
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 

świdnickim na rok szkolny 2018/2019 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy,               

ul. Pionierów  30. 

Profile klas: 

- klasa biologiczno-chemiczna.  

- klasa humanistyczno-filmowa (pod patronatem ATM-u).  

- klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej).  

- klasa matematyczno-geograficzna.  

 

 II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy,               

ul. Równa 11 

Profile klas: 

- matematyczno-fizyczna (politechniczna). 

- biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi (Uniwersytet Wrocławski). 

- przyrodniczo-matematyczna. 

- geograficzno-informatyczna z elementami programowania. 

- geograficzno-humanistyczna. 

 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, 

ul. Kościelna 32 

Profile klas: 

 – klasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną. 

 – klasa artystyczna z grafiką komputerową. 

 – klasa architektoniczna z grafiką komputerową. 

 – klasa przyrodnicza z edukacją sportową. 

 – klasa policyjna. 

 – klasa wojskowa. 

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy,  ul. Traugutta 7 

Profil klasy: 

- ortopedyczna.  

Technikum Ortopedyczne jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.     

Nauka w szkole jest bezpłatna.  



Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w 

Świdnicy, Technikum Nr 4 oraz Branżowa Szkoła I-go Stopnia                     

ul.  Wałbrzyska 35-37 

Profile klas: 

- technik budownictwa. 

- technik elektryk. 

- technik elektronik. 

- technik informatyk.  

 Szkoła Branżowa  I-go stopnia (zawodowa):  

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, 

Technikum Nr 5 w Świdnicy, ul. Księżnej Agnieszki 2 

Profile klas: 

- technik ekonomista. 

- technik organizacji reklamy. 

-   technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

-  technik fotografii i multimediów.  

Oraz Liceum Ogólnokształcące Nr V 

klasa sportowa – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy,       

ul. Równa 18 

Profile klas: 

- Technik obsługi turystycznej. 

- Technik hotelarstwa. 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, 

Technikum nr 6, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 

Profile klas: 

- technik mechatronik. 

- technik pojazdów samochodowych. 

- technik spedytor. 

- technik mechanik.  

 



Oraz Szkoła Branżowa I-go Stopnia (zawodowa):  

- mechanik pojazdów samochodowych. 

- elektromechanik pojazdów samochodowych. 

- operator obrabiarek skrawających CNC. 

 

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy, ul.  Budowlana 7-9 

 Profile klas: 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych. 

- Technik usług fryzjerskich. 

- Technik logistyk. 

- Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie  (z oddziałami integracyjnymi ) 

Oraz Szkoła Branżowa  I-go stopnia (wielozawodowa): 

Sprzedawca, kucharz, piekarz , cukiernik, stolarz, fryzjer, tapicer, blacharz 

samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów 

samochodowych, murarz-tynkarz, lakiernik ,operator obrabiarek skrawających, 

krawiec i inne zawody w których uczeń znajdzie praktykę jako pracownik 

młodociany. 

 Branżowa Szkoła I Stopnia "Rzemieślnik", ul. Wałbrzyska 54               

W klasie wielozawodowej można kształcić się w niżej wymienionych 
zawodach: 

 betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, 
dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, fryzjer, garbarz skór ,kaletnik, kowal, krawiec, kucharz, kuśnierz, 
lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych, monter budownictwa wodnego, monter nawierzchni 
kolejowej, monter systemów rurociągowych, murarz-tynkarz, obuwnik, 
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn i 
urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń 
metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator 
maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu 
chemicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, operator 
urządzeń przemysłu ceramicznego, operator obrabiarek skrawających, 
tapicer, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, wędliniarz, optyk-
mechanik, piekarz, zdun, zegarmistrz, złotnik-jubiler, sprzedawca, stolarz, 
rękodzielnik wyrobów włókienniczych, kominiarz, koszykarz - 
plecionkarz. 



Uczniom klas III przypominam, iż każdy przewodniczący klasy 
otrzymał opracowany przez doradcę zawodowego szczegółowy wykaz 
szkół ponadgimnazjalnych z informacjami dotyczącymi kryteriów naboru 
do szkół wraz z terminarzem składania dokumentów.  


