Przedmioty w zakresie rozszerzonym
na rok szkolny 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie

Nazwa szkoły

Typ szkoły

Przedmioty w zakresie rozszerzonym
do rekrutacji

Lp.
1.

Liceum Ogólnokształcące
im. mjr H. Sucharskiego
w Myszkowie
ul: 11 Listopada 19

3-letnie liceum
ogólnokształcące













biologia-chemia-fizyka
biologia-chemia-matematyka
biologia-chemia-język obcy
biologia-język polski-język obcy
matematyka-fizyka-język obcy
matematyka-fizyka-informatyka
matematyka-geografia-język obcy
matematyka-geografia-informatyka
język polski- wiedza o społeczeństwie-język obcy
język polski-historia-język obcy
historia-wiedza o społeczeństwie-język obcy

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie
Nazwa szkoły
Lp.
1. Zespół Szkół nr 1
im. E. Kwiatkowskiego
w Myszkowie
ul: Kwiatkowskiego 18

Typ szkoły
4-letnie technikum

Zawody do rekrutacji
—
—
—
—

technik logistyk (klasa mundurowa)
technik mechatronik
technik spedytor (klasa mundurowa)
technik pojazdów samochodowych
(klasa mundurowa)
— technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
— technik budownictwa
— technik ekonomista
— technik usług fryzjerskich
branżowa szkoła
oddział wielozawodowy, np. zawodach:
I stopnia (dotychczasowa — monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
zasadnicza szkoła
— murarz-tynkarz
zawodowa)
— fryzjer
— kucharz
— piekarz
— cukiernik
— sprzedawca
— mechanik pojazdów samochodowych
— mechanik motocyklowy
lub inny wybrany przez kandydata zawód
branżowa szkoła
— krawiec
I stopnia specjalna
(dotychczasowa
zasadnicza szkoła
zawodowa specjalna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(kl.I po gimnazjum i kl. II po zasadniczej szkole zawodowej)

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół T. Kościuszki w Żarkach
Lp.

Nazwa szkoły

1.

Zespół Szkół
im. T. Kościuszki
w Żarkach
ul: Myszkowska 50

Typ szkoły
3-letnie liceum
ogólnokształcące
4-letnie technikum

szkoła policealna dla
dorosłych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym/
Zawody do rekrutacji
— biologia-chemia-matematyka-język angielski
— język polski-historia-wiedza o społeczeństwie- geografia
—
— technik informatyk
— technik żywienia i usług gastronomicznych
— technik hotelarstwa
— technik organizacji reklamy
—
— technik usług kosmetycznych
— opiekun osoby starszej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Lp.
1.

Zawód
Technik hotelarstwa

Nazwa kwalifikacji
Planowanie i realizacja usług w recepcji

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie
Lp.

Nazwa szkoły

1. Zespół Szkół nr 2
im.H.Kołłątaja
w Myszkowie
ul: Pułaskiego 70

Typ szkoły

Zawody do rekrutacji

szkoła policealna dla
dorosłych

— florysta

4-letnie technikum

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik architektury
krajobrazu, kwalifikacja:
 Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślin obiektów architektury krajobrazu

