
TECHNIK HOTELARSTWA 
(rozszerzenie: język angielski, praktyki zagraniczne 
oraz miesięczne, płatne staże zawodowe)

TECHNIK LOGISTYK
(rozszerzenie: język angielski, „wirtualne laboratoria” 
zarządzania logistyką, praktyki zagraniczne, 
miesięczne, płatne staże zawodowe)

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW 
I TERMINALI
(rozszerzenie: język angielski, „wirtualne laboratoria”, 
miesięczne płatne staże zawodowe, praktyki w porcie 
lotniczym w Gdańsku)

TECHNIK INFORMATYK 
(rozszerzenie: język angielski, programowanie 
w języku Python oraz miesięczne, płatne staże 
zawodowe)

Współpraca z Polsko-Japońską Akademią Technik 
Komputerowych, Uniwersytetem Morskim, Wyższą 
Szkołą Administracji i Biznesu.

Praktyki w Grand Hotel Sopot, Courtyard by Marriott 
oraz w firmach i agencjach logistycznych, 
np. Erontrans czy Energa Logistyka. 

W ramach programu Erasmus+ możliwość praktyk 
zagranicznych.

SOPOCKIE SZKOŁY

szkolyponadpodstawowe.sopot.pl

Zespół Szkół Handlowych

58 551 11 92
zshsopot.edupage.org

najlepsze 
pod słońcem

Projekt graficzny ulotki

ckusopot .p l
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I Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marii Skłodowskiej-Curie

KLASA POLITECHNICZNO-EKONOMICZNA 
(rozszerzenie: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka)
 
KLASA DZIENNIKARSKO-PRAWNA 
(rozszerzenie: język polski, język angielski lub wiedza 
o społeczeństwie, historia)
 
KLASA MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNA
(rozszerzenie: biologia, chemia lub język polski)
 
KLASA ARCHITEKTONICZNA 
(rozszerzenie: matematyka  lub język polski, historia sztuki, 
rysunek studyjny) 
 

KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO-
KOSZYKARSKA 
(rozszerzenie: język angielski, geografia,  wiedza 
o społeczeństwie)

Współpraca z Politechniką Gdańską, 
Uniwersytetem Gdańskim, Pomorską Izbą 
Adwokacką, Fundacją Inspirujące Przykłady,
Uniwersytetem Medycznym i SWPS.

Wykłady i spotkania w sądzie prowadzone 
przez adwokatów Pomorskiej Izby 
Adwokackiej. 

Współpraca z I LO w Zakopanem – coroczne 
wyjazdy w góry i wizyty gości z Podhala 
w Sopocie.

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Chrobrego.

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, 
Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską.

Koło edukacji kulturalnej i filozoficznej, klub 
miłośników teatru i podróży, klub sportowy 
oraz inne możliwości rozwijania zainteresowań.

100% uczniów zdaje maturę, 90% absolwentów 
szkoły podejmuje studia dzienne na uczelniach 
publicznych.

KLASA HUMANISTYCZNA
(rozszerzenie: język polski, historia, filozofia)

KLASA PRZYRODNICZA
(rozszerzenie: biologia, chemia, język angielski)

KLASA LINGWISTYCZNA
(rozszerzenie: język hiszpański, język angielski, geografia)

KLASA POLITECHNICZNA
(rozszerzenie: matematyka, informatyka, język angielski)

Nauka języków obcych  – angielski, hiszpański, francuski, 
niemiecki – w zależności od profilu klasy.

Wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych 
i humanistycznych oraz liczne projekty, inicjatywy 
szkolne, warsztaty oraz zajęcia poza murami szkoły.

Współpraca z UG,  Politechniką Gdańską, Uniwersytetem 
Medycznym, SWPS w Sopocie, Uniwersytetem Morskim – 
wzbudzanie naukowych pasji i kreowanie własnej ścieżki 
zawodowej.

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA
(rozszerzenie: język polski, wiedza o społeczeństwie,  historia 
lub geografia)

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
(rozszerzenie: matematyka, język angielski, fizyka 
lub geografia)

 KLASA BIOLOGICZNA
(rozszerzenie: biologia, chemia)

III Liceum Ogólnokształcące
im. Agnieszki Osieckiej

58 551 14 93

58 551 11 84

1losopot.pl

lo2.sopot.pl

58 550 69 81 3lo.sopot.pl
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