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Drogi Gimnazjalisto,
stoisz przed ważnym i trudnym wyborem dotyczącym Twojej przyszłości – wyborem szkoły
ponadgimnazjalnej. Podjęcie tej odpowiedzialnej decyzji ułatwi opracowany przez nas
informator z ofertą edukacyjną szkół prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny
2017/2018.
Przygotowana oferta edukacyjna daje możliwość wyboru własnej drogi kształcenia,
zgodnie z zainteresowaniami i rozpoznanymi predyspozycjami. Zależy nam, byś zdobywał
wiedzę i wykształcenie dające Tobie satysfakcję oraz umożliwiające znalezienie pracy zgodnej
z marzeniami i ambicjami.
W informatorze znajdziesz także wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych,
które służą Tobie wsparciem w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, oferując
pomoc w zakresie świadomego, trafnego wyboru kierunku kształcenia.
Każdemu z Was życzę dokonywania trafnych i najlepszych dla własnej przyszłości
wyborów, sukcesów oraz satysfakcji z osiągniętych celów.

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
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1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Absolwent gimnazjum od 1 września 2017 r. może kontynuować naukę w:
1. 3 - letnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
2. 4 - letnim technikum dla młodzieży, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
3. 3 - letniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej). Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu
egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
4. 3 - letniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie w 5-letnim technikum dla młodzieży
oraz 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona
dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia.
•

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają
kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu
egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie
branżowe oraz dyplom technika.

W strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie funkcjonują szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenie tylko
w części zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla osób
dorosłych organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Po ukończeniu kursu będzie
można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej
kwalifikacji.
Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne
zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych
efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Wyodrębniono
8 obszarów kształcenia:
1) administracyjno-usługowy (AU);
2) budowlany (BD);
3) elektryczno-elektroniczny (EE);
4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);
5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);
6) turystyczno-gastronomiczny (TG);
7) medyczno-społeczny (MS);
8) artystyczny (ST).
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Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody
jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne, w których kwalifikacje oznaczono odpowiednio
symbolami porządkowymi K1 i K2.
Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują
zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1)
jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole
I stopnia, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych –
wyższych – kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.

Planowanie i realizacja usług w recepcji
TECHNIK
HOTELARSTWA

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie

Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w branżowej
szkole I stopnia.

CUKIERNIK

Produkcja wyrobów cukierniczych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów
dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie branżowej szkoły I stopnia,
branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których
osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Klasyfikacja
określa także kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie (K1, K2), których osiągnięcie
potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji,
wraz z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Celem opisanych zmian jest podniesienie poziomu jakości kształcenia zawodowego,
zwiększenie liczby osób zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
powiązanie edukacji zawodowej z rynkiem pracy oraz ożywienie ustawicznej edukacji
zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu
szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy.
W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży przygotowano ogółem 4 265 miejsc
w 152 oddziałach, w tym:
•

2 156 miejsc w liceach ogólnokształcących,
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•
•
•
•

1 703 miejsc w technikach,
406 miejsc w branżowych szkołach I stopnia
oraz
48 miejsc w branżowej szkole specjalnej I stopnia (ZS Nr 16),
24 miejsc w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy (ZS Nr 16).

W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzonych przez Miasto Białystok,
przygotowano 1 111 miejsc w 38 oddziałach, w tym:
•
•
•

60 miejsc w szkole podstawowej dla dorosłych,
120 miejsc w liceach ogólnokształcących dla dorosłych,
931 miejsc w szkołach policealnych.

W trakcie rekrutacji kierunki kształcenia oraz liczba oddziałów mogą ulec zmianie.
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Białystok oferują:
•

wysoki poziom nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminu maturalnego
i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sukcesy uczniów
na olimpiadach, turniejach i konkursach przedmiotowych oraz bardzo wysokie
miejsca w niezależnym rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”,

•

nowoczesną bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia
i pomoce dydaktyczne, która pozwala na właściwe prowadzenie zajęć edukacyjnych
oraz umożliwia wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania,

•

ciekawe projekty edukacyjne i wyjazdy zagraniczne, które są organizowane dzięki
pozyskiwaniu przez szkoły środków europejskich,

•

kursy prawa jazdy, uczniom, którzy posiadają obowiązek ukończenia kursu kategorii
B lub T w podstawie programowej – odbywają te kursy bezpłatnie.

2. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
2.1. Od kilku lat w Mieście Białymstoku nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony jest
przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji, który umożliwia kandydatom i ich rodzicom
zapoznanie się z pełną ofertą szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, wprowadza jasne
kryteria i zasady rekrutacji, eliminuje problem blokowania miejsc i składania kopii
dokumentów w różnych szkołach, a także usprawnia proces przyjęć.
Elektroniczny nabór nie obejmuje Zespołu Szkół Nr 16 (ul. Zwycięstwa 28) oraz szkół
dla dorosłych.
W pierwszej kolejności absolwent gimnazjum powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół
ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Bardzo pomocny jest w tym informator
o szkołach ponadgimnazjalnych dostępny również w internecie pod adresem:
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nabor.um.bialystok.pl
Można tam znaleźć szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych klas,
języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach.
Korzystając z tego informatora kandydat ma możliwość wypełnienia „wniosku
o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej”, a także wydrukowania
go jako dokumentacji gotowej już do podpisania i przekazania do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu mogą pobrać formularz
w sekretariacie każdej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Miasto Białystok.
Kandydat musi poprawnie wypełnić ten druk. Do wniosku dołącza się dodatkowe
zaświadczenia, szczegółowo wymienione we „wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej”, a wymagane w wybranych szkołach (w przypadku klas sportowych,
integracyjnych, szkoły zawodowej) oraz potwierdzające pierwszeństwo przyjęcia
w przypadku takiej samej liczby punktów.
Komplet dokumentów, czyli „wniosek o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej” wraz z załącznikami należy zanieść do wybranej przez siebie szkoły
ponadgimnazjalnej. W tym roku, tak jak poprzednio kandydat ma możliwość wyboru trzech
szkół, jednak w celu uproszczenia całego procesu rekrutacji, komplet dokumentów składa
tylko do jednej szkoły – szkoły pierwszego wyboru, a więc tej szkoły, w której najbardziej
chce się uczyć i którą wskazał jako pierwszą na liście preferencji ww. „wniosku o przyjęcie
do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej”. Szkoła ta wprowadzi dane kandydata do systemu
elektronicznego.
Wyliczenie ilości punktów dla kandydatów na podstawie ich osiągnięć, wyników
ze świadectw i dostarczonych zaświadczeń odbywa się na podstawie danych zgromadzonych
w centralnej bazie.
Podczas przebiegu rekrutacji, gdy szkoły ponadgimnazjalne przyjmują dokumenty, kandydaci
mogą zapoznać się drogą internetową ze wstępnym obłożeniem interesujących ich klas.
Niestety nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Elektronicznym
naborem zostały objęte wszystkie szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży prowadzone
przez Miasto Białystok (z wyjątkiem Zespołu Szkół Nr 16). Jeżeli kandydat zamierza ubiegać
się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem (na przykład szkoły spoza Białegostoku,
szkoły prywatnej lub społecznej), musi się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie
wymagane przez tę szkołę dokumenty.
2.2. Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej składa się z następujących
części: danych osobowych kandydata i jego rodziców, listy preferencji oraz informacji
dodatkowych o kandydacie.
Na listę preferencji kandydat powinien wpisać te szkoły i oddziały, w których chciałby się
w przyszłości uczyć. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że na liście preferencji wskazuje się
konkretny oddział w szkole. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie: załóżmy, że w szkole
wymarzonej przez kandydata są cztery oddziały klasy pierwszej: IA, IB, IC, ID. Jeżeli na swojej
liście preferencji wpisze on tylko IA, to w wyniku przydziału może się okazać, że zabrakło mu
punktów, aby dostać się do tego oddziału. Ponieważ nie wpisał żadnego innego oddziału z tej
szkoły, system nie będzie próbował przydzielić go do oddziału IB, IC i ID. Nawet, jeżeli
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wystarczyłoby mu punktów, nie dostanie się do żadnego z tych oddziałów. Dlatego bardzo
ważne jest, aby kandydat pamiętał, że jeżeli chce, może wybrać na swojej liście preferencji
nawet wszystkie oddziały klasy pierwszej z wybranej szkoły. Kolejność, w jakiej wpisuje
poszczególne oddziały, jest ważna! Należy najpierw wpisać te oddziały, w których kandydat
chce uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić
go do tego oddziału, który jest na pierwszym miejscu listy. I będzie tak dalej próbował,
aż znajdzie miejsce w jednym z podanych przez kandydata oddziałów lub dotrze do końca
listy. Warto podać jak najdłuższą listę. Jeżeli kandydat wybierze bardzo mało różnych
oddziałów i zabraknie mu punktów, nie dostanie się nigdzie. Trzeba dać systemowi szansę
dokonania korzystnego przydziału. Kandydat może wybierać oddziały klasy pierwszej
należące do trzech różnych szkół. Na następnej stronie pokazujemy przykład wypełnionego
„wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej”, w którym znajduje się lista
preferencji. Na tym przykładzie widać, że można na liście preferencji przeplatać oddziały
klasy pierwszej z różnych szkół. Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
Szkoła, która znajduje się na pozycji nr 1 na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru.
To ona opiekuje się kandydatem w procesie rekrutacji i to do niej kandydat będzie musiał
zanieść wszelkie dokumenty.

Pamiętaj!
We wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej możesz wybrać dowolną
liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach. Wybierz więc jak największą
liczbę oddziałów w trzech szkołach! Zwiększa to Twoją szansę na dostanie się
do szkoły ponadgimnazjalnej już w pierwszym etapie rekrutacji.
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Wypełnia jednostka

Data złożenia:

Godzina złożenia:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Imiona* JAN
Nazwisko* KOWALSKI
PESEL*
0
0
2
6
0
7
1
4
1
0
7
Data urodzenia*
dzień
26
miesiąc 07
rok
2001
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu
tożsamości:
DANE ADRESOWE KANDYDATA

Adres zamieszkania
Województwo*

PODLASKIE

Powiat*

Ulica
Nr budynku*

M. BIAŁYSTOK
Gmina*
Miejscowość **

WARSZAWSKA

BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK

Nr lokalu
132

Kod pocztowy *
Poczta*

5
15-950
BIAŁYSTOK

Dane kontaktowe
Telefon

700 000 000

Adres e-mail

JAN@XPL.PL

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Mam problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

TAK / NIE

Spełniam następujące kryteria opisane w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
TAK / NIE

wielodzietność rodziny kandydata

TAK / NIE

niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

TAK / NIE
TAK / NIE

objęcie kandydata pieczą zastępczą
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TAK / NIE

laureat / finalista

TAK / NIE

Posiadam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie posiada numer:

DANE RODZICÓW
(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko*

ANNA

KOWALSKA

Telefon

700 000 001

700 000 002

Adres e-mail

ANNA@XPL.PL

STACH@XP.PL
Adres zamieszkania

Województwo*

PODLASKIE

PODLASKIE

Powiat*

M. BIAŁYSTOK

M. BIAŁYSTOK

Gmina*

BIAŁYSTOK

BIAŁYSTOK

Miejscowość*

BIAŁYSTOK

BIAŁYSTOK

Ulica

WARSZAWSKA

WARSZAWSKA

Nr budynku*

132

132

Kod pocztowy*

5
15-950
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LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI
PREFERENCJI*

L.p.
1

Nazwa szkoły
TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 55

Oddział
technik mechanik

3

TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 55
TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 52

technik elektryk
kelner

4

XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

medyczny

5

XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

politechniczny

6

TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 52

technik logistyk

7

TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 52

technik informatyk

8

XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

fizyczny

9

XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ekonomiczny

2

11

10

TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 52

technik elektronik

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień
do potwierdzania okoliczności wskazanych w złożonych oświadczeniach.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a)
potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli w ww. terminie oznacza wykreślenie kandydata z listy
zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorami danych są dyrektorzy szkół wymienionych
we wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Wiem,
że mogę odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w
procesie rekrutacji do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa
w kwalifikacji. Dane osobowe zawarte we wniosku i w dołączonych dokumentach będą wykorzystywane
wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.

