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Szkoła proponuje młodzieży klasy z przedmiotami rozszerzonymi:  
 
 
 
matematyka, fizyka, j. angielski 
przedmiot dodatkowy –  podstawy rysunku 

 
języki obce: 
 j. angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, 
 j. francuski. 

 
 
biologia, chemia 
przedmioty dodatkowe – ratownictwo medyczne  
oraz podstawy psychologii 

 
języki obce: 
 j. angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, 
 j. francuski. 

 
 
 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 



 

Szkoła proponuje młodzieży klasy z przedmiotami rozszerzonymi:  
 
 
j. angielski, j. niemiecki, geografia 
przedmiot dodatkowy – podstawy iberystyki 

 
 
j. polski,  historia, j. angielski   
przedmioty dodatkowe –  
edukacja medialno-techniczna, 
dziennikarstwo i media społecznościowe 
 
języki obce: 
 j. angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, 
 j. francuski. 

 
Patronat akademicki Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie        

w obszarze mediów i komunikacji społecznej. 
 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 

100 % ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU 

MATURALNEGO W ROKU 2019 

 



BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA (EKA) 
 
Technik ekonomista 
przedmioty rozszerzone: matematyka 
 
języki obce: 
 j. angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. rosyjski,  j. francuski. 

 
 
 
 
 
Technik rachunkowości 
Przedmioty rozszerzone: matematyka 
 
języki obce: 
 j. angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. rosyjski,  j. francuski. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku 



 

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA (SPL) 
 
Technik logistyk 
przedmioty rozszerzone: j. angielski 

 
drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. rosyjski,  j. francuski. 
 

Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku 

BRANŻA POLIGRAFICZNA (PGF) 
 
Technik reklamy 
przedmioty rozszerzone: j. angielski 
 
drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. rosyjski,  j. francuski. 
 



Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku 

 
 
BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD) 
 
Technik fotografii i multimediów 
Przedmioty rozszerzony: j. angielski 
 
drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. rosyjski,  j. francuski. 
 

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF) 
 
Technik informatyk 
przedmioty rozszerzone: matematyka 
 
języki obce: 
 j. angielski i drugi język obcy nowożytny do wyboru: 
j. niemiecki, j. rosyjski,  j. francuski 
 



 

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - ADOBE CREATIVE CLOUD  
 

Baza i doposażenie  

CIEMNIA FOTOGRAFICZNA  
STUDIO FOTOGRAFICZNE 



 
  

  

Baza i doposażenie  

PRACOWNIA REKLAMY – doposażona w roku 2019 w liczne 

pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Małopolskie Talenty” – 

m.in. drukarkę 3D, urządzenie do sublimacji, urządzenie do 

przygotowywania butonów 

PRACOWNIA MONTAŻU UTK              

PRACOWNIA  LOGISTYKI   

PRACOWNIE INFORMATYKI  



Baza i doposażenie  

PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

PRACOWNIA JĘZYKOWA STUDIO TELEWIZYJNE 



Sukcesy uczniów 

Finalista IX 

Ogólnopolskiej  

Olimpiady Logistycznej 

- kwiecień 2019 

Finalistka 17. miejsca  XI 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Psychologicznej – marzec 2019 

 

Laureat 

Ogólnopolskiego 

Konkursu „Zobaczyć 

Matematykę” 

organizowanego przez 

AGH w Krakowie – 

kwiecień 2019 

 

Laureatka XXIII edycji 

Konkursu Wiedzy  o 

Uniwersytecie 

Jagiellońskim – marzec 

2019 

laureatka III stopnia 

Olimpiady "O 

Diamentowy Indeks 

AGH" – marzec 2019 

laureatki I miejsca  XV 

Ogólnopolskiego Konkursu o 

Zbrodni Katyńskiej  

organizowanego przez Muzeum 

Marynarki w Gdyni  - wrzesień 

2018 

laureat Ogólnopolskiej 

Olimpiady 

Przedmiotowej  "Losy 

żołnierza i oręża 

polskiego" – kwiecień 

2019 

laureatka III stopnia 

Ogólnopolskiego 

Konkursu  o Złoty 

Indeks Politechniki 

Krakowskiej - marzec 

2019 

Laureaci III miejsca Ogólnopolskiego 

Konkursu Historycznego „Rówieśnicy 

Niepodległej” organizowanego przez 

Ośrodek KARTA (wrzesień 2018). 



Najważniejsze wydarzenia 

Praktyki zawodowe i staże nauczycieli w ramach projektu  „Kształcimy zawodowo! 

Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w Brzesku” - projekt realizowany na zasadach 

programu Erasmus+, dofinansowany ze środków PO WER. Wartość projektu 

101.000,00 EU 

Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach realizacji projektu 

MCHE – kształcenie ogólne oraz  projektu MCH E kształcenie 

zawodowe 

Wymiana Polsko – Niemiecka 

- realizacja projektu 

„Porozumienie w 

różnorodności” 

 

 



Zdobycie mandatów poselskich - udział w 

obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży  

Najważniejsze wydarzenia 

Organizacja wernisażu „2 kolory” Regionalnym 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku  

Kursy, szkolenia zawodowe oraz wakacyjne płatne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  

    

Warsztaty edukacyjno-teatralne dla 

uczniów ZSP Nr 1 realizowane przez 

pracowników OŚRODKA KARTA   

z Warszawy 



Najważniejsze wydarzenia 

2019 - porozumienie z władzami Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie  - współpraca w ramach sieci szkół ćwiczeń 

2019  - Patronat akademicki Instytutu 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie nad kierunkowym procesem 

edukacyjnym Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku w 

obszarze mediów i komunikacji społecznej 

2018 – porozumienie dwustronne o 

współpracy pomiędzy ZSP Nr 1 w Brzesku a 

gimnazjum w  Soltau Niemcy w ramach 

organizowanych  wymian polsko – 

niemieckich 



Organizacja praktyk,  staży zawodowych oraz wizyt zawodoznawczych  

PARTNERZY SZKOŁY 

Szkoła ćwiczeń UP Kraków Patronat klasy dziennikarskiej 
Porozumienie o współpracy – 
wymiana polsko - niemiecka 


