LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
oddziały ponadgimnazjalne:






oddział matematyczny
oddział biologiczny
oddział językowy (patronat Schulen: Partner der Zukunft)
oddział humanistyczny (patronat Radia Opole FM)
oddział sportowy (patronat Klubu ZAKSA S. A.) – po spełnianiu przez kandydatów warunków i kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej (w tym próby sprawności)

oddziały ponadpodstawowe:






oddział matematyczno-fizyczny
oddział biologiczno-chemiczny
oddział językowo-geograficzny (patronat Schulen: Partner der Zukunft)
oddział humanistyczny (patronat Radia Opole FM)
oddział Mistrzostwa Sportowego (patronat Klubu ZAKSA S. A.) - po spełnianiu przez kandydatów warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej (w tym próby sprawności)

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
oddziały ponadgimnazjalne:





oddział matematyczny
oddział biologiczny
oddział lingwistyczny
oddział prawniczy

działy ponadpodstawowe:





oddział matematyczno-fizyczny
oddział biologiczno- chemiczny
oddział lingwistyczny
oddział prawniczy

SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH
W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
Technikum nr 1
oddziały ponadgimnazjalne





technik budownictwa (patronat Akademia Techniczna PGG oraz Multiserwis) – 311204 - dwie kwalifikacje
technik ekonomista – 331403 – dwie kwalifikacje
technik logistyk – 33107 – dwie kwalifikacje
technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404 – dwie kwalifikacje

oddziały ponadpodstawowe








technik agrobiznesu – 331402 – dwie kwalifikacje
technik budownictwa (patronat Akademia Techniczna PGG oraz Multiserwis) – 311204 - dwie kwalifikacje
technik ekonomista – 331403 – dwie kwalifikacje
technik logistyk – 33107 – dwie kwalifikacje
technik rachunkowości – 431103 – dwie kwalifikacje
technik usług fryzjerskich – 514105 – dwie kwalifikacje
technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404 – dwie kwalifikacje

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1
oddziały ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe





fryzjer – 514101 – jedna kwalifikacja
kucharz – 512001 – jedna kwalifikacja
mechanik pojazdów samochodowych – 723103 – jedna kwalifikacja
klasy wielozawodowe (wszystkie zawody dopuszczone do kształcenia na podstawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego na poziomie szkoły branżowej I stopnia)

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
Technikum nr 2
oddziały ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe





technik informatyk - 315203 – dwie kwalifikacje
technik mechanik (patronat Famet S.A.) – 311504 – dwie kwalifikacje
technik pojazdów samochodowych – 311513 – dwie kwalifikacje
technik żeglugi śródlądowej (patronat Grupa Azoty ZAK S.A.) – 315216 – dwie kwalifikacje

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2
oddziały ponadpodstawowe



kierowca mechanik – 832201 – jedna kwalifikacja
mechanik pojazdów samochodowych – 723103 – jedna kwalifikacja

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
Technikum nr 3
oddziały ponadgimnazjalne






technik fotografii i multimediów – 343105 – dwie kwalifikacje
technik hotelarstwa – 422402 – dwie kwalifikacje
technik reklamy – 333907 – dwie kwalifikacje
technik spedytor (w tym klasa mundurowa) – 333108 – jedna kwalifikacja
technik technologii chemicznej (patronat Grupa Azoty ZAK S. A.) – 311603 – dwie kwalifikacje

oddziały ponadpodstawowe







technik fotografii i multimediów – 343105 – dwie kwalifikacje
technik hotelarstwa – 422402 – dwie kwalifikacje
technik organizacji turystyki – 422104 – dwie kwalifikacje
technik reklamy – 333907 – dwie kwalifikacje
technik spedytor (w tym klasa mundurowa) – 333108 – jedna kwalifikacja
technik technologii chemicznej (patronat Grupa Azoty ZAK S. A.) – 311603 – dwie kwalifikacje

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4
oddziały ponadpodstawowe


pracownik obsługi hotelowej - 962907 – jedna kwalifikacja

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
Technikum nr 4
oddziały ponadgimnazjalne (patronat Politechniki Opolskiej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki)





technik elektryk (patronat ETP S.A. Katowice – Oddział w Bierawie, Tauron Dystrybucja Oddział Opole) –
311303 – dwie kwalifikacje
technik informatyk (klasa Esport/tworzenie gier)- 351203 – dwie kwalifikacje
technik mechatronik (patronat Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o., MUBEA Automotiv Polska) – 311410 –
dwie kwalifikacje
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (patronat Galmet Sp. z o.o. - Głubczyce) – 311930 –
dwie kwalifikacje

oddziały ponadpodstawowe (patronat Politechniki Opolskiej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki)







technik automatyk – 311909 – dwie kwalifikacje
technik elektryk (patronat ETP S.A. Katowice – Oddział w Bierawie, Tauron Dystrybucja Oddział Opole) –
311303 – dwie kwalifikacje
technik informatyk (klasa Esport/tworzenie gier) - 351203 – dwie kwalifikacje
technik mechatronik (patronat Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o., MUBEA Automotiv Polska) – 311410 –
dwie kwalifikacje
technik programista - 351406 - dwie kwalifikacje
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (patronat Galmet Sp. z o.o. - Głubczyce) – 311930 –
dwie kwalifikacje

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3
oddziały ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe





elektryk – 741103 – jedna kwalifikacja
elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203 – jedna kwalifikacja
operator obrabiarek skrawających (patronat A. Berger Polska, CERATIZIT K-Koźle, MAGNA S.A., MUBEA
Automotiv Polska) – 722307 – jedna kwalifikacja
mechatronik – 742118 – jedna kwalifikacja

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia


klasa wielozawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wszystkie zawody
dopuszczone do kształcenia na podstawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na poziomie szkoły
branżowej I stopnia)

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy


szkoła specjalna przysposabiająca do pracy to szkoła ponadgimnazjalna/ ponadpodstawowa dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu


praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych kształcących w
zawodach (wybrane zawody) oraz kursy dokształcania teoretycznego dla pracowników młodocianych
(wybrane zawody)

