
Projekt oferty edukacyjnej dla klas pierwszych
na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu- Laskowicach
ul. Techników 26, 55-220 Jelcz-Laskowice   

 

*sekretariat@zsjelcz.pl (osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji-p. Wioletta Maciejewska-Żymańczyk)

czteroletnie liceum ogólnokształcące 
Klasa i przedmioty realizowane

 w zakresie rozszerzonym 
Przedmioty uzupełniające Liczba uczniów

Klasa o profilu europejsko-
wielokulturowym (j. obce: 
j. angielski, j. niemiecki lub j.
francuski od podstaw) 

Przedmioty rozszerzone
geografia, j. angielski, WOS

sztuka prezentacji 
i wystąpień publicznych,
kompetencje społeczne i
obywatelskie

30

Klasa o profilu dietetyka
(j. obce: j. angielski, j. niemiecki
lub j. francuski - od podstaw) 

Przedmioty rozszerzone:
biologia, j.angielski, chemia

dietetyka i
edukacja zdrowotna,
psychologia zdrowia i żywienia

30

pięcioletnie technikum
Kierunki kształcenia-

przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym

Przedmioty, zajęcia dodatkowe Liczba uczniów

Technik informatyk / Technik
Programista
(j. obce: j. angielski,
j. niemiecki)

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, j. angielski, fizyka

LNU - Liga Niezwykłych Umysłów z
elementami AI (Artificial Intelligence)

30 
(15 miejsc -
informatycy/
15 miejsc -

programiści)
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trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Zawód Liczba uczniów

2 oddziały - klasa wielozawodowa (j. obcy: j. angielski):
kształcenie w zawodach: kucharz, fryzjer, cukiernik, piekarz, fotograf,
sprzedawca, krawiec, wędliniarz, szewc, ślusarz , murarz-tynkarz,
stolarz, sprzedawca, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych,
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator
obrabiarek skrawających, lakiernik, blacharz samochodowy, elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych, dekarz, krawiec, inne. 

60

- klasa BY TOYOTA WAY pod patronatem Toyota Motor
Manufacturing Poland Sp. z o.o. 
Kształcenie w zawodach o profilu mechanicznym:
zawód - mechatronik oraz zawód - operator obrabiarek skrawających, 
(j. obce: j angielski, praktyka w fabryce silników TOYOTY - TMMP
oraz Toyota Nowakowski Bielany).

24

(12 miejsc-
mechatronicy,

12 miejsc-
operatorzy)

dwuletnia branżowa szkoła II stopnia
Zawód Liczba uczniów

Kształcenie w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik 
na podbudowie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia - dla absolwentów
kierunków: mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych.

30


