
Wykaz szkół ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki 

Перелік вищих навчальних закладів, для
яких керівним органом є Свидницький

район

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy 
ul. Budowlana 7-9 58-100 Świdnica 

tel. 852-07-00

Колектив шкіл № 1 в Свидниці
вул. Budowlana 7-9 58-100 Свидница

тел. 852-07-00

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум

Technik żywienia i usług gastronomicznych Технік харчування і гастрономічних послуг

Technik usług fryzjerskich Технік перукарських послуг

Technik logistyk Технік логіст

Czteroletnie liceum ogólnokształcące (oddział 
integracyjny)

Чотирирічна загальноосвітня школа 
(інтеграційне відділення)

Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski,
język angielski, historia) 

Клас: загальний (розширені предмети:
польська мова, англійська мова, історія)

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 
Трирічна промислова школа першого 
ступеня

wielozawodowa багатопрофесійна

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych
w Świdnicy ul. Równa 18 

58-100 Świdnica tel. 853-30-33

Колектив шкіл готельно -
туристичних в Свідниці вул. Równa

18 58-100 Свідниця тел. 853-30-33

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум

Technik hotelarstwa Технік готельної справи

Technik żywienia i usług gastronomicznych Технік харчування і гастрономічних послуг

Technik organizacji turystyki Технік організації туризму

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych
w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37 

58-100 Świdnica tel. 852-10-05

Колектив шкіл будівельно – електр
вул. Wałbrzyska 35-37 

58-100 Свідниця тел. 852-10-05

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум 

Technik budownictwa Техніка будівництва

Technik elektronik Технік-електронік

Technik elektryk Технік електрик

Technik informatyk Технік інформатик

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 
Трирічна промислова школа першого 
ступеня

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie 

Монтер забудови і оздоблювальних робіт у
будівництві

Monter sieci i instalacji sanitarnych Монтер мережі і санітарних інсталяцій

Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Świdnicy ul. Ks. Agnieszki 2 
58-100 Świdnica tel. 852-26-41

Комплекс шкіл економічних в
Свідниці вул. Ks. Agnieszki 2 

58-100. Свідниця тел . 852-26-41

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум



Technik ekonomista Технік-економіст

Technik reklamy Технік реклами

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Технік цифрової графіки та друку

Technik fotografii i multimediów Технік фотографії та мультимедії

Czteroletnie liceum ogólnokształcące Чотирирічний загальноосвітній ліцей

Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
(przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia) 

Клас: волейбол дівчат і хлопців (розширені
предмети: англійська мова, біологія)

Zespół Szkół Mechanicznych 
w Świdnicy ul. Sikorskiego 41 
58-100 Świdnica tel. 852-21-52

Колектив шкіл механічних у
Свідниці вул. Sikorskiego 41 

58-100 Свідниця тел. 852-21-52

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум

Technik mechanik Технік-механік

Technik spedytor Технік експедитор

Technik pojazdów samochodowych Технік автотранспортних засобів

Technik mechatronik Технік мехатронік

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 
Трирічна промислова школа першого 
ступеня

Operator obrabiarek skrawających Оператор ріжучих верстатів

Mechanik pojazdów samochodowych Механік автотранспортних засобів

Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6
58-150 Strzegom tel. 649-48-70

Колектив шкіл в Стшегомі 
вул. Krótka 6 

58-150 Стшегом тел. 649-48-70

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум 

Technik informatyk Технік інформатик

Technik handlowiec Технік торговець

Technik ekonomista Технік-економіст

Technik górnictwa odkrywkowego Технік видобутку корисних копалин

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 
Трирічна промислова школа першого 
ступеня

wielozawodowa багатопрофесійна

Zespół Szkół w Żarowie ul. Zamkowa 10
58-130 Żarów tel. 858-04-03

Колектив шкіл в Жарові вул.
Zamkowa 10 

58-130 Жарув тел. 858-04-03

Pięcioletnie technikum П'ятирічний технікум

Technik transportu kolejowego
Технік залізничного транспорту
Технік залізничного транспорту
Технік залізничного транспорту

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 
Трирічна промислова школа першого 
ступеня



wielozawodowa багатопрофесійна

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Pionierów 30 58-100 Świdnica 

tel. 858-29-42

Ліцей I в Свидниці, вул. Pionierów 30
58-100 Свідниця тел. 858-29-42 

Czteroletnie liceum ogólnokształcące Чотирирічна загальноосвітня школа

Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty
rozszerzone: biologia, chemia, matematyka) 

Клас: хіміко-біологічний (розширені предмети:
біологія, хімія, математика)

Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki
Wrocławskiej) (przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka, informatyka/ język angielski) 

Клас: політехнічний (під патронатом
Вроцлавського технологічного університету)

(розширені предмети: математика, фізика,
інформатика/англійська мова)

Klasa: humanistyczna (pod patronatem ATM-u)
(przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język

angielski) 

Клас: гуманітарні науки (під патронатом АТМ)
(розширені предмети: польська, історія,

англійська мова)
Klasa: językowo-geograficzna (pod patronatem

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia,

matematyka)

Клас: лінгвогеографічний (під патронатом
Університету Економіки у Вроцлаві) (розширені