Białystok

05.05.2017

……………………………………, dnia …………………………………………

……...Jan Kowalski………………………………

………Anna Kowalska ….………………

podpis kandydata

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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3. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DLA MŁODZIEŻY
1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 odbywa się z wykorzystaniem
systemu

informatycznego

firmy Vulcan

(z wyjątkiem

Zespołu Szkół

Nr

16

w Białymstoku). Od dnia 04. 05. 2017 r. od godz. 9.00 elektroniczny system rekrutacji
będzie dostępny dla kandydatów na stronie: nabor.um.bialystok.pl.
2. Postępowanie

rekrutacyjne

przeprowadza

komisja

rekrutacyjna

powołana

przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Kandydat ma do wyboru nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne, w których pragnie
podjąć naukę. Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych
w

tych

trzech

wybranych

szkołach,

które

zgodnie

z

wyborem

kandydata

są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności. Szkoła
ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego
wyboru.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie
dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie
uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia
2017 roku.
5. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów
lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli w żadnym ze wskazanych oddziałów
nie uzyska liczby punktów zapewniających przyjęcie.
6. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kandydaci wypełniają
w formie elektronicznej na stronie nabor.um.bialystok.pl, a następnie po wydrukowaniu,
podpisany składają w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru. Osoby nie mające
dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Formularz wniosku dostępny
jest w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
7. Dane kandydata, w tym oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum i wynik egzaminu
gimnazjalnego wprowadza do systemu naboru szkoła pierwszego wyboru.
8. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego mogą być składane przez kandydata w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76 § 1
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Kodeksu postępowania administracyjnego lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii
poświadczonej przez dyrektora gimnazjum, którą ukończył kandydat.
9. W terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, kandydaci składają w szkole
ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
b) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego,
c) 2 zdjęcia,
d) dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata):
Dokument

Forma dokumentu

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim
Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,
w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
•
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

oryginał,

•

notarialnie
kopia,

•

urzędowo poświadczony odpis
lub wyciąg z dokumentu,

Orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu •
niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

kopia
poświadczona
za
zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu na niepełnosprawność kandydata

wydane

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu

Orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
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poświadczona

Orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie rodzica

UWAGA! Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Lp.

1.

2.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Działanie
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej oraz do branżowej
szkoły I stopnia wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej sportowej, mistrzostwa
sportowego, szkoły ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi,
szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej
z oddziałami dwujęzycznymi lub oddziałem
międzynarodowym, wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
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04 maja – 23 czerwca
2017 r. do godz. 15.00

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

do 20 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

4 maja – 18 maja 2017r. do 20 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
do godz. 15.00

po złożeniu wniosku o
przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej oraz
branżowej szkoły I
stopnia w
postepowaniu
rekrutacyjnym

po złożeniu
wniosku o przyjęcie
do szkoły
ponadgimnazjalnej
oraz branżowej
szkoły I stopnia w
postepowaniu
rekrutacyjnym

3.

Wydanie
przez
szkołę
prowadzącą
kształcenie
zawodowe
skierowania
na badania lekarskie kandydatowi, który
złożył wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej oraz do branżowej
szkoły I stopnia

4.

Przeprowadzenie przez szkoły prób 22 maja – 31 maja
sprawności fizycznej (dotyczy oddziałów 2017 r.
sportowych i mistrzostwa sportowego)
do godz. 15.00

21 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

5.

Przeprowadzenie przez szkołę sprawdzianu 22 maja – 31 maja
kompetencji językowych (dotyczy oddziału 2017 r.
międzynarodowego i dwujęzycznego - II LO) do godz. 15.00

21 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

6.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali 2 czerwca 2017 r.
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej o godz. 12.00

24 lipca 2017 r.
o godz. 12.00

7.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
2 czerwca 2017 r.
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
o godz. 12.00
językowych

24 lipca 2017 r.
o godz. 12.00

Dostarczenie do szkoły świadectwa
8. ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków
o
przyjęcie
do
szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie
9.
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Ogłoszenie
listy
kandydatów
i
kandydatów
10. zakwalifikowanych
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
do szkoły w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa
ukończenia
gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały
11. one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
oraz do branżowej szkoły I stopnia,
a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie
zawodowe
także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań
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23 czerwca – 26
czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

-

do 27 czerwca 2017 r.

do 25 lipca 2017 r.

13 lipca 2017 r.
o godz. 10.00

16 sierpnia 2017 r.
o godz. 10.00

do 14 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

17 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu

12.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 17 lipca 2017 r.
i kandydatów nieprzyjętych
o godz. 12.00

18 sierpnia 2017 r.
godz. 12.00

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU OGÓLNODOSTĘPNEGO

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów,
którzy:
a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
c) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
do danego oddziału,
3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
a)

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
d) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje
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się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria:
a) wielodzietność kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
f) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO/MIĘDZYNARODOWEGO

1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia
gimnazjum.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym/międzynarodowym
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego,
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2) wynik sprawdzianu kompetencji językowych, przeprowadzonego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną,
3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka
obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria:
a) wielodzietność kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego/ międzynarodowego w publicznej szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonego
na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Warunek uzyskania pozytywnego
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sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem
nauczania w oddziale.
Wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego i międzynarodowego przystępują
do sprawdzianu kompetencji językowych. W przypadku większej liczby kandydatów
posiadających status laureata lub finalisty, o których mowa wyżej, niż liczba miejsc brane
są pod uwagę kryteria wymienione w pkt 2.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO/MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału,
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych
miejsc w szkołach i oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności
fizycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do szkół lub oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio
następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły,
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3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do szkół i oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego, na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności do:
a) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego,
b) oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz:
∗ posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
∗ posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
lub oddziału,
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∗ uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym
jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt.
- Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15
pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników procentowych wynosi
500% x 0,2 = 100 pkt);
2) za ceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału - max 72 pkt:
- ocena celująca
- ocena bardzo dobra

