
 
 

REFORMA ORAZ PLANOWANA  
OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH  
OD 1 WRZEŚNIA 2019 R. 

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ EDUKACJI  

STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE 



•  

 

 

1 września 2019 r. W szkołach prowadzonych przez powiat głogowski spotkają się 

absolwenci dotychczasowych gimnazjów oraz pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły 

podstawowej.  

 Przed organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe stoi niezwykle trudne 

zadanie przygotowania oferty edukacyjnej, satysfakcjonującej wszystkich kandydatów do 

szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców. 

 Dla absolwentów gimnazjum przygotowaliśmy ofertę 3-letnich szkół branżowych I 

stopnia, 3-letnich liceów ogólnokształcących oraz 4-letnich techników. 

 Dla absolwentów szkół podstawowych: 3-letnich szkół branżowych I stopnia,  

4-letnich liceów ogólnokształcących i5-letnich techników. 

 Dążymy do utrzymania jednozmianowości. Z analiz dokonanych przez dyrektorów 

uwzględniających możliwości lokalowe szkół wynika, że zajęcia powinny kończyć się  

w szkołach maksymalnie do godz. 16.00. 

 W nabliższym czasie  do rąk każdego absolwenta trafi informator ze szczegółową 

ofertą szkół ponadpodstawowych przygotowywany zgodnie z nową klasyfikacją 

zawodów branżowego. 

 

 

 



PROCES PRZEKSZTAŁCANIA SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA 2019 R. 

Przekształcenie 3-letniego liceum w liceum 4-letnie 

liceum 3-letnie dla 

absolwentów G rok 

szkolny 

liceum 4-letnie dla 

absolwentów SP 

klasy  klasy 

I II III 2019/2020 I 

II III 2020/2021 I II 

III 2021/2022 I II III 

2022/2023 I II III IV 

Przekształcenie 4-letniego technikum w technikum 5-letnie 

technikum 4- letnie dla 

absolwentów G 
rok szkolny 

technikum 5- letnie dla 

absolwentów SP 

klasy klasy 

I II III IV 2019/2020 I 

II III IV 2020/2021 I II 

III IV 2021/2022 I II III 

IV 2022/2023 I II III IV 

2023/2024 I II III IV V 



LICZBA ABSOLWENTÓW  

Uczniowie z powiatów ościennych: 

+20% 1100 864  1964 

Lp. Organ prowadzący szkołę 
Liczba uczniów  

kl. VIII SP 

Liczba uczniów  

kl. III G 
Razem 

1. Gmina Miejska Głogów 670 501 1171 

2. Gmina Głogów 58 40 98 

3. Gmina Jerzmanowa 49 34 83 

4. Gmina Kotla 50 33 83 

5. Gmina Pęcław 20 16 36 

6. Gmina Żukowice 25 30 55 

7. Edyta Wierzchowska ASLAN 16 12 28 

8. MFMJJ - SP Mistrzostwa Sportowego 28 30 58 

9. Powiat Głogowski - Gimnazjum Dwujęzyczne 0 24 24 

Razem: 916 720 1636 



NABÓR DO KLAS I 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Lp. Szkoła 
Liczba oddziałów  

w roku szkolnym 

2018/2019 

Liczba oddziałów  

kl. I dla 

absolwentów SP 

Liczba oddziałów 

kl. I dla 

absolwentów G 

1. 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego  

w Głogowie 
5 5 4 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie 5 4 3 

3. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie 6 5 4 

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie 5 5 4 

5. Zespół Szkół Politechnicznych  w Głogowie 5 5 4 

6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie 5 5 4 

7. 
Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da 

Vinci w Głogowie 
5 5 4 

8. Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie 2 3 2 

RAZEM: 38 37 29 



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W GŁOGOWIE 

oferta dla absolwentów szkoły 

podstawowej  

liczba 

oddziałów 

(5) 

oferta dla absolwentów gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(4) 

