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Szkoła z tradycją dla przyszłości 
 

 

 

Złota szkoła w rankingu 

„Perspektyw”. 

Czwarte miejsce wśród liceów 

województwa opolskiego. 

 

 

 

 



 

Nasza oferta edukacyjna    

 
Klasa I A politechniczna              

 
 

To baza do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, 

matematycznych, ekonomicznych i informatycznych. Oprócz przedmiotów 

rozszerzonych proponujemy przedmioty dodatkowe: algorytmika  

i podstawy infobrokeringu, które zaznajamiają uczniów z różnymi 

strategiami poszukiwań i weryfikacji informacji. 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: 

• matematyka, 

• informatyka 

• przedmiot wybrany przez ucznia spośród: chemia, fizyka, geografia, 

biologia 

 

Klasa I B    

biologiczno-chemiczna 

 
Dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z farmacją, dietetyką, chemią 

żywności, ratownictwem medycznym, ochroną i inżynierią środowiska, 

ekologią, psychologią. Oprócz przedmiotów rozszerzonych proponujemy 

zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii. 

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: 

• biologia 

• chemia 



• przedmiot wybrany przez ucznia spośród: fizyka, geografia, 

matematyka i historia.  

Klasa I C   

społeczno-prawna 

 
 

Absolwenci tych klas z powodzeniem studiują na kierunkach 

humanistycznych takich jak prawo, socjologia, pedagogika. 

kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu 

• język polskiego,  

• wiedzy o społeczeństwie  

• przedmiot wybrany przez ucznia spośród:  historia, biologia, chemia, 

fizyka, geografia i matematyka.  

 

Oprócz przedmiotów rozszerzonych proponujemy zajęcia dodatkowe: 

podstawy prawa cywilnego, retoryka. 

 

Klasa I D 

medyczno-farmaceutyczna 

(dwujęzyczna) 

 
 
Klasa o wyjątkowym profilu łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu 

studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych.  

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: 

• chemia 

• biologia 



• przedmiot wybrany przez ucznia spośród: historia, fizyka, geografia, 

matematyka.  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: chemia, informatyka 

Oprócz przedmiotów rozszerzonych proponujemy zajęcia dodatkowe: warsztaty 

laboratoryjne, zajęcia z ratownictwa medycznego. Uczniom klasy oferujemy 

możliwość zdobycia certyfikatu językowego Cambridge First (dawniej FCE). 

 

Klasa I E  

dwujęzyczna z językiem niemieckim 
 

 
 

Dla osób zainteresowanych studiowaniem kierunków medycznych, 

przyrodniczych, ekologii, inżynierii środowiska na uczelniach w krajach 

niemieckojęzycznych.  

    Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: 

• chemia  

• matematyka 

• przedmiot wybrany przez ucznia spośród biologii, fizyki, geografii 

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są chemia i matematyka. 

Uczniom klasy dwujęzycznej oferujemy możliwość zdobycia certyfikatu z języka 

niemieckiego DSD II 

 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYKI OBCE W STRZELECKIM OGÓLNIAKU 

język angielski; język niemiecki; język francuski; język hiszpański 

 

Co nas wyróżnia? 

 

Jesteśmy szkoła partnerską Republiki Federalnej 

Niemiec   

 

Uczniowie mają możliwość uzyskać certyfikat  

 

• z języka niemieckiego 

• z języka angielskiego 

 

 

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych 

Regionu Opolskiego 

Prowadzimy wymianę uczniowską                                                                                                   

Gymnasium Conrad von Soest  

 

 

 

W ramach działań CEO szkoła realizuje                                                            

projekty edukacyjne  

                                 

Realizujemy projekty w ramach 

programu 

 

 

 

http://www.ceo.org.pl/


    

Szkolny chór  

 

                                                     sekcja                  

                                            lekkoatletyczna                                

                                                                                                     
                                                                                                     

                                                                                             ZAPRASZAMY 

                                                                                   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                     

                                                                                  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI                          

                                                                                    im. Władysława Broniewskiego 

                                                                            ul. Krakowska 38, 47–100 Strzelce Opolskie 

                                                                                        tel. 77 461 22 25; fax. 77 461 82 70 

                                                                                                 http://lostrzelce.pl/  

                                                                                        e-mail: sekretariat@lostrzelce.pl 

 

 

 


