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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa mundurowa



W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021

nasza szkoła - II Liceum Ogólnokształcące zostało ponownie zakwalifikowane 
do kontynuacji III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.



Uroczyste ślubowanie uczniów klasy mundurowej



Warsztaty, szkolenia



Obozy, wycieczki



Pokaz sztuk walki



Certyfikaty, podziękowania





Udział uczniów w spotkaniu wigilijnym w Warszawie



Technikum Ekonomiczne  5-letnie

Absolwent będzie: 

- posiadał ogólną wiedzę w zakresie ekonomii,     

zarządzania i księgowości,

- nauczy się profesjonalnej obsługi oprogramowania   

finansowo-księgowego, 

- przygotowania e-dokumentacji w serwisach 

internetowych.



Po ukończeniu szkoły można pracować na stanowisku:
❑ doradcy podatkowego, finansowego
❑ agenta ubezpieczeniowego
❑managera - doradcy giełdowego
❑ agenta celnego
❑ księgowej
lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

W  jakich firmach może pracować technik ekonomista?
w biurach rachunkowych, firmach usługowo - handlowych, 
instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, jednostkach administracji samorządowej, 
urzędach skarbowych, agencjach celnych.

Perspektywy pracy



Firma Bradas w Oleśnie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie

Spółdzielnia Inwalidów w Oleśnie
Firma Oras w Oleśnie
Firma Neapco w Praszce
Firma Zott w Opolu
Urzędy Gminy w całej Polsce
Biura Rachunkowe w całej Polsce
ZUS i KRUS w Oleśnie

Księgowość w szpitalach, hotelach, firmach handlowych, 
usługowych i produkcyjnych

Praktyki zawodowe i staże



Technikum Logistyczne 5-letnie

z wykorzystaniem 
oprogramowania 
do nauki 
przedmiotów
logistycznych.



Absolwent zdobędzie 
wiedzę i umiejętności z zakresu: 

- organizacji procesów zaopatrzenia,     
magazynowania, transportu i dystrybucji,

- planowania i organizowania prac związanych 
z organizacją procesu produkcyjnego,

- zarządzania gospodarką odpadami,
- sporządzania dokumentów logistycznych 

i ubezpieczeniowych,
- kalkulacji kosztów realizacji procesów  

logistycznych.

Technikum Logistyczne 5-letnie



Po ukończeniu szkoły logistycznej można pracować na 
stanowiskach:
❑ specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
❑ specjalisty ds. planowania zakupów
❑ specjalisty ds. systemów informacyjnych                

wspomagających dystrybucję
❑ specjalisty ds. gospodarki odpadami
❑ specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
❑ specjalisty ds. gospodarki materiałowej
❑ spedytor, dyspozytor

W  jakich firmach może pracować technik logistyk?
W przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, 
transportowo- spedycyjnych i w  jednostkach samorządu terytorialnego.

Perspektywy pracy



Symulator jazdy w trudnych warunkach



Firma GRONEK w Kluczborku
Firma EJOT  Polska w Ciasnej
Firma ASKLA Automatyka Serwis w Ciasnej
Firma Gaber w Dobrodzieniu
Firma Piomar w Opolu
Firma Famur Famak w Kluczborku
Firma Bradas w Oleśnie
Patkar Holding Group w Lublińcu 
Eurogate Logistics we Wrocławiu
(spedytor, dyspozytor)

Praktyka zawodowa i staże



Technikum Architektury Krajobrazu   5-letnie

z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania 
do nauki przedmiotów zawodowych



Absolwent  zdobędzie  umiejętność:

- sporządzania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych,

- opracowania projektów  wnętrz z zakresu designu wnętrz: 

projektowania wnętrz,

domów, biur, mieszkań i apartamentów,

- prowadzenia uproszczonej 

rachunkowości  i  kosztorysowania,

- dobierania  materiałów  

do wykonania planów 

architektury krajobrazu.

Technikum Architektury Krajobrazu   5-letnie



Po ukończeniu szkoły architektury krajobrazu można pracować na 
stanowiskach:
❑ projektant architektury
❑ projektant wnętrz
lub prowadzić własną firmę projektową lub ogrodniczą.

Perspektywy pracy



Firma Raw Studio w Opolu - stanowisko projektanta 
Uniwersytet we Wrocławiu, 
Ogród Botaniczny, 
Arboretum w Wojsławicach
Hortus w Oleśnie
Architektor w Oleśnie

Praktyka zawodowa i staże



Zapraszamy na naszą stronę internetową





I miejsce w plebiscycie na 10 najlepszych 
sportowców województwa opolskiego



I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców



II miejsce
dla uczennica naszej szkoły Patrycji Klima w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

w ramach autorskiego programu
"Stop uzależnieniom, czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód".



III miejsce w województwie opolskim



II miejsce  dla uczennicy naszej szkoły Basi Sieradzkiej 
w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w tenisie stołowym



Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kreatywnym „ Młody Kierowca” 

dla uczniów klasy Id Technikum Logistycznego
Aneta Galiczak, Paulina Gędek, Robert Borowski



Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

1. Julia Kiedrzyn - uczennica Klasy Mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie.

2. Zuzanna Wilam - uczennica Technikum Ekonomicznego w Oleśnie.



I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego 
w piłce nożnej dziewcząt



Sukcesy sportowe



I miejsce dla uczniów i II miejsce dla uczennic z naszej szkoły 
w POWIATOWYCH BIEGACH SZTAFETOWYCH



I miejsce w Olimpiadzie Logistycznej
dla ucznia naszej szkoły Krzysztofa Kłaka

Nagrody za zajęcie I miejsca:
możliwość studiowania nieodpłatnie w 

MWSLiT przez cały okres studiów licencjackich 
lub inżynierskich; tablet; wyjazd z opiekunem 
na Międzynarodową Konferencję Logistyczną; 

płatny staż w dziale logistyki Volvo Polska; 
płatna praktyka w firmie Ritex; bon stażowy na 

2-miesieczny płatny staż w firmie Spedimex; 
wizyta studyjna w jednym z oddziałów GEFCO 

Polska.



II miejsce
w konkursie z języka niemieckiego 

dla uczennicy naszej szkoły Marty Cichon



Sukces w Olimpiadzie Logistycznej
Do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowanej 
przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, zakwalifikowały się trzy 

uczennice z klasy IV Technikum Logistycznego z naszej szkoły:
Sandra Drynda, Wiktoria Dylka i Karolina Fal.