- 18 pkt
- 17 pkt

- ocena dobra

- 14 pkt

- ocena dostateczna

- 8 pkt

- ocena dopuszczająca

- 2 pkt

3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

- 7 pkt

4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
5) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 pkt.:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
∗

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

∗

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

∗

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
∗

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
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∗

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt

∗

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
∗

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,

∗

dwóch
lub
więcej
tytułów
lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,

∗

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 pkt,

∗

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

∗

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

∗

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

laureata

konkursu

tematycznego

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
∗

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,

∗

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

∗

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,

∗

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

∗

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

∗

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5
lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
∗

międzynarodowym – 4 pkt,

∗

krajowym – 3 pkt,
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∗

wojewódzkim – 2 pkt,

∗

powiatowym – 1 pkt

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) z języka polskiego i matematyki:
-

celujący – po 20 pkt

-

bardzo dobry – po 18 pkt

-

dobry – po 13 pkt

-

dostateczny – po 8 pkt

-

dopuszczający – po 2 pkt

2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
-

celujący – po 20 pkt,

-

bardzo dobry – po 18 pkt,

-

dobry – po 13 pkt,

-

dostateczny – po 8 pkt,

-

dopuszczający – po 2 pkt

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 2;

(np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)
3) z biologii, chemii, fizyki i geografii:
-

celujący – po 20 pkt,

-

bardzo dobry – po 18 pkt,

-

dobry – po 13 pkt,

-

dostateczny – po 8 pkt,

-

dopuszczający – po 2 pkt

24

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4;

(np. biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4
= 14 pkt.)
4) z języka obcego nowożytnego:
-

celujący – 20 pkt,

-

bardzo dobry – 18 pkt,

-

dobry –13 pkt,

-

dostateczny – 8 pkt,

-

dopuszczający – 2 pkt.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego
przelicza się punkty w sposób określony w pkt. 2 oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum:
-

celujący – 20 pkt,

-

bardzo dobry – 18 pkt,

-

dobry – 13 pkt,

-

dostateczny – 8 pkt,

-

dopuszczający – 2 pkt.

SKŁAD I SZCZEGÓŁOWE ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły
ponadgimnazjalnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli z tej szkoły.
2. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba,
której dziecko uczestniczy w postepowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej
szkoły.
3. Dyrektor szkoły może dokonać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany
osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
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4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
oraz sprawdzianu kompetencji językowych,
b) sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej
oraz sprawdzianu kompetencji językowych,
c) sporządzenie listy kandydatów, w przypadku, których zweryfikowano wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym,
d) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty,
e) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej,
f) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po
przeprowadzeniu
postępowania
rekrutacyjnego
lub
postępowania
uzupełniającego,
g) sporządzenie
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie
się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.
5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać
poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

posiedzenia

komisji

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia
komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji
obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach
lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji
rekrutacyjnej.
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10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
1) listę kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych
oraz prób sprawności fizycznej;
2) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowanych
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych oraz
postępowaniu uzupełniającym,
3) informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty;
4) informację o uzyskanych przez poszczególnych
sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej,
5) informację o liczbie
po przeprowadzeniu
uzupełniającego;

kandydatów

wynikach

punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
postępowania rekrutacyjnego lub postępowania

6) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
7) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
11. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do danej szkoły ponadgimnazjalnej.
12. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej zawiera
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację
o liczbie wolnych miejsc.
13. Listy o których mowa w pkt. 11 i 12 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły ponadgimnazjalnej. Listy zawierają
imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najmniejszą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
14. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
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2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
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4. ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16
4.1. Do klasy pierwszej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz do zasadniczej szkoły
zawodowej specjalnej przyjmowani są, na wniosek rodziców kandydaci posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
4.2. Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia specjalnej powinni posiadać zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
4.3. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi
szkoły specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności,
w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko
do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.
4.4. Do szkół zostaną przyjęci
nie przekroczą 24 roku życia.

kandydaci,

którzy do czasu ukończenia nauki

5. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH
5.1. O

przyjęcie

na

semestr

pierwszy

szkoły

policealnej

mogą

ubiegać

się

kandydaci posiadający wykształcenie średnie.
5.2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
5.3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba
wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
• w przypadku kandydata niepełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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• w przypadku kandydata pełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Powyższe kryteria mają jednakowa wartość.
5.4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
5.5. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
l.p.
Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie
na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
04.05-03.07.2017 r.
do godz. 15:00
04.05-19.05.2017 r.
do godz. 15:00
(na semestr pierwszy
klas I publicznej szkoły
policealnej, w której
przeprowadza się
sprawdzian uzdolnień
lub predyspozycji
przydatnych w danym
zawodzie)
02.11-24.11.2017 r.
do godz. 15:002
02.11-17.11.2017 r.
do godz. 15:002
(na semestr pierwszy
klas I publicznej szkoły
policealnej, w której
przeprowadza się
sprawdzian uzdolnień
lub predyspozycji
przydatnych w danym
zawodzie)
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Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
25.07-27.07.2017 r.
do godz. 15:00

25.07-27.07.2017 r.
do godz. 15:00

19.12-21.12.2017 r.
do godz. 15:002

19.12-21.12.2017 r.
do godz. 15:002

2.

3.

