozszerzone:
biologia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
warsztaty zdrowego stylu życia
pracownia przyrodniczo – fotograficzna

KLASA HUMANISTYCZNO – FILMOWA
 przedmioty rozszerzone:
historia
wiedza o społeczeństwie
język polski
warsztaty filmowo – fotograficzne
pracownia prawa i małego biznesu
Uczymy praktycznie języków obcych:
 angielski rozszerzony
 niemiecki podstawowy
 rosyjski podstawowy
Prowadzimy pilotaż warsztatów z dziedziny wojskowości
i ratownictwa medycznego przy współpracy z Wyższą
Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu

www.pzs3.pl



absolwent zdobędzie umiejętności:
 posługiwania się grafiką 3D
 projektowania i tworzenia systemów baz danych
 obsługi komputerów w różnych systemach
operacyjnych
 przeprowadzania prac konserwacyjnych
oprogramowania
 konfigurowania sprzętu komputerowego
 tworzenia aplikacji oraz interaktywnych stron www

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
 przedmioty rozszerzone:









geografia
język angielski



absolwent zdobędzie umiejętności:
 prowadzenia własnych firm hotelarskich,
agroturystycznych i biur podróży
 opracowywania programów imprez turystycznych
 organizowania imprez turystycznych
 przygotowywania ofert turystycznych
 kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 obsługiwania klienta.
 promowania usług przedsiębiorstwa

udzielania informacji turystycznej



www.pzs3.pl

jesteśmy blisko ciebie, dzięki nam ekonomicznie
gospodarujesz swoim czasem
zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele
oferujący interaktywne metody nauczania
profesjonalnie przygotowujemy do egzaminów:
maturalnego i zawodowego
zdawalność i jakość egzaminów naszych absolwentów
koresponduje z wynikami regionu dolnośląskiego
oferujemy stypendia dyrektora dla uczniów
osiągających wysokie średnie w każdym semestrze
organizujemy odpłatne kursy prawa jazdy
rozwijamy zainteresowania młodzieży uzdolnionej
w systemie indywidualnym
pomagamy w rozwoju młodzieży tymczasowo
zagubionej, w sytuacjach kryzysowych
organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne
prowadzone metodą projektów edukacyjnych
dbamy o edukację europejską, możesz uczestniczyć w
wyjazdach zagranicznych do Niemiec, Rosji
i na Ukrainę
nie jesteśmy anonimowi, posiadamy najwyższe
notowania z ewaluacji zewnętrznej

www.pzs3.pl

