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II Liceum ogólnokształcące

3 lata nauki



Proponowane kierunki nauki po tej klasie:
farmacja, psychologia, biologia, kosmetologia, 

dietetyka, ogrodnictwo, turystyka, ochrona 

środowiska, pielęgniarstwo, itp. 

KLASA 
SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

język polski, 

biologia,               

geografia.

Język angielski

Język niemiecki



Proponowane kierunki nauki po tej klasie:
filologia angielska, filologia polska, 

dziennikarstwo, geografia, turystyka, 

kulturoznawstwo, politologia, itp.

KLASA 
LINGWISTYCZNO-DZIENNIKARSKA

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

język polski, 

język angielski,               

geografia

Język angielski

Język niemiecki
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Technikum Nr 1

4 lata nauki



Perspektywy pracy:
kierownik budowy, inspektor nadzoru 

budowlanego, architekt, urbanista, zarządca 

nieruchomości, murarz, tynkarz, pracownik 

budowlany, itp.

Technik budownictwa

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Fizyka

Matematyka

Język angielski

Język rosyjski

Język angielski zawodowy



Perspektywy pracy:
agencje reklamowe, studia graficzne, studia 

wydawnicze, firmy zajmujące się obsługą 

marketingową, drukarnie, zakłady 

fotograficzne, prasa, itp.   

Technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Język angielski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski zawodowy



Perspektywy pracy:
kucharz, technik żywienia, dietetyk, barman, 

dietetyk, manager zakładu gastronomicznego, 

organizator imprez okolicznościowych, pracownik 

firmy cateringowej, itp.

Technik żywienia  
usług gastronomicznych

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Język angielski

Chemia

Język angielski

Język niemiecki

Język angielski zawodowy



Perspektywy pracy:
recepcjonista, pracownik służby pięter, 

pracownik informacji turystycznej, organizator 

imprez, kongresów i konferencji, rezydent 

biura podróży, itp.

Technik hotelarstwa

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Język angielski

Geografia

Język angielski

Język rosyjski

Język angielski zawodowy
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Szkoła Branżowa I Stopnia

3 lata nauki
Możliwość kontynuowania nauki 
w Szkole Branżowej II Stopnia 



Przykładowe zawody: piekarz, stolarz, 

cukiernik, fryzjer, cieśla, tapicer, murarz, 

monter instalacji sanitarnej, mechanik 

pojazdów samochodowych, itp.

Szkoła Branżowa 
I Stopnia

JĘZYKI OBCE

Język angielski

Język rosyjski

Język angielski zawodowy
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Terminy



Ważne terminy Rekrutacja zasadnicza

13.05.1019r. od godz. 8.00

20.05.2019r. do godz.15.00 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

17.06.2019r. od godz. 10.00 

19.06.2019r. do godz. 16.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

21.06.2019r. od godz. 12.00

28.06.2019r. do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty 

(kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

do 15 lipca 
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje 

rekrutacyjne 

16.07. 2019r. godz. 12.00 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia 

16.07. 2019r. od godz. 12.00

24.07. 2019r. do godz. 10.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów 

25.07.2019r. godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 



Ważne terminy Rekrutacja uzupełniajaca

26.07.2019r. od godz. 8.00

30.07.2019r. do godz.12.00 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 16.08.2019r.
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje 

rekrutacyjne 

19.08.2019r. godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia 

19.08.2019r. godz. 12.00

27.08.2019r. do godz. 16.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów 

28.08.2019r. godz. 10.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
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Wybrane zasady rekrutacji



Sposób przeliczania wyników 
na punkty

Wynik przedstawiony w procentach z:

języka polskiego

historii i wiedzy o społeczeństwie,

matematyki,

przedmiotów przyrodniczych,

języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym

mnoży się przez 0,2.



Przeliczanie na punkty ocen 
wymienionych na świadectwie

1) ocena celująca – 18 punktów;

2) ocena bardzo dobra – 17 punktów;

3) ocena dobra – 14 punktów;

4) ocena dostatecza – 8 punktów;

5) Ocena dopuszczająca – 2 punkty.



Inne ważne punkty 
w postępowaniu rekrutacyjnym

• Za świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 

7 punktów.

• Za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności   w formie 

wolontariatu, przyznaje 3 punkty.

• Za szczególne osiągnięcia maksymalnie 

można uzyskać 18 punktów.



Zapraszamy do naszej szkoły


