
Atrakcyjne kierunki kształcenia i świetne warunki do nauki                               
oraz rozwijania zainteresowań i zdolności                                                                               

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych                                                
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim                                                                         

w roku szkolnym 2020/2021 

Liceum Ogólnokształcące młodzieżowe: 

• klasa językowa – rozszerzenia: język angielski, język niemiecki, 

• klasa humanistyczna - rozszerzenia: język polski, język angielski, 

• klasa medialno-teatralna – rozszerzenia: język polski, język angielski. 

 
Technikum kształcące w zawodach: 

• technik organizacji turystyki – nowość ! – rozszerzenia: język angielski, geografia, 

• technik informatyk – rozszerzenia: język angielski, matematyka, 

• technik leśnik – rozszerzenie: język angielski, biologia, 

• technik hotelarstwa – rozszerzenia: język angielski, geografia. 

 
Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: 

• kelner, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, przetwórca mięsa, 
stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, 
operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia          

Od blisko 70 lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych był ważnym miejscem kształcenia zawodowego 
na mapie edukacyjnej naszego regionu. Edukacja w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie 
ogólne i zawodowe. 
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zaś zawodowe teoretyczne na miesięcznych kursach (w każdym roku nauki) w 
Centrach Kształcenia Zawodowego. 
Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w firmach, pod warunkiem podpisania przez absolwenta szkoły 
podstawowej z przyszłym pracodawcą umowy o zatrudnieniu na cały okres nauki w szkole branżowej. 
Przyszły uczeń wybierając branżową szkołę I stopnia musi posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, 
potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. 

Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.  

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej zapewniamy Cię, że w Gryfowskim Zespole Szkół 
Ogólnokształcącym i Zawodowych im. Jana Pawła II zdobędziesz satysfakcjonujący zawód, umiejętności i 
wiedzę. 

 
Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem 
systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły od 11.05.2020 r. 

 

 

 

                                    

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/


Technik organizacji turystyki 

W związku z prężnie rozwijającą się branżą turystyczną ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w roku 
szkolnym 2020/2021  uruchamia nowy kierunek nauczania w Technikum w zawodzie technik organizacji 
turystyki. Jest to idealny zawód dla osób, które interesują się turystyką, kochają podróże, chcą poznawać nowych i 
ciekawych ludzi oraz organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia turystyczne. 

Edukacja w trakcie 5 letniego programu nauczania  umożliwi  zdobycie umiejętności i wiedzy w ramach kształcenia 
teoretycznego, jak i praktycznego. Nieodzowną częścią w kształceniu będą praktyki zawodowe, a ich celem będzie 
opanowanie umiejętności przygotowywania imprez i usług turystycznych oraz profesjonalna obsługa klienta.  

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika 
organizacji turystyki po zdaniu dwóch kwalifikacji zawodowych.   
Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne i organizację czasu 
wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług 
turystycznych, poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy 
administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku 
daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności 
poszukiwane na rynku pracy. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem pracodawców. 
Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem 
systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły od 11.05.2020 r. 
 

Technik hotelarstwa 

Od wielu lat, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, nasi 
uczniowie zdobywali umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Szczególnie jest on atrakcyjny w naszym regionie – 
Pogórza Izerskiego, znanego w Polsce i Europie „zagłębia turystycznego”. 

Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług 
związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim.  

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie 
istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi. 

Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, 
pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się 
usługami hotelarskimi. 

W hotelarstwie można również pracować „ na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.  

Drogi absolwencie szkoły podstawowej  - nauka w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II   w Gryfowie Śląskim umożliwi Ci zdobycie atrakcyjnego 
zawodu, a przede wszystkim otworzy przed tobą nowe horyzonty  procesie poznania ludzi, ich kultury  i współczesnej, 
zglobalizowanej cywilizacji. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem 
systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły od 11.05.2020 r. 
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Technik leśnik 

Już  6 rok szkolny w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim funkcjonuje Technikum w zawodzie technik 
leśnik, jedna z nielicznych w regionie szkół o tej specjalności. Technik leśnik, to wymarzony zawód dla tych, którzy 
kochają przyrodę, dbają o środowisko naturalne, a  w ostępach leśnych, tak charakterystycznych dla Pogórza 
Izerskiego i Doliny Rzeki Kwisy chcieliby spełniać się zawodowo.   

Edukacja w trakcie 5 letniego programu nauczania  umożliwi  adeptom tego zawodu zdobyć umiejętności i wiedzę w 
ramach kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego. Dotychczas zdecydowanie większość zajęć praktycznych nasi 
uczniowie odbywali w Nadleśnictwie Świeradów i podległych mu leśnictwach. 

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika 
leśnika po zdaniu kwalifikacji zawodowej.   

Ukończenie szkoły umożliwi przyszłym absolwentom znaleźć zatrudnienie w: jednostkach organizacyjnych Lasów 
Państwowych, państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych, przedsiębiorstwach, biurach i 
organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach 
usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych, placówkach związanych z ochroną środowiska, biurach 
urządzania lasu i geodezji leśnej, parkach narodowych i krajobrazowych, placówkach naukowo-badawczych, 
administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w 
lasach i parkach. 

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem 
systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły od 11.05.2020 r. 

