
 

 

 

 

 

Nasza oferta edukacyjna !!! 

Innowacje w Koperniku 
W ramach zawodów z innowacjami możesz poszerzyć swoje zainteresowania 

 
Bezpieczeństwo osób i mienia 

 wykorzystywanie systemów 
elektronicznego zabezpieczenia 
technicznego w celu ochrony osób 
i mienia 

 wiedza z zakresu polityki 
bezpieczeństwa 

 monitoring 

 bezpieczeństwo sieci komputerowych 
 

 

 

 

Prawo i przedsiębiorczość w Europie  
i regionie  

 liczne wycieczki do instytucji 
związanych z prawem  
i przedsiębiorczością 

 biwak integracyjny 

 spotkania ze specjalistami z dziedziny 
prawa europejskiego  
i przedsiębiorczości 

 

 
 

Stewardessa/steward, pilot wycieczek, 
menedżer wypoczynku międzynarodowego 

 spotkania z przedstawicielami obsługi 
pasażerów linii lotniczych, żeglugi 
morskiej 

 wycieczka na lotnisko, do hoteli 
zakładów gastronomicznych 

 ćwiczenia praktyczne z obsługi 
konsumenta 

 savoir-vivre w zawodzie 
 nauka praktycznego posługiwania się 

językami obcymi 
 

Ekoturystyka 

 ekowycieczki (zielona szkoła, park 
krajobrazowy, natura 2000, 
gospodarstwa agroturystyczne) 

 poznawanie lokalnych walorów 
przyrodniczych i odkrywanie tradycji 
danego regionu 

 zasady zdrowego stylu życia – turystyka 
kulinarna 

 wspieranie zachowań proekologicznych 

 moda na „eko” 

Wizaż i stylizacja 

 warsztaty wizażu, pokazy makijażu 

 kreowanie wizerunku 

 pielęgnacja cery, manicure 

 spotkania ze specjalistami z zakresu 
wizażu i stylizacji 

 savoir-vivre w zawodzie 
 

 

 

 

 

Klasy wojskowe 

 szkolenie wojskowe 

 liczne wycieczki przedmiotowe 

 zdobycie umiejętności, wiedzy  
z zakresu wojskowości, pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

 obozy kondycyjno-szkoleniowe 
 

 
 

Nazwa typu szkoły 
Symbol 
oddziału 

Nazwa profilu/ nazwa profilu kształcenia 
ogólnozawodowego /nazwa zawodu w danym 

oddziale 

 
 

Przedmiot 
rozszerzony 

Liczba 
oddziałów 

Język 
obcy 

Punktowane 
przedmioty 

wskazany przez 
szkolną komisję 

rekrutacyjną 

Cykl 
kształcenia 

Liceum 
Ogólnokształcące 

E europejski -*prawo i  przedsiębiorczość w Europie  

i regionie /innowacja pedagogiczna/ 
geografia, 
j.angielski 
j.niemiecki 

1 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

geografia, wos, 
język angielski 

3 lata 
 

R ratowniczo-medyczny 
/innowacja pedagogiczna/ 

biologia, 
chemia 

1 biologia, chemia, 
język angielski 

Technikum 

Ti technik teleinformatyk – *bezpieczeństwo 

osób i mienia /innowacja pedagogiczna/ 
matematyka 
informatyka 

1 fizyka, informatyka, 
język angielski 

4 lata 
 

Tw technik informatyk -* klasa wojskowa 

/innowacja pedagogiczna/ 
j.angielski, 

matematyka 
1 matematyka 

informatyka,  język 
angielski 

Th technik hotelarstwa – *steward/stewardessa, 

pilot wycieczek /innowacja pedagogiczna/ 
*menedżer wypoczynku międzynarodowego 
/innowacja pedagogiczna/ 

j.angielski, 
geografia 

1 geografia, wos,  
język angielski 

Tg technik żywienia i usług gastronomicznych j.angielski, 
biologia 

1 biologia, geografia,  
język angielski 

 

To technik ochrony środowiska – * ekoturystyka 

/innowacja pedagogiczna/ 
biologia 

geografia 
1 biologia, geografia,  

język angielski 

Te technik ekonomista 
klasa akademicka 

j.angielski, 
geografia 

1 geografia, wos,  
język angielski 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa  
z Oddziałami 

Integracyjnymi 

Df fryzjer – 
*wizaż i stylizacja /innowacja pedagogiczna/ 

 1  
j. angielski 

 

biologia, geografia, 
wos 

3 lata 
 
 
 

Dk kucharz  
ODDZIAŁ INTEGRACYJNY 

  
1 

j. angielski 

biologia, geografia, 
wos  

Ha sprzedawca 
ODDZIAŁ INTEGRACYJNY 

  
1 

geografia, wos, 
informatyka 


