
Zespół Szkół 
 im. Jana Wyżykowskiego 

 w Głogowie 

Klasy  I-III 

technikum w zawodzie technik podziemnej 
 eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 

Klasy  I-III technikum w zawodzie 
technik przemysłu metalurgicznego  

klasa IV technikum w zawodzie technik hutnik  

Klasa IV technikum w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego 

   

Zespół Szkół Politechnicznych 
 w Głogowie 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik elektryk 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik mechanik 

   

Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława 
Krupińskiego 

 w Lubinie 

Klasy I-III technikum w zawodzie  
technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż 
węgiel kamienny 

Klasa IV technikum w zawodzie 
 technik górnictwa podziemnego 

Klasa I  
Klasa IV 

technikum w zawodzie technik mechanik 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik mechatronik 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik elektryk 

Klasa I-III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik 
eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel 
kamienny 

Klasa I  
Klasa III 

szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk 

   

Zespół Szkół MCKK w Lubinie 

Klasy I-III technikum w zawodzie technik podziemnej 
eksploatacji kopalin 
 innych niż węgiel kamienny 

Klasa IV technikum w zawodzie 
 technik górnictwa podziemnego 

Klasy I-III technikum w zawodzie technik elektryk 

Klasa III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu elektryk 

Klasy I-III szkoły branżowej I stopnia dla zawodu górnik 
podziemnej eksploatacji 
 kopalin innych niż węgiel kamienny 

Klasy I-II szkoły branżowej I stopnia dla zawodu operator 
maszyn  
i urządzeń przeróbczych 

   

Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących 

 im. Henryka Pobożnego w Legnicy 

Klasa I 
Klasa III 

technikum w zawodzie  
technik przemysłu metalurgicznego 

Klasa IV technikum w zawodzie technik hutnik 

 

 

 



Zespół Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu 

Klasy II-IV  technikum w zawodzie 
 technik górnictwa podziemnego 

   

Zespół Szkół  
w Chocianowie 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik mechatronik 

Klasy I-III szkoła branżowa I stopnia w zawodzie mechatronik 

   

Zespół Szkół im. Narodów 
Zjednoczonej Europy 

 w Polkowicach 

Klasy I-III szkoła branżowa w zawodzie elektromechanik 

   

Zespół Szkół Elektryczno-
Mechanicznych  

w Legnicy  

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik elektryk 

Klasy I-IV technikum w zawodzie technik elektronik 

 