4

5

6

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy ¹
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydata
albo rodzica kandydata
niepełnoletniego
woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
potwierdzającego posiadanie
wykształcenia średniego, o ile nie
zostało ono złożone wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły
policealnej
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora
szkoły policealnej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 04.07.2017 r.

do 28.07.2017 r.

do 28.11.2017 r.2

do 22.12.2017 r.2

20.07.2017 r.
o godz. 10:00

21.08.2017 r.
o godz. 10:00

14.12.2017 r.
o godz. 10:002

16.01.2018r.
o godz. 10:002

do 21.07.2017 r.
godz. 15:00

do 22.08.2017 r.
godz. 15:00

do 15.12.2017 r.
do godz. 15:002

do 17.01.2018r.
do godz. 15:002

24.07.2017 r.
o godz. 12:00

23.08.2017 r.
o godz. 12:00

18.12.2017 r.
o godz. 12:002

18.01.2018r.
o godz. 12:002

24.07.2017 r.
do godz. 15:00

23.08.2017 r.
do godz. 15:00

18.12.2017 r.
do godz. 15:002

18.01.2018r.
do godz. 15:002

1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2) Dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
lutego.
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6. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
6.1.

O przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy
ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły
podstawowej.

6.2.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę
podstawową.

6.3.

Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

6.4.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba
wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•

w przypadku kandydatów, którzy ukończyli 16 lat, a w przypadku uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych
lub aresztach śledczych 15 lat:

- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
•

w przypadku kandydata pełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

6.5.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych
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dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych
lp.
Termin
Termin w postępowaniu
Rodzaj czynności
postępowania
rekrutacyjnym
uzupełniającego
Złożenie wniosku o przyjęcie
12.06-03.07.2017 r.
25.07-27.07.2017 r.
do szkoły dla dorosłych wraz
do godz. 15:00
do godz. 15:00
z dokumentami
1
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych
06.11-24.11.2017r.
19.12-21.12.2017r.
2
do godz. 15:00
do godz. 15:002
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
dla dorosłych i dokumentów
do 04.07.2017 r.
do 28.07.2017 r.
potwierdzających spełnianie
2
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez
przewodniczącego komisji
do 28.11.2017r.2
do 22.12.2017 r.2
rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy¹
Podanie do publicznej
20.07.2017 r.
21.08.2017 r.
wiadomości przez komisję
o godz. 10:00
3
rekrutacyjną listy kandydatów o godz. 10:00
zakwalifikowanych i
14.12.2017 r.
16.01.2018r.
kandydatów
2
do godz. 10:00
do godz. 10:002
niezakwalifikowanych
do 21.07.2017 r.
do 22.08.2017 r.
Potwierdzenie przez
godz. 15:00
godz. 15:00
kandydata albo rodzica
kandydata niepełnoletniego
4
woli przyjęcia w postaci
przedłożenia odpowiednio:
1) dokumentu
potwierdzającego ukończenie
klasy VI szkoły podstawowej,
do 15.12.2017r.
do 17.01.2018 r.
2
w przypadku ubiegania
godz. 15:00
godz. 15:002
się o przyjęcie do szkoły
podstawowej dla dorosłych,
2) oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum lub
ośmioletniej szkoły
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podstawowej, w przypadku
ubiegania się o przyjęcie na
semestr pierwszy klasy I
dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych,
- o ile nie zostały one złożone
wraz z wnioskiem o przyjęcie
do szkoły dla dorosłych
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez
dyrektora szkoły dla dorosłych
kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

5

6

24.07.2017 r.
o godz. 12:00

23.08.2017 r.
o godz. 12:00

18.12.2017 r.
o godz. 12:002

18.01.2018r.
o godz. 12:002

24.07.2017 r.
do godz. 15:00

23.08.2017 r.
do godz. 15:00

18.12.2017 r.
do godz. 15:002

18.01.2018 r.
do godz. 15:002

1) art. 187 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2) Dotyczy szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszy powszednim dniu lutego.

7.

ZASADY
REKRUTACJI
DO
POLICEALNEGO
AKTORSKIEGO „SZKOŁA TALENTÓW”

STUDIUM

WOKALNO-

7.1. Do publicznej szkoły artystycznej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali
pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
7.2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów,
którzy do wniosku o przyjęcie do Szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie aktor scen
muzycznych.
7.3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki
egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji i praktycznych
umiejętności.
7.4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje
opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
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8. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY
8.1. TECHNIKA
Absolwenci gimnazjów mogą kontynuować kształcenie w czteroletnim
technikum, które umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Jest to dobry typ szkoły, jeżeli
kandydat marzy by zdobyć zawód i móc szukać pracy, bądź by mając konkretny
zawód, myśleć o studiach. Absolwent technikum, który decyduje się na studia
wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne
przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych.

Technikum i drogi edukacyjne
Szkoła wyższa

szkoła policealna/
kwalifikacyjne
kursy zawodowe

matura

dyplom

Technikum

egzamin

gimnazjum

8.2. Branżowa szkoła I stopnia
Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci
się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie
prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół
zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.
Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy
branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły
I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego
2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
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Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym,
uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja
kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się
na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum
ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne
kursy zawodowe.
Branżowa szkoła I stopnia i drogi edukacyjne
Szkoła wyższa

szkoła policealna

Dyplom technika
potwierdzające
daną kwalifikacje
w zawodzie
matura

Liceum Ogólnokształcące
dla dorosłych (od II klasy)

Świadectwo
potwierdzające daną
kwalifikacje
w zawodzie

kwalifikacyjne
kursy zawodowe

Branżowa Szkoła II
stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

egzamin

gimnazjum

Obecnie białostockie szkoły ponadgimnazjalne oferują kształcenie w ponad 50
zawodach. Z tego informatora dowiesz się, jakie to zawody i kwalifikacje, gdzie możesz
pracować w przyszłości oraz w której szkole zawodowej możesz podjąć naukę
w określonym zawodzie.
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8.3.1 Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

ul. Słonimska 47/1, 15-029
Białystok, tel.(85) 732-63-06
www.zsbg.bialystok.pl
e-mail: zsbg@um.bialystok.pl
dyrektor : Małgorzata Sutuła
Technikum Budowlano - Geodezyjne
Zawód

Liczba
miejsc

Przedmioty
punktowane

Języki obce

technik budownictwa

58

technik geodeta

58

technik budowy dróg

15

technik inżynierii sanitarnej

14

język polski,
matematyka oraz
język obcy,
historia, wos,
biologia, chemia,
geografia,
fizyka, zajęcia
techniczne,
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki

technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
technik robót wykończeniowych
w budownictwie

