OFERTA KSZTAŁCENIA 2022/2023
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

Typ szkoły

Profil politechniczny

Język obcy
Język ang./niem. I
Język ang./niem. II

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

30

Uwagi
Oferta skierowana do osób
zamierzających kontynuować

Kształcenie w zakresie rozszerzonym:
 matematyka,
 fizyka,
 język angielski lub niemiecki.

kształcenie na kierunkach np. m.in.:

Przedmiot uzupełniający od klasy 1:
 informatyka stosowana z elementami
robotyki i cyberbezpieczeństwa.

rachunkowość, ekonomia, inżynieria

architektura, automatyka i robotyka,
budownictwo, energetyka,
elektronika, lotnictwo,
akustyczna, informatyka, inżynieria
mechaniczna, inżynieria
biomedyczna.
Oferta skierowana do osób

Profil medyczno-przyrodniczy

Język ang./niem. I
Język ang./niem. II

1

30

zamierzających kontynuować
kształcenie na kierunkach np. m.in.:

Kształcenie w zakresie rozszerzonym:
 biologia,
 chemia,
 język angielski lub niemiecki.

lekarski, stomatologia, fizjoterapia,
farmacja, analityka medyczna,
kosmetologia, psychologia,
ratownictwo medyczne,
pielęgniarstwo, biotechnologia,
dietetyka, inżynieria biomedyczna,
mikrobiologia, weterynaria,
rolnictwo, zootechnika, leśnictwo.

Profil lingwistyczno-turystyczny

Język ang./niem. I
Język ang./niem. II

1

30

Oferta skierowana do osób
zamierzających kontynuować

Kształcenie w zakresie rozszerzonym:
 geografia,
 język angielski lub niemiecki.

kształcenie na kierunkach np. m.in.:
geodezja, geologia, geoinformatyka,
gospodarka przestrzenna, logistyka,

Przedmiot uzupełniający od klasy 1:
 język angielski lub niemiecki
w praktyce.

Profil humanistyczno–społeczny

transport, oceanografia, odnawialne
źródła energii, lingwistyka, kierunki
kulturowe, kierunki językowe

Język ang./niem I
Język ang./niem. II

1

30

Oferta skierowana do osób
zamierzających kontynuować

Kształcenie w zakresie rozszerzonym:
 język polski,
 historia,
 język angielski lub niemiecki.

kształcenie na kierunkach np. m.in.:

Przedmiot uzupełniający od klasy 2:
 wiedza o społeczeństwie z integracją
europejską.

historia sztuki, aktorstwo,

dyplomacja, dziennikarstwo,
filologia, prawo i administracja,
archeologia, kulturoznawstwo,
medioznawstwo.

Oferta skierowana do osób

Profil biznesowy

Język ang./niem. I
Język ang./niem. II

1

30

zamierzających kontynuować
kształcenie na kierunkach np. m.in.:

Kształcenie w zakresie rozszerzonym:
 matematyka,
 geografia,
 język angielski lub niemiecki.

ekonomia, finanse, logistyka,
zarządzanie, marketing,
ekonometria, inżynieria produkcji,
administracja, geografia,

Przedmiot uzupełniający od klasy 1:
 informatyka stosowana z elementami
robotyki i cyberbezpieczeństwa

informatyka, kartografia,
rachunkowość, geodezja, inżynieria
środowiskowa, towaroznawstwo,
turystyka i rekreacja.
Oferta skierowana do osób

Profil psychologiczny
Kształcenie w zakresie rozszerzonym:
 język polski,
 biologia,
 język angielski lub niemiecki.

Język ang./niem. I
Język ang./niem. II

1

30

zamierzających kontynuować
kształcenie na kierunkach np. m.in.:
psychologia, psychologia biznesu,
psychologia kliniczna, pedagogika,
doradztwo zawodowe, socjologia,
coaching, terapia zajęciowa,
biologia, fizjoterapia, behawiorystka
zwierząt, filologia polska,
medioznawstwo, dziennikarstwo,
komunikacja społeczna.

