
Szczegółowa lista klas objętych patronatem w roku szkolnym 2019/2020 

Zespół Szkół im. Jana 
Wyżykowskiego w Głogowie 

Klasa I technikum w zawodzie technik podziemnej 
eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 
(dawniej: technik górnictwa podziemnego) 

  

Klasy II-IV technikum w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego 

Klasa I technikum w zawodzie technik przemysłu 
metalurgicznego ( dawniej: technik hutnik) 

Klasy II-IV technikum w zawodzie technik hutnik 

Klasy III-IV technikum w zawodzie technik wiertnik 

  

Zespół Szkół Politechnicznych w 
Głogowie 

Klasa I-IV technikum w zawodzie technik mechanik 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik elektryk 

  

Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława 
Krupińskiego w Lubinie 

Klasa I technikum w zawodzie technik podziemnej 
eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 
(dawniej: technik górnictwa podziemnego) 

Klasy II-IV technikum w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego 

Klasy II-IV technikum w zawodzie technik mechanik 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik mechatronik 

Od roku szkolnego 2019/2020  

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik elektryk 

Klasa I szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik 
podziemnej eksploatacji kopalin innych niż 
węgiel kamienny ( dawniej: górnik eksploatacji 
podziemnej) 

Klasy II –III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik 
eksploatacji podziemnej 

Klasy I oraz III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk 

  



Zespół Szkół Miedziowego 
Centrum Kształcenia Kadr w 
Lubinie 

Klasa I technikum w zawodzie technik podziemnej 
eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 
(dawniej: technik górnictwa podziemnego) 

Klasy II-IV technikum w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego 

Klasa I technikum w zawodzie technik elektryk 

Od roku szkolnego 2019/2020 

Klasa I szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk 

Od roku szkolnego 2019/2020 

Klasa I szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik 
podziemnej eksploatacji kopalin innych niż 
węgiel kamienny (dawniej: górnik eksploatacji 
podziemnej) 

Klasy II-III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik 
eksploatacji podziemnej 

  

Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących im. Henryka 
Pobożnego w Legnicy 

Klasa I technikum w zawodzie technik przemysłu 
metalurgicznego (dawniej: technik hutnik) 

Klasy II technikum w zawodzie technik hutnik 

  

 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w 
Bolesławcu 

Klasa I-IV 

 

technikum w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego 

 

  

  

Zespół Szkół w Chocianowie 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik mechatronik 

Od roku szkolnego 2019/2020  

Klasa I szkoły branżowej I stopnia dla zawodu 
mechatronik 

Od roku szkolnego 2019/2020 

  



Zespół Szkół im. Narodów 
Zjednoczonej Europy w 
Polkowicach 

Klasy I-III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu 
elektromechanik 

Od roku szkolnego 2019/2020  

 

 