29
29

Nasze atuty
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły to jedna z najstarszych szkół
w Białymstoku, w ciągu 72 lat istnienia ukończyło ją ponad 15 tys. absolwentów. Są wśród
nich pracownicy naukowi, znani politycy, przedstawiciele struktur samorządowych,
dziennikarze, sportowcy, artyści oraz właściciele największych w regionie firm budowlanych
i geodezyjnych.
Technikum Budowlano-Geodezyjne, to nowoczesna placówka edukacyjna, której atutami są:
• kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb
rynku pracy,
• kształcenie w atrakcyjnych zawodach związanych
z budownictwem, zapewniających stabilne
zatrudnienie oraz wysokie dochody zarówno
w Polsce, jak i za granicą,
• możliwość uzyskania matury i zdobycia tytułu
technika,
• wysokie
wyniki
egzaminów
maturalnych
i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
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• praktyki zawodowe organizowane w renomowanych przedsiębiorstwach w kraju
i za granicą,
• bogata, nowoczesna baza sportowa i dydaktyczna, systematycznie poszerzana m.in. dzięki
pozyskiwanym funduszom z projektów unijnych,
• szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój ucznia,
• coroczne finansowe Nagrody Specjalne dla najlepszego ucznia w zawodzie,
• sukcesy w konkursach i olimpiadach,
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• szkoła bezpieczna i doskonale zorganizowana, w której panuje życzliwa i przyjazna
atmosfera.
Baza lokalowa i dydaktyczna
Szkoła mieści się blisko centrum miasta, dzięki czemu jest do niej łatwy i dogodny dojazd
(autobusy linii 5, 8, 22, 28). Na bogatą i nowoczesną bazę szkoły składają się:
• 24 bardzo dobrze wyposażone pracownie
przedmiotowe,
• 3 pracownie zajęć praktycznych,
• 2 multimedialne pracownie językowe, pracownia
komputerowego projektowania architektonicznokonstrukcyjnego,
multimedialne
pracownie
geomatyki
i
dokumentacji
technicznej,
laboratorium fizyczne,
• Centra Multimedialne w bibliotece i świetlicy,
• sala konferencyjno-szkoleniowa,
• nowoczesna hala sportowa (sala gimnastyczna
1238m2, sala lustrzana-fitness, siłownia, sala
do tenisa stołowego), pełnowymiarowe boisko
ze sztuczną nawierzchnią,
• Szkolny Ośrodek Kariery, doradca zawodowy,
• Uczniowski Klub Sportowy "Budowlanka",
• zakwaterowanie w pobliskiej bursie szkolnej,
• punkt gastronomiczny,
• monitoring wizyjny,
• wkrótce budowa Centrum Kształcenia Praktycznego.
Osiągnięcia
Osiągnięcia naszych uczniów są miarą sukcesu szkoły, a jego ukoronowaniem jest przyznany
po raz kolejny tytuł „Złotej Szkoły 2017” w rankingu Perspektyw i czołowe miejsca wśród
techników w województwie podlaskim.
Jesteśmy dumni, że:
• wśród uczniów ZSB-G co roku mamy laureatów i finalistów olimpiad: Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości,
• nasi uczniowie zdobywają laury w konkursach technicznych, artystycznych i literackich:
Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, Forum Instalacyjne, Konkurs
Historyczny „Polska… Nasza Niepodległa”,
• mamy stypendystów: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka
Województwa Podlaskiego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionej młodzieży”,
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Prezydenta Miasta Białegostoku „Za innowacyjną myśl techniczną”, Prezydenta Miasta
Białegostoku „Za wyniki w nauce i osiągnięcia”; stypendia dla najlepszych w zawodzie
fundowane przez absolwentów szkoły,
• znakomicie łączymy rozwój intelektualny z fizycznym. Dwukrotnie zdobyliśmy
mistrzostwo w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Futsalu, w rowerowej jeździe
na orientację, podium w Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej, Licealiadzie Województwa
Podlaskiego w Narciarstwie Biegowym, w Piłce ręcznej, świetne osiągnięcia
w Łyżwiarstwie Szybkim Szkół Ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego
i w lekkoatletyce,
• dzięki wspaniałej pracy uczniów i nauczycieli otrzymaliśmy tytuły: Lidera Edukacji
Zawodowej, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z Klasą 2.0, Szkoły Rozwijającej się,
Talenty XXI wieku,
• nasze sukcesy zawdzięczamy także dostępowi do nowoczesnej technologii, świetnie
wyposażonych pracowni, profesjonalnych szkoleń, a to dzięki realizacji projektów
unijnych: „Podlasie turystyką silne”, „Młodzi, ciekawi świata techniki, „Dziś uczeń jutro
wykonawca”, „Technik na dobrej drodze”, „Przemysł dla edukacji – edukacja
dla przemysłu”. Trzy miliony trzysta tysięcy złotych, które dzięki owym projektom
otrzymała Szkoła, bardzo pomogły w rozwoju i otworzyły nowe możliwości,
• dbając o swój rozwój nie zapominamy o potrzebujących pomocy i wsparcia. Bardzo dużo
osób angażuje się w działalność Wolontariatu i akcje krwiodawstwa. Nasza uczennica,
laureatka konkursu „8 Wspaniałych” jest tego najlepszym przykładem,
• szkoła zapewnia nie tylko świetne warunki do nauki, daje również poczucie
bezpieczeństwa, co zostało nagrodzone przyznaniem certyfikatu Bezpieczna Szkoła.
Zajęcia dodatkowe
Technikum Budowlano-Geodezyjne jest szkołą, w której
młodzież ma możliwość poszerzania wiedzy oraz otrzymuje
wsparcie dla rozwoju swoich indywidualnych pasji
i zainteresowań. Oferujemy wiele różnorodnych zajęć
pozalekcyjnych, w tym:
• koła przedmiotowe (historyczne, humanistyczne,
przedsiębiorczości, geograficzne, matematyczne,
fizyczne, informatyczne),
• koła techniczne (budowlane, konstrukcyjne,
drogowe, geodezyjne, energii odnawialnej),
• sekcje sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna, lekkoatletyka, tenis
stołowy, biegi na orientację, sekcja strzelecka),
• Klub Młodego Wolontariusza, Koło Teatralne, zespół muzyczny,
• różne formy turystyki: wycieczki, biwaki, spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe,
• udział w pracach prężnie działającego
Samorządu Uczniowskiego i w redakcji gazetki
szkolnej.
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
Zadaniem szkolnictwa zawodowego jest ustawiczne
podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji w połączeniu
z uczelniami wyższymi, pracodawcami i rynkiem pracy.
Zdobyta wiedza przyczynia się do podniesienia
konkurencyjności młodzieży, wzbogaca o innowacyjne
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rozwiązania. Nasi uczniowie w przyszłości to potencjalni studenci, pracownicy i wykonawcy wykwalifikowane kadry określonych zawodów.
Działania podejmowane w ramach współpracy obejmują szereg nowatorskich form
nauczania, które docelowo mają zbliżyć poziom kształcenia do wymagań współczesnego
obszaru budowlanego i zbudowania podwalin
ku podniesieniu jego innowacyjności.
• Współpraca szkoła – uczelnia wyższa, w tym
Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska,
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Fizyki, poprzez:
- lekcje „na zamówienie” prowadzone w laboratoriach
uczelni przez nauczycieli akademickich,
- wykłady, seminaria naukowe rozwijające
kompetencje kluczowe i zawodowe,
• Współpraca szkoła - pracodawca, w tym MARKBUD, Röben Polska, FAKRO, UNIBEP, Silikaty, Kombinat Budowlany, ABW Superbruk,
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEO-SERWIS”, Przedsiębiorstwo
Instalacyjne "NIKOT", Nibe-Biawar, poprzez:
- wycieczki dydaktyczne/wyjazdy szkoleniowe do Centrów Szkoleniowych przedsiębiorstw,
umożliwiające odkrywanie nowych doświadczeń zawodowych, uzyskanie potwierdzenia
dodatkowych umiejętności zawodowych Certyfikatem,
- zajęcia warsztatowe i seminaryjne, uzyskanie certyfikatów potwierdzających zdobyte nowe
kwalifikacje,
- organizowanie i realizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, kształcenie
umiejętności praktycznych z możliwością przyszłego zatrudnienia,
- nietypowe lekcje zawodowe w „szkole na kółkach”,
czyli mobilnym centrum kształcenia, np. firma MAPEI,
GRUNDFOS,
- tworzenie klas bądź pracowni patronackich,
- realizację staży i praktyk u pracodawcy w ramach
projektów unijnych,
- zdobywanie dodatkowych uprawnień, np.: operator
wózków
widłowych,
montażysta
rusztowań
budowlanych, program AUTOCAD,
- wdrożenie mobilnego uczenia się,
- nauczanie hybrydowe,
- ćwiczenia terenowe z udziałem pracodawców,
- wyjazdy na Targi Zawodowe, w tym BUDMA, RENEXPO,
- organizowanie Forum Ekspertów z udziałem
pracodawców, np. w ramach OZE
- fundowanie nagród, stypendiów dla najlepszych uczniów w zawodzie,
• Praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus + „Praktyka zawodowa za granicą”
• Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, np. z Klastrem Ekoenergetycznym,
poprzez organizowanie spotkań, seminariów naukowych. Jednym z priorytetów szkoły jest
dbałość o praktyczną naukę zawodu. Działania
podejmowane przez placówkę
ukierunkowane są na zdobycie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych.
Współpraca z pracodawcami może skutkować nawiązaniem kontaktów z przyszłymi
pracownikami - absolwentami technikum.