предмети: англійська мова, географія,
математика)

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Równa 11 58-100 Świdnica 

tel. 852-05-73 

Ліцей II в Свидниці, вул. Równa 11
58-100 Свідниця тел. 852-05-73

Czteroletnie liceum ogólnokształcące Чотирирічна загальноосвітня школа

Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna)
(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,

informatyka/język angielski) 

Клас: фізико-математичний (політехніка)
(розширені предмети: математика, фізика,

інформатика / англійська мова)
Klasa: biologiczno-chemiczna z zajęciami

laboratoryjnymi (przedmioty rozszerzone: biologia,
chemia oraz dodatkowo: matematyka w naukach

przyrodniczych i stereochemia) 

Клас: хіміко-біологічний з лабораторними
заняттями (розширені предмети: біологія, хімія
та додатково: природничі науки та математика

і стереохімія)
Klasa: przyrodniczo-ekonomiczna (przedmioty

rozszerzone: biologia, geografia oraz dodatkowe
zajęcia z matematyki) 

Клас: природничо-економічний (розширені
предмети: біологія, географія та додаткові

заняття математики)
klasa: językowo- matematyczna (przedmioty

rozszerzone: język angielski, matematyka oraz
dodatkowo: elementy programowania oraz język

niemiecki w komunikacji) 

Kлас: мова та математика (розширені
предмети: англійська мова, математика та

додатково: елементи програмування та
німецька мова в спілкуванні)

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica 

tel. 852-01-11

Ліцей III в Свидниці, 
вул. Kościelna 32 58-100 Свідниця

тел. 852-01-11
Czteroletnie liceum ogólnokształcące Чотирирічна загальноосвітня школа

Klasa: humanistyczna z edukacją muzyczną i
teatralną (przedmioty rozszerzone: język polski,

historia, język angielski) 

Клас: гуманітарні науки з музично-
театральною освітою (розширені предмети:

польська, історія, англійська)

Klasa: artystyczna z historią sztuki i grafiką
komputerową (przedmioty rozszerzone: język polski,

historia sztuki, język angielski)

Клас: мистецтво з мистецтвознавством та
комп’ютерною графікою (розширені предмети:

польська мова, історія мистецтва, англійська
мова)

Klasa: przyrodnicza z edukacją prozdrowotną
(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język

angielski)

Клас: природознавство та здоров'я (розширені
предмети: біологія, хімія, англійська мова)



Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Świebodzicach ul. M Skłodowskiej

-Curie 9 58-160 Świebodzice tel. 665-09-
52

Колектив шкіл в Свебодзіцах вул. M
Skłodowskiej-Curie 9 58-160
Свебодзіце тел. 665-09-52

Czteroletnie liceum ogólnokształcące Чотирирічна загальноосвітня школа

Klasa: humanistyczno-dziennikarska (przedmioty
rozszerzone: język polski, historia, język obcy)

Клас: гуманітарні науки та журналістика
(розширені предмети: польська мова, історія,

іноземна мова)

Klasa: politechniczno-lingwistyczna (przedmioty
rozszerzone: matematyka, fizyka, język obcy)

Клас: політехнічний та лінгвістичний
(поглиблені предмети: математика, фізика,

іноземна мова)

Klasa: sportowo- przyrodnicza (przedmioty
rozszerzone: biologia, chemia, język obcy)

Клас: спорт і природознавство (розширені
предмети: біологія, хімія, іноземна мова)

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzegomiu ul. Kościuszki 31 
58-150 Strzegom tel. 855-02-33 

Колектив середніх шкіл у Стшегомі
вул. Kościuszki 31 

58-150 Стшегом тел.855-02-33

Czteroletnie liceum ogólnokształcące Чотирирічна загальноосвітня школа

Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, język angielski) 

Клас: гуманітарні науки (розширені предмети:
польська мова, історія, англійська мова)

Klasa: klasa mundurowa z rozszerzonym językiem
angielskim (przedmioty rozszerzone: język polski,

historia, język angielski)

Клас: військовий клас з розширеною
англійською мовою (розширені предмети:

польська, історія, англійська)
Klasa: biologiczno-chemiczna z rozszerzonym
językiem angielskim (przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia, język angielski) 

Клас: хіміко-біологічний з розширеною
англійською (розширені предмети: біологія,

хімія, англійська мова)
Klasa: turystyczna i kultury fizycznej z rozszerzonym

językiem angielskim (przedmioty rozszerzone:
biologia, geografia, język angielski) 

Клас: туристично-фізичної культура з
розширеною англійською (розширені

предмети: біологія, географія, англійська мова)
Klasa: matematyczno-fizyczna i informatyczna
(przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,

geografia/informatyka)

Клас: фізико-математичний та інформатичний
(розширені предмети: математика, фізика,

географія / інформатика)

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy 
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 

58-100 Świdnica, tel. 74 637-91-31

Комплекс спеціальних шкіл в
Свідниці вул. Rotmistrza Witolda

Pileckiego 3, 58-100 Свідниця, тел. 74
637-91-31

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7
Промислова спеціальна школа першого 
ступеня №7

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik
lub kucharz

Помічник готельного обслуговування, садівник
або кухар


