
OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Lp Nazwa szkoły 
Typ szkoły 
(lata nauki) 

PROFIL/ZAWÓD 

1 

 
ul. Szkolna 5, tel. 74 833 46 06 www.lo.um.bielawa.pl  

Liceum 
Ogólnokształcące 
(4lata) 

językowy 

humanistyczny 

biologiczno-chemiczny  

 

2 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Dzierżoniowie 
ul. Piłsudskiego 10 
tel. 74 833 44 77 
www.1lodzierzoniow.eu  

Liceum 
Ogólnokształcące  
(4 lata) 

humanistyczno-lingwistyczny, sztuki piękne i media 

matematyczno-biznesowy 

biomedyczny (biologiczno-chemiczny) 

 

3 

II Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Pawła II  
w Dzierżoniowie 

ul. Garncarska 1 
tel. 74 831 46 96 
www.lodzierzoniow.republika.pl  

Liceum 
Ogólnokształcące 
(4 lata) 

biologiczno-chemiczny 

językowo-humanistyczny 

matematyczno-techniczny 

matematyczno-techniczny 

językowy 

 

4 

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego  
w Bielawie 

ul. Żeromskiego 41 
Tel. 74 833 44 49 

www.zs-bielawa.pl  

Branżowa Szkoła I 
Stopnia (3 lata) 

operator obrabiarek skrawających 

monter sieci i instalacji sanitarnych 
 

Technikum (5 lat) 

technik informatyk  

technik budownictwa 

technik mechanik 

technik pojazdów samochodowych 

technik fotografii i multimediów 

technik programista - nowy zawód! 
 

Szkoła Policealna (2 
lata) technik administracji 

 

5 

Zespół Szkół Nr 1  
im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie 

ul. Mickiewicza 8 
tel. 74 831 37 49 
www.zsr.dzierzoniow.pl  

Technikum (5 lat) 

technik mechanik 

technik elektryk 

technik informatyk 

technik automatyk 

technik mechatronik 

 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia (3 lata) 

elektromechanik 

ślusarz 
 

6 

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Dzierżoniowie 

ul. Piłsudskiego 10 
Tel. 74 831 52 60 
www.zsz.dzierzoniow.pl  

 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia (3 lata) 

kucharz 

mechanik pojazdów samochodowych 

fryzjer 

pracownik obsługi hotelowej – nowy zawód! 

wielobranżowa 

 

Technikum (5 lat) 

technik hotelarstwa 

technik żywienia i usług gastronomicznych (z elementami 
dietetyki) 

technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii i 
wizażu) 

 

Szkoła Policealna 
(1,5 roku) technik BHP 

Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych (4 lata) 

klasa ogólna I lub II (zaoczne) 

http://www.lo.um.bielawa.pl/
http://www.1lodzierzoniow.eu/
http://www.lodzierzoniow.republika.pl/
http://www.zs-bielawa.pl/
http://www.zsr.dzierzoniow.pl/
http://www.zsz.dzierzoniow.pl/


 

7 

Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej  
w Dzierżoniowie 

ul. Słowiańska 6 
tel. 74 831 26 18 
www.zs3.info        

Technikum (5 lat) 

technik handlowiec 
technik ekonomista  
technik geodeta 
technik architektury krajobrazu 
technik logistyk 
technik spedytor  

 

Szkoła Policealna (2 
lata) technik administracji 

Liceum Ogólnokszt. 
dla Dorosłych (4 lata) ogólna (stacjonarne) 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE WEEKENDOWE (8-MIESIĘCZNE) 
 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

DLA DOROSŁYCH 
 

Nazwa szkoły Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (kwalifikacja) 
Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie 
– Centrum Kształcenia 
Zawodowego, ul. 
Żeromskiego 41 
58-260 Bielawa 

Użytkowanie obrabiarek skrawających 

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz 
instalacji sanitarnych 

Wykonywanie izolacji budowlanych 

  

Zespół Szkół Nr 3 
im. Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w Dzierżoniowie 
ul. Słowiańska 6 
58-200 Dzierżoniów 
 

Prowadzenie sprzedaży 

Prowadzenie działań handlowych 

Organizacja transportu 

Obsługa magazynów 

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

Prowadzenie rachunkowości 

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych 

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

Obsługa klienta w jednostkach administracji 

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu 

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu 

  

 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kurs w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie uprawnia do 
przystąpienia do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat 
kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin 
zawodowy. 
 
 

http://www.zs3.info/

