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Liceum Ogólnokształcące
Profil humanistyczny
– animacja kultury średniowiecza

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy
(angielski lub niemiecki), historia.
Animacja kultury średniowiecza
͚͚ badanie historii w niekonwencjonalny sposób,
͚͚ pisanie scenariuszy widowisk historycznych,
͚͚ inscenizacje wydarzeń historycznych,
͚͚ jazda konna i taniec dawny.
Przygotowanie do wyższych studiów m.in.: prawo, psychologia,
filologie – angielska, germańska, klasyczna, krajoznawstwo i turystyka,
archeologia, historia.

Profil przyrodniczy
– turystyka, rekreacja i odnowa biologiczna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język obcy (angielski lub niemiecki),
biologia i jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, geografia, matematyka.
Turystyka, rekreacja i odnowa biologiczna
͚͚ udział w warsztatach kosmetycznych, ratownictwa medycznego
i wizażu, zajęcia w Spa,
͚͚ spotkania z dietetykiem i rehabilitantem,
͚͚ udział w wykładach na uczelniach wyższych,
͚͚ zajęcia w terenie.
Przygotowanie do wyższych studiów m.in.: biologia, biotechnologia,
bioinżynieria medyczna, architektura krajobrazu, turystyka, ochrona
środowiska, geodezja, kosmetologia, rehabilitacja, dietetyka.
Zajęcia dodatkowe (do wyboru)
͚͚ zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii w placówkach naukowych
i edukacyjnych,
͚͚ warsztaty dziennikarskie (radiowęzeł, szkolna TV),
͚͚ zajęcia sportowe (piłka siatkowa, badminton),
͚͚ koła zainteresowań,
͚͚ wolontariat,
͚͚ wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do kina, debaty.

Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia

Technik hotelarstwa

Oddział wielozawodowy

͚͚ fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego,
͚͚ organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim,
͚͚ organizowanie usług gastronomicznych,
͚͚ organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez,
͚͚ organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych,
͚͚ wyposażanie i urządzanie wnętrz różnych jednostek hotelowych
i gastronomicznych,
͚͚ realizacja przedmiotów zawodowych i praktyk w firmie
Zamek Gniew Sp. z o.o., Hotel „Na Wzgórzu”, Zajazd Gniewko,
Hotel St. Bruno w Giżycku,
͚͚ dobre przygotowanie do studiów wyższych,
͚͚ szanse na zatrudnienie.

͚͚ kształcenie we wszystkich kierunkach,
͚͚ w tym nowy zawód – elektryk - w firmie Mitie,
͚͚ praktyki w różnych zawodach,
͚͚ comiesięczne wynagrodzenie za pracę,
͚͚ możliwość zatrudnienia,
͚͚ możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych,
͚͚ możliwość zdobycia tytułu technika przez udział w kursach kwalifikacyjnych.

Technik mechanik
o specjalności obrabiarki sterowane numerycznie CNC
͚͚ profesjonalna obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC,
͚͚ fachowa obsługa programu do tworzenia projektów 2D i 3D,
szkicowanie oraz modelowanie AUTOCAD,
͚͚ nowoczesne pracownie przedmiotów zawodowych w podmiotach
gospodarczych,
͚͚ szansa na zatrudnienie,
͚͚ możliwość udziału w projektach unijnych,
͚͚ dobre przygotowanie do studiów wyższych,
͚͚ realizacja praktycznych przedmiotów zawodowych
͚͚ w firmach: Fama Sp. z o.o., Mikrostyk S. A., Rolls-Royce Sp. z o.o.

Oddział – monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
͚͚ praktyka w firmie Elmot Sp. z o.o. zajmującej się budownictwem
pasywnym,
͚͚ comiesięczne wynagrodzenie za pracę,
͚͚ możliwość zatrudnienia,
͚͚ możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych,
͚͚ możliwość zdobycia tytułu technika przez udział w kursach kwalifikacyjnych.

