
 

 

 

 

Szkoła z pasją i tradycjami 

Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach tworzą Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej  

i  Technikum im. Wisławy Szymborskiej. Budynek szkoły położony jest w pobliżu Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - na terenie szkoły znajdują się 

podjazdy, winda oraz węzeł higieniczno-sanitarny. Zespół Szkół Nr 3 to dynamicznie rozwijająca się szkoła  

z bogatą bazą dydaktyczną. Niepowtarzalną atmosferę „Ekonomika” tworzą uczniowie, którzy realizują swoje 

pasje oraz wspaniała kadra nauczycieli. Szkoła jest otwarta dla lokalnej społeczności. Dodatkowym atutem są 

atrakcyjne formy prowadzonych zajęć edukacyjnych takich jak ćwiczenia w laboratorium, warsztaty, lekcje 

plenerowe oraz wycieczki tematyczne. 

Na terenie szkoły znajduje się nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy składający się z dwóch sal 

gimnastycznych oraz boisk: do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki plażowej, które pozwalają uczniom  

na rozwijanie talentów sportowych. Uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej od lat 

zajmują czołowe miejsca w różnorodnych zawodach sportowych.   

W Rankingu Szkół Ponadpodstawowych przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w latach 

2019-2022 Liceum Ogólnokształcące im Wisławy Szymborskiej uzyskało tytuł brązowej szkoły, natomiast  

w latach 2013-2022 Technikum im Wisławy Szymborskiej wielokrotnie uzyskało tytuł złotej szkoły. 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej od wielu lat jest prekursorem w realizowaniu projektów unijnych takich 

jak: 

• Akademia Wysokich Lotów  

• Erasmus+ 

• Zawód to podstawa  

• Zawód to podstawa 2 

• Młodzież na zagranicznym rynku pracy 

W Liceum Ogólnokształcące im Wisławy Szymborskiej zrealizowany był projekt „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów”.   

 

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10 
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Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej 
 

        Profil społeczny 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym  

geografia  

wiedza o społeczeństwie 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język francuski 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

geografia lub wiedza  

o społeczeństwie 

                Profil medyczny 
 

 

            Profil cybernetyczny 
 

 

            Profil politechniczny 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

matematyka 

fizyka lub geografia 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język francuski 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

fizyka        

          Profil prawno-dziennikarski   

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

wiedza o społeczeństwie 

język polski lub historia 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język francuski 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

historia lub wiedza  

o społeczeństwie 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

biologia 

chemia 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język francuski 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

biologia lub chemia 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

matematyka 

informatyka 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język hiszpański 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

informatyka 
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Technikum im. Wisławy Szymborskiej 

             Technik ekonomista 

 

           Technik hotelarstwa 
 

 

             Technik eksploatacji  

               portów i terminali 
 

 

                Technik żywienia  

         i usług gastronomicznych 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 
biologia 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język hiszpański 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

biologia 

                 Technik analityk 

 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

 

biologia 

chemia 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw język hiszpański 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

j polski 

j angielski 

j matematyka  

biologia lub chemia 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 
matematyka 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język francuski 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

geografia  

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

geografia 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

język hiszpański 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

geografia 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 

geografia 

język angielski 

Język obcy kontynuacja język angielski 

Język obcy od podstaw 

język niemiecki 

język rosyjski 

Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

język angielski 

język polski 

matematyka 

geografia 
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