
                      

I Liceum Ogólnokształcące 

 

Klasa ścisła przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język angielski, matematyka, fizyka lub biologia; zajęcia 

dodatkowe: programowanie komputerów 
 
Klasa dla ceniących logikę, precyzję myślenia i lubiących matematyczne wyzwania. Dla ciebie wyposażamy 
pracownie komputerowe, uczestniczymy w konkursach wiedzy, współpracujemy z placówkami akademickimi. 
Wybierasz się na politechnikę, bo wiesz że inżynierowie są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy 
zarówno w kraju, jak i za granicą? Myślisz o studiowaniu inżynierii biomedycznej? A może planujesz karierę 
ekonomiczną? Tu najlepiej przygotujesz się do studiowania kierunków wymagających dobrego przygotowania z 
przedmiotów ścisłych! 
 

Klasa humanistyczna przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język angielski, język polski, historia; 

zajęcia dodatkowe: elementy prawa  
 
Klasa dla tych, którzy solidne przygotowanie do matury chcą połączyć z rozwojem pasji humanistycznych. Czekają 
was spotkania z literaturą piękną, dyskusje i debaty, zwiedzanie wystaw artystycznych, spektakle teatralne i 
seanse kinowe, zajęcia w studiu nagraniowym, obcojęzyczni lektorzy, wyprawy śladami tajemnic historii. 
Przygotujesz się tu do podjęcia studiów uniwersyteckich takich jak: prawo, administracja, psychologia, socjologia, 
stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, filologia polska, filologie obce, pedagogika, historia, filozofia, i wiele 
innych. Warto dołączyć do knurowskiego „humana”! 
 

Klasa przyrodniczo-medyczna przedmioty rozszerzone obowiązkowe: język angielski, biologia, 

chemia; zajęcia dodatkowe: ćwiczenia laboratoryjne  

Klasa dla zainteresowanych zdobyciem solidnej wiedzy o organizmach żywych i prawach przyrody. 

Przygotowaliśmy dla Was prawdziwe doświadczenia w szkolnym laboratorium chemicznym, wycieczki terenowe, 

edukacyjne programy prozdrowotne, współpracę z placówkami naukowymi. 

Chciałbyś zdobyć zawód, który niesie pomoc ludziom? Medycyna, stomatologia, kosmetologia, analityka medyczna, 

farmacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, kryminalistyka, ochrona środowiska, 

weterynaria? Drogę otworzy Ci egzamin maturalny z biologii! 
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Technikum nr 1 

Technik logistyk 

SPL.01. Obsługa magazynów 
SPL.04. Obsługa transportu 

Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnienia dostawę potrzebnych materiałów i 
produktów we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu klientowi w potrzebnej ilości, o odpowiedniej 
jakości i właściwym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. 
Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki 
będzie dodatkowym atutem na rynku pracy. 

Technik informatyk 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Zawód dla tych, którzy lubią pracę z komputerem i przy komputerze. Dobrego informatyka zatrudni chętnie każda 
firma! Stawiając na kształcenie informatyczne, kandydat decyduje się na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i 
konieczność nadążania za postępem w dziedzinie urządzeń, oprogramowania, systemów operacyjnych, zarządzania 
informacją i informatyzacji zarządzania. 

Technik rachunkowości 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

Zawód dla tych, którzy wiedzą, że pieniądz rządzi światem! Każda firma potrzebuje specjalisty do prowadzenia spraw 
finansowych i księgowych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych finansowych programów 
komputerowych oraz sporządzania dokumentacji finansowo-księgowej lub prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. 

Technik organizacji turystyki 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat 
powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich 
decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności od 
potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług 
turystycznych, w hotelach, restauracjach. 
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