oddział humanistyczny 1 (30 miejsc) oddział humanistyczny 1 (30 miejsc) 

oddział matematyczny 1 (30 miejsc) oddział matematyczny 1 (30 miejsc) 

oddział matematyczno-geograficzny 1 (30 miejsc) oddział matematyczno-geograficzny 1 (30 miejsc) 

oddział medyczny 1 (30 miejsc) oddział medyczny 1 (30 miejsc) 

oddział biologiczno-chemiczny 1 (30 miejsc) - - 



II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GŁOGOWIE 

oferta dla absolwentów szkoły 

podstawowej 

liczba 

oddziałów 

(4) 

oferta dla absolwentów gimnazjum 

 

liczba 

oddziałów 

(3) 

W klasie I jeden przedmiot 

rozszerzony (język obcy wybrany 

przez ucznia), a od II klasy realizacja 

przedmiotów wybranych przez 

uczniów w zakresie rozszerzonym.  

4 (120 miejsc) 

Od II klasy realizacja przedmiotów 

wybranych przez uczniów w zakresie 

rozszerzonym.  3 (90 miejsc) 



ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO W GŁOGOWIE 
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Typ szkoły 

Nazwa zawodu 

oferta dla absolwentów szkoły 

podstawowej 

 

liczba 

oddziałów 

(5) 

oferta dla absolwentów 

gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(4) 

branżowa szkoła I 

stopnia 

operator maszyn i urządzeń 

przemysłu metalurgicznego 
1 (30 miejsc) 

operator maszyn i urządzeń 

przemysłu metalurgicznego 
1 (30 miejsc) 

liceum ogólnokształcące 
oddział ogólny z uzupełniającą 

edukacją mundurową 
1 (30 miejsc) 

oddział ogólny z uzupełniającą 

edukacją mundurową 
1 (30 miejsc) 

technikum 

technik elektronik ½ (15 miejsc) - - 

technik teleinformatyk ½ (15 miejsc) - - 

- 
- 

technik podziemnej eksploatacji 

kopalin innych niż węgiel kamienny 
½ (15 miejsc) 

technik przemysłu metalurgicznego 1 (30 miejsc) technik przemysłu metalurgicznego 1 (30 miejsc) 

technik automatyk 1 (30 miejsc) technik automatyk ½ (15 miejsc) 



Typ szkoły 

Nazwa zawodu 

oferta dla absolwentów 

szkoły podstawowej 

liczba 

oddziałów 

(5) 

oferta dla absolwentów 

gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(4) 

branżowa szkoła I 

stopnia* 

oddział wielozawodowy 1 (30 miejsc) oddział wielozawodowy ½ (15 miejsc) 

fryzjer 1 (30 miejsc) fryzjer ½ (15 miejsc) 

liceum 

ogólnokształcące* 

oddział ogólny 
1 (30 miejsc) 

oddział ogólny 
1 (30 miejsc) 

technikum 

technik reklamy ½ (15 miejsc) technik reklamy ½ (15 miejsc) 

technik usług fryzjerskich ½ (15 miejsc) technik usług fryzjerskich ½ (15 miejsc) 

technik organizacji turystyki ½ (15 miejsc) technik organizacji turystyki ½ (15 miejsc) 

technik fotografii i multimediów ½ (15 miejsc) technik fotografii i multimediów ½ (15 miejsc) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE  

* Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możliwość utworzenia 20. osobowych oddziałów  integracyjnych 

lub 5. osobowych oddziałów specjalnych  



ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH  
W GŁOGOWIE 

Typ szkoły 

Nazwa zawodu 

oferta dla absolwentów 

szkoły podstawowej 

liczba 

oddziałów 

(5) 

oferta dla absolwentów 

gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(4) 

branżowa szkoła I 

stopnia 

elektryk 
1 (30 miejsc) 

elektryk 
1 (30 miejsc) 

technikum 

technik elektryk 1 (30 miejsc) technik elektryk 1 (30 miejsc) 

technik informatyk ½ (15 miejsc) technik informatyk ½ (15 miejsc) 

technik programista-nowość ½ (15 miejsc) technik programista-nowość ½ (15 miejsc) 

technik mechanik 1 (30 miejsc) technik mechanik ½ (15 miejsc) 

technik mechatronik 1 (30 miejsc) technik mechatronik ½ (15 miejsc) 



ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  
IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE 

Typ szkoły 

Nazwa zawodu 

oferta dla absolwentów 

szkoły podstawowej 

liczba 

oddziałów 

(5) 

oferta dla absolwentów 

gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(4) 

branżowa szkoła I 

stopnia 

kucharz 
1 (30 miejsc) 

kucharz 
1 (30 miejsc) 

technikum 

technik ekonomista ½ (15 miejsc) technik ekonomista 1 (30 miejsc) 

technik rachunkowości  

-nowość 
½ (15 miejsc) 

- 
- 

technik logistyk 1 (30 miejsc) technik logistyk 1 (30 miejsc) 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
1 (30 miejsc) 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
½ (15 miejsc) 

technik hotelarstwa 1 (30 miejsc) technik hotelarstwa ½ (15 miejsc) 



ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  
I BUDOWLANYCH  

IM. LEONARDA DA VINCI W GŁOGOWIE 

  

 

Typ szkoły 

Nazwa zawodu 

oferta dla absolwentów szkoły 

podstawowej 

liczba 

oddziałów 

(5) 

oferta dla absolwentów gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(4) 

branżowa szkoła I stopnia 

elektromechanik pojazdów samochodowych 
½ (15 miejsc) 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
½ (15 miejsc) 

mechanik pojazdów samochodowych 1 (30 miejsc) mechanik pojazdów samochodowych ½ (15 miejsc) 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

½ (15 miejsc) 

 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
½ (15 miejsc) 

kierowca mechanik 1 (30 miejsc) kierowca mechanik ½ (15 miejsc) 

technikum 

technik budownictwa ½ (15 miejsc) technik budownictwa ½ (15 miejsc) 

technik pojazdów samochodowych 1 (30 miejsc) technik pojazdów samochodowych 1 (30 miejsc) 

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

½ (15 miejsc) 

 

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
½ (15 miejsc) 

liceum ogólnokształcące 

dla dorosłych 
- wg naboru 

- 
wg naboru 



ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH  
I BRANŻOWYCH W GŁOGOWIE 

      

 

Typ szkoły 

Nazwa zawodu 

oferta dla absolwentów szkoły 

podstawowej 

liczba 

oddziałów 

(3) 

oferta dla absolwentów 

gimnazjum 

liczba 

oddziałów 

(2) 

branżowa szkoła I 

stopnia 

oddział wielozawodowy 
1 (30 miejsc) - - 

technikum 

technik architektury krajobrazu ½ (15 miejsc) technik architektury krajobrazu ½ (15 miejsc) 

technik leśnik ½ (15 miejsc) technik leśnik ½ (15 miejsc) 

technik geodeta ½ (15 miejsc) technik geodeta ½ (15 miejsc) 

technik weterynarii ½ (15 miejsc) technik weterynarii ½ (15 miejsc) 



ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE 

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
wchodzą: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej  
w Głogowie 

Specjalna Szkoła 
Podstawowa   
-3 oddziały 

 

Specjalna Branżowa Szkoła I 
stopnia  

 -2 oddz. dla absolwentów SP 

-2 oddz. dla absolwentów G 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy  

-3 oddz. dla absolwentów G 

Ośrodek 
Rewalidacyjno-
Wychowawczy 

dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej 
intelektualnie w 

stopniu głębokim od  
3 do 25 r. życia 

Bursa 
Międzyszkolna 

dla uczniów szkół 
podstawowych i 

ponadpodstawowych 
oferująca opiekę 

przez 5 dni  
w tygodniu 

 