 

Technik informatyk 

Już od lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, jest 
uznaną w naszym regionie szkołą profesjonalnego kształcenia uczniów Technikum w zakresie technik informatyk. 
Ostatnie tygodnie niezbicie uświadomiły nam wszystkim, jak niezwykle fundamentalną sprawą dla zachowania 
właściwego funkcjonowania państwa i jego obywateli w przestrzeni publicznej odgrywają informatycy, a przede 
wszystkim narzędzia, którymi się posługują.  

Edukacja w trakcie 5 letniego nauczania umożliwi absolwentom Technikum uzyskać umiejętności i wiedzę w ramach 
kształcenia teoretycznego, jak również praktycznego. Istotną rolę w trakcie edukacji młodych informatyków odgrywają 
praktyki zawodowe, odbywają poza szkołą. Absolwent Technikum otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie 
ogólnokształcącym oraz uzyskuje tytuł technika informatyka, po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.. 

Technik informatyk może pracować: w instytucjach zajmujących się eksploatacją oprogramowania 
komputerowego, w agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, w firmach sprzedających sprzęt 
komputerowy, w wydawnictwach i drukarniach, w ośrodkach obliczeniowych, w studiach telewizyjnych i filmowych, w 
punktach serwisowych sprzętu komputerowego, w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, w 
firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne 
zaimplementowane na stanowiskach pracy oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
podstawowych usług informatycznych. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem 
systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły od 11.05.2020 r. 
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Liceum Ogólnokształcące 

Ten typ szkoły jest przede wszystkim dla tych uczniów, którzy chcą w przyszłości, po czterech latach edukacji, 
studiować na różnorodnych kierunkach, jak również zdobywać umiejętności wyrażania opinii i poglądów dotyczących 
współczesnej cywilizacji i kultury, a także kształtować swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi. 

Naszym przyszłym uczniom oferujemy trzy klasy w Liceum Ogólnokształcącym: 

- językową – z rozszerzonym językiem angielskim i językiem niemieckim 

- humanistyczną – z rozszerzonym językiem polskim, historią lub wiedzą  o społeczeństwie. 

- medialno-teatralna – z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim. 

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych form rozwoju 
swoich zainteresowań i pasji intelektualnych oraz kulturalno-społecznych. 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za pośrednictwem 
systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły od 11.05.2020 r. 

 
 

 
 

Dla nas każdy uczeń jest ważny, zgodnie ze słowami patrona szkoły:  
„Wy jesteście moją nadzieją”. 

 
W ZSOiZ nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę w ramach współpracy z kilkudziesięcioma 
przedsiębiorstwami i instytucjami tak w Technikum, jak również w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Nasi uczniowie mają możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach.  

ZSOiZ zapewnia również dostęp do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, w tym także wyjazdów do teatrów i kin, 
na wystawy oraz inne formy poszerzania swoich horyzontów intelektualnych i kulturowych.  

W obszarze kształcenia ogólnego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim 
współpracuje z wieloma wyższymi Uczelniami m.in. Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, jak również 
Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze oraz instytucjami kulturalnymi naszego regionu, w tym m.in. 
Muzycznym Radiem. 

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne i staże krajowe oraz zagraniczne poprzez współpracę z przedsiębiorstwami tak na 
terenie Polski, jak również w Niemczech, Irlandii, Austrii, Francji i we Włoszech. 

Naszą ofertę edukacyjną wzbogaca realizowanie licznych projektów, tj. Młodzi rzemieślnicy w Europie, Młodzi budowlańcy 
na szkoleniu w Europie, Praktyka czyni mistrza, Eures, Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II, 
Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów,  Wf z klasą. 
 
Zachęcamy uczniów szkół podstawowych, rodziców, opiekunów prawnych oraz wszystkich zainteresowanych naszą ofertą 
edukacyjną do zapoznania się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej oraz Facebook. Po powrocie uczniów 
do szkoły zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpośrednich kontaktów w naszej placówce edukacyjnej. 

 
Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Gryfowie  Śląskim odbywa się za 
pośrednictwem systemu elektronicznego.  

Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie   https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
i zapisać się do wybranego typu Szkoły.  
 

 
Szczegółowe informacje o poszczególnych typach szkół i kierunkach kształcenia znajdują się na stronie 

www.zsoiz.gryfow.pl  , https://www.facebook.com/zsoizgryfow/  oraz poniższych linkach: 

 

http://zsoiz.gryfow.pl/nauka-w-gryfowskim-liceum-to-ciekawa-propozycja-edukacyjna/ 
http://zsoiz.gryfow.pl/zdobadz-atrakcyjny-zawod-w-gryfowskim-zsoiz/ 
http://zsoiz.gryfow.pl/technik-organizacji-turystyki-to-nowy-i-atrakcyjny-zawod-dla-ciebie/ 
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http://zsoiz.gryfow.pl/od-lat-gryfowski-zsoiz-jest-miejscem-profesjonalnej-edukacji-dla-adeptow-informatyki/ 
http://zsoiz.gryfow.pl/zielony-las-ekologia-przygoda-czyli-lesnicy-w-gryfowskim-zsoiz-2/ 
http://zsoiz.gryfow.pl/technik-hotelarstwa-zawod-wpisany-w-rozwoj-naszego-regionu/ 

 
Na wszystkie dodatkowe pytania na temat szkoły oraz kształcenia telefonicznie odpowiedzą:  
Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska – tel. 691061697, Pani Wicedyrektor Katarzyna Bronowicka – 
tel. 600831757, Pan Mieczysław Gnach – tel. 665340096. 
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