40

Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

ul. 1000-lecia P.P. 14, 15-111 Białystok,
tel. (85) 651-20-93
www.zse.biaman.pl
e-mail: zse@zse.biaman.pl
dyrektor: mgr inż. Anna Niczyporuk

Technikum Elektryczne
Zawód

Liczba
miejsc

Przedmioty
punktowane

Języki obce

technik elektryk

58

technik elektronik

58

język angielski
język
niemiecki
język rosyjski

29

język polski,
matematyka oraz
język angielski
historia, WOS
fizyka, chemia,
biologia, geografia,
informatyka

technik teleinformatyk

29

technik informatyk

116

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Liczba
miejsc

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
język angielski,
historia, WOS,
fizyka, chemia,
biologia,
geografia, zajęcia
techniczne,
informatyka,
wychowanie
fizyczne

j. angielski

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Zawód

elektryk

elektronik

15

14
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Nasze atuty
Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych,
w szczególności egzaminu maturalnego 99,5% - 2016
rok;
Najlepsze technikum w woj. podlaskim
w Rankingu Techników 2017 Perspektyw;
Dbamy o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę;
Stawiamy na nowoczesne technologie;
Rozumiemy potrzeby uczniów i ich rodziców;
Organizujemy wycieczki zawodoznawcze do firm, praktyki zagraniczne.

Baza lokalowa i dydaktyczna
SZKOŁA- w budynku o powierzchni ok. 8400 m2 znajdują się:
Aula szkolna z bezpłatnym dostępem do Internetu;
27 sal lekcyjnych z projektorami multimedialnymi;
6 specjalistycznych laboratoriów, 10 pracowni komputerowych;
Centrum Energii Odnawialnej z minielektrownią wykorzystującą słońce i wiatr;
Studio nagrań TV Elektryk, Klub krótkofalarski;
Pracownia Sztuk Wizualnych z atelier fotograficznym;
Biblioteka z multimedialną czytelnią;
Kino Elektryk (prawdziwe kino na 55 osób);
Stołówka;
Kompleks sportowy (sale gimnastyczne, siłownia);
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 1
13 pracowni zawodowych.
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CENTRUM SPORTOWE TYSIĄCLECIA: boisko do piłki nożnej o nawierzchni „sztuczna trawa”
z trybunami na 100 miejsc, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia
lekkoatletyczna okólna, boisko do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, rzutnia
do pchnięcia kulą, budynek sanitarno – szatniowy.

