
DOBRA SZKOŁA

BLISKO DOMU!
 

Bądź integralną częścią naszej społeczności!

ROK SZKOLNY 2022/2023

informator kandydata



Szkoła wielu możliwości! Szkoła otwartych umysłów! Szkoła poszerzanych
horyzontów! Szkoła ciekawa świata! Szkoła zaspokajająca Twoje potrzeby
intelektualne, duchowe i fizyczne! Szkoła, która pomaga wznieść się ponad

przeciętność i schematy! Szkoła, która odkrywa nowe drogi! Taką szkołą chcemy
się stawać wraz z Tobą! Twórz ją z nami!

 
Zespół Szkół w Opalenicy to szkoła, która łączy tradycję i nowoczesne spojrzenie

na kształcenie młodzieży. Jest otwarta na świat i nowe możliwości. Absolwenci
szkół podstawowych mogą podjąć naukę w klasach liceum ogólnokształcącego,

technikum i branżowej szkoły I stopnia.
 

Chcemy zapewnić naszym uczniom dobre wykształcenie, które pozwoli im
w przyszłości wybrać atrakcyjne kierunki studiów i satysfakcjonującą pracę.

 
Kładziemy nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych (rozwój języka

ojczystego, języków obcych, zdolności matematycznych, umiejętności uczenia się
itp.) tak istotnych we współczesnym świecie, w którym sukces zawodowy

i prywatny stanowi miarę szczęścia człowieka.
 

Mamy ambicję, aby szkolne życie naszych wychowanków toczyło się w przyjaznej
atmosferze, we współpracy z życzliwymi i kompetentnymi nauczycielami, którzy

potrafią zmotywować uczniów do działania.
 

O wysokim poziomie kształcenia świadczą sukcesy osiągane nie tylko na
egzaminach maturalnych i zawodowych, ale także w różnego rodzaju konkursach.

 
Efektywnej i przyjaznej nauce sprzyja także odnowione wnętrze głównych części

szkolnego budynku oraz nowocześnie wyposażone sale lekcyjne.
 

Ponadto motywujemy młodzież do uczestnictwa w kulturze wysokiej 
i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, co jest równie ważną rolą szkoły,

jak kształcenie i przygotowanie do egzaminów.
 

Zespół Szkół w Opalenicy to placówka na miarę XXI wieku, z którą warto związać
swoją przyszłość.

 



Profil prozdrowotny
Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi oraz medycznymi,

a zdrowie, przyroda i ruch są dla Ciebie wartościami nadrzędnymi, to
wybór profilu prozdrowotnego jest strzałem w dziesiątkę! Uczniowie
profilu prozdrowotnego poszerzą swoje umiejętności i wiadomości 

z zakresu nauk medyczno-przyrodniczych w bardzo dobrze wyposażonej
pracowni biologicznej. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania
poznasz anatomię i fizjologię człowieka, dokonując sekcji prawdziwych
organów zwierzęcych. Wszechstronnemu rozwojowi sprzyjają zajęcia

 i wykłady na Wydziale Biologii UAM oraz w Szpitalu w Nowym
Tomyślu w ramach podpisanych porozumień.

 

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
biologia

język angielski



Profil humanistyczny
Profil skierowany jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych,

które chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w życiu
zawodowym, zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka 

 i rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy
prospołeczne.

To oferta dla przyszłych dziennikarzy, pedagogów, psychologów,
doradców zawodowych, opiekunów, pracowników socjalnych,
terapeutów, pracowników HR, oraz pozostałych humanistów.

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
historia

język polski



Profil społeczno-ekonomiczny
To profil dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzać swoje umiejętności
językowe, a także w przyszłości studiować na kierunku geograficzno –

turystycznym lub ekonomicznym. Dzięki współpracy z Wydziałem
Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczniowie
będą mogli brać udział w projekcie skierowanym do uczniów szkół

ponadpodstawowych „Ekonomia dla Młodych Przyrodników”. 
 

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
geografia

język angielski



Profil służb mundurowych
Profil służb mundurowych to propozycja dla młodych, aktywnych ludzi.
Uczniowie rozwijają swoje kompetencje, biorąc udział w spotkaniach 
i ćwiczeniach z przedstawicielami służb mundurowych (straż, policja,

wojsko) i uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa).
Podnoszą swoje kwalifikacje podczas zajęć z pierwszej pomocy, 

a zainteresowani również podczas nauki pływania na basenie.

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
geografia

język angielski



Oddział mistrzostwa sportowego
Oferta jest skierowana dla kandydatów na piłkarzy. We współpracy 

z Akademią Piłkarską Reissa uczniowie oddziału mistrzostwa
sportowego mają możliwość na co dzień uczestniczyć w profesjonalnym
szkoleniu sportowym. Sukcesy w Centralnej Lidze Juniorów PZPN, testy
sportowe w klubach ekstraklasowych, regularne zgrupowania i treningi

na najwyższym poziomie to tylko niektóre atuty oddziału.
 

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
biologia

język angielski



Technik informatyk
Technik informatyk to prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla
osób dynamicznych oraz kreatywnych. Uczeń tej klasy w trakcie nauki

nabywa praktycznych umiejętności m.in. naprawy sprzętu
komputerowego, obsługi systemów komputerowych, tworzenia grafiki

komputerowej oraz witryn internetowych.

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
informatyka lub geografia

język angielski
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Technik logistyk
Technik logistyk to zawód z przyszłością, dający duże możliwości na

rynku pracy łączenia ze sobą transportu, sztuki negocjacji w logistyce 
z marketingiem oraz zarządzaniem działalnością logistyczną, przewozami

krajowymi i międzynarodowymi. Młodzi logistycy to ludzie otwarci,
energiczni i pomysłowi.

Przedmioty nauczane
w zakresie 

rozszerzonym:
geografia

język angielski



Branżowa Szkoła I Stopnia
klasa wielozawodowa

Branżowa Szkoła I Stopnia
to idealna propozycja dla absolwentów szkół podstawowych, którzy
chcą zdobyć atrakcyjny zawód. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów
zawodowych odbywają się podczas miesięcznych kursów w każdym
roku nauki. Nasz absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na

rynku pracy.
 

Kształcimy w różnych zawodach.
 

FRYZJER

ELEKTRYK

MECHANIK-MONTER
MASZYN I URZĄDZEŃ

SPRZEDAWCA

MAGAZYNIER-
LOGISTYK

DEKARZ

OPERATOR
OBRABIAREK

SKRAWAJĄCYCH

STOLARZFOTOGRAF

ŚLUSARZ

ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

KUCHARZ
PIEKARZ

 BLACHARZ
SAMOCHODOWY

MONTER SIECI 
I INSTALCJI

SANITARNYCH

CUKIERNIK ELEKTROMECHANIK AUTOMATYK ROLNIK KELNER



Punkty możliwe do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 

Punkty za oceny wyrażone w stopniu: 

• celujący – przyznaje się po 18 punktów, 

• bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów, 

• dobry – przyznaje się po 14 punktów, 

• dostateczny – przyznaje się po 8 punktów, 

• dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.  

 

Nazwa szkoły Profile klas 
Przedmioty wskazane przez 

szkolną komisję 
rekrutacyjną 

Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Prymasa Tysiąclecia 
ks. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

prozdrowotny 
biologia, 

j. angielski 

humanistyczny 
historia, 

wiedza o społeczeństwie 

społeczno-
ekonomiczny 

geografia, 
j. angielski 

służb mundurowych 
geografia, 

wiedza o społeczeństwie 

mistrzostwa 
sportowego 

biologia, 
j. angielski 

 Zawód  

Technikum 

technik informatyk 
informatyka, 

j. angielski 

technik logistyk 
geografia, 
j. angielski 

Branżowa Szkoła  
I Stopnia 

wielozawodowa 
geografia,  

wiedza o społeczeństwie 

 

W Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum nauczane  będą języki obce: język angielski, język 

niemiecki, w Branżowej Szkole I Stopnia – język angielski. Kontynuacja języka niemieckiego  

w Branżowej Szkole I Stopnia jest możliwa pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczniów. 

 

Punkty za świadectwo Maksymalna liczba punktów 

ocena z języka polskiego 18 pkt. 

ocena z matematyki 18 pkt. 

ocena z pierwszego przedmiotu 18 pkt. 

ocena z drugiego przedmiotu 18 pkt. 

szczególne osiągnięcia 18 pkt. 

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt. 

aktywność społeczna 3 pkt. 

Razem punkty za świadectwo 100 pkt. 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt. 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt. 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt. 

Razem punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt. 

 



Pamiętaj o ważnych terminach 

*szczegółowy harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej 

szkoły w zakładce REKRUTACJA  
 

Zespół Szkół w Opalenicy 

ul. Gimnazjalna 1, 64 – 330 Opalenica 

tel.: 61 44 74 330 

       e-mail: sekretariat@zs-opalenica.pl 

         www.zs-opalenica.pl 

1. Złożenie, w tym zmiana wniosku o przyjęcie 

do oddziału mistrzostwa sportowego. 

od 16.05.2022 

do 31.05.2022 

2. Złożenie, w tym zmiana wniosku o przyjęcie 

do pozostałych oddziałów szkoły. 

od 16.05.2022 

do 20.06.2022 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi  

na zamianę szkół do których kandyduje. 

od 24.06.2022  

do 12.07.2022 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora 

szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności  

dla oddziału mistrzostwa sportowego. 

do 13.05.2022 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

20.07.2022 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 
do 25.07.2022 

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,  

a także zaświadczenia lekarskiego.  

od 20.07.2022 

do 01.08.2022 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

02.08.2022 
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