Osiągnięcia
I miejsce w woj. podlaskim w Rankingu Techników 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 i 2017 Perspektyw;
Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie – 2015 r.;
VI miejsce w klasyfikacji ogólnej w Licealiadzie woj. podlaskiego – 2016 r.;
I miejsce w kategorii „Koncert estradowy- mała orkiestra” (do 35 osób) na 44.
Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych Inowrocław 2016 r.
I Miejsce na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych – Rowy 2014 r.
I i II miejsce w kategorii klas trzecich i czwartych w zawodach wojewódzkich
VI Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika”- 2017 r.
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka Stosowana”- 2016 r.
Finaliści i laureaci w 2016 r. w olimpiadach: Olimpiada Innowacji Technicznych
i Wynalazczości, XVIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”,
XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej;
Liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach. Szczegóły: www.zse.biaman.pl
w zakładce Uczniowie/Sukcesy.
Zajęcia dodatkowe
Szkolna Orkiestra Dęta;
Szkolne Koło Teatralne;
Radiowęzeł Szkolny;
Telewizja Elektryk. Kino Elektryk;
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Szkolne Koło Robotyki;
Koło Elektroniczne.
Szkolne Koło Informatyczne;
Klub Krótkofalarski. Szkolne Koło Caritas;
Szkolne Koło Pasjonatów Fotografii;
Koło Profilaktyki. Wolontariat Uczniowski;
Klub Rozwoju Osobistego i Społecznego;
Biznes Klasa- szkolne koło przedsiębiorczości;
Zajęcia zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki
„Półprzewodnik Elektryczny”;
Klub Olimpijczyka- zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach technicznych;
Zajęcia sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, łyżwiarstwo szybkie, piłka koszykowa,
piłka ręczna, badminton, szachy, unihokej, tenis stołowy, siatkówka plażowa, lekka
atletyka, samoobrona).
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
Współpracujemy zawodowo na rzecz wzajemnego
rozwoju z firmami z branży elektryczno- elektronicznej,
informatyczno- teleinformatycznej, graficznej.
Uczniowie

kształcą

się

praktycznie

odbywając

praktyki

zawodowe

m.in.

w następujących firmach: AC S.A, APS S.A., BIT Spółka Akcyjna Oddział w Białymstoku,
Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku, Coral Sp. J., Drukarnia Biały Kruk Milewscy
Sp. J., Electrum Sp. z o.o., Elektromontaż Wschód Sp. z o.o., Elhurt-Elmet Spółka z o. o.,
EuropeGAS Sp. z o.o., Globart Print Spółka Jawna, Instytut Energetyki – Zakład
Doświadczalny w Białymstoku, Key Company Sp. z o. o., P.W. Corpig Alicja Meteńko, PGE
Dystrybucja Białystok Sp. z o. o, Pionier Elektryk Andrzej Kowalewski, Plum Sp. z o. o.,
Politechnika Białostocka, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "Eltor"
Białystok Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDMA, SMP Poland Sp. z o. o.,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Elektron S.C. Jan Drobot, Robert Drobot, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok
Sp. z o. o.
Pracodawcy niejednokrotnie oferują zatrudnienie uczniom będącym dobrymi
praktykantami.
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Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12 , 15-702
Białystok, tel.(85) 65-13-854
www.zsg.bialystok.pl
e-mail: zsg@um.bialystok.pl
dyrektor: mgr Marek Józefowicz

Technikum Gastronomiczne
Zawód

Liczba miejsc

kelner

29

technik żywienia i usług
gastronomicznych

116

Przedmioty
punktowane
język polski,
matematyka oraz
język obcy
(angielski,
niemiecki, rosyjski),
biologia, chemia,
geografia,
informatyka

Języki obce

j. angielski,
j. niemiecki, j.
rosyjski

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
Zawód

Liczba miejsc

kucharz

58

cukiernik

29
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Przedmioty
punktowane
język polski,
matematyka oraz
język obcy,
biologia, chemia,
geografia,
informatyka

Języki obce

j. angielski

Nasze atuty
Zespół Szkół Gastronomicznych ma prawie
70-letnią tradycję, związaną z praktycznym
kształceniem młodzieży promującą kuchnię
regionalną i europejską. Zajęcia prowadzi
doświadczona i życzliwa kadra nauczycieli,
rzetelnie
przygotowująca
uczniów
do
egzaminów
maturalnych
oraz
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zespół Szkół Gastronomicznych oferuje swoim
uczniom możliwość odbycia licznych praktyk w ramach m. in. „Dnia Przedsiębiorczości”,
programu „Erasmus +” oraz wieloletniej współpracy z firmami branży gastronomicznohotelarskiej na terenie kraju i państw UE. Nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi
pracownikami. Atrakcyjna lokalizacja ZSG – blisko centrum oraz dworca PKS i PKP –
umożliwia młodzieży dogodny dojazd do szkoły. Młodzież spoza Białegostoku znajduje
zakwaterowanie w bursie szkolnej oraz internatach na terenie miasta.
Baza lokalowa i dydaktyczna
Szkoła posiada bazę do kształcenia
ogólnego i zawodowego: 4 bardzo dobrze
wyposażone pracownie technologiczne,
pracownię
obsługi
konsumenta.
Umiejętności praktyczne młodzież nabywa
także w Centrum Kształcenia Praktycznego
Nr 3 będącego częścią Zespołu Szkół
Gastronomicznych. W skład bazy lokalowo
dydaktycznej
wchodzą
nowoczesne
pracownie
komputerowe,
centrum
multimedialne, biblioteka, czytelnia, sala
gimnastyczna, siłownia, boisko wielofunkcyjne, stołówka oraz bufet.
Osiągnięcia
Zespół Szkół Gastronomicznych od lat
znajduje się w czołówce rankingów szkół
zawodowych w regionie i kraju. Szkołę
charakteryzuje
wysoka
zdawalność
egzaminów maturalnych i egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie ZSG co roku zostają leauratami
i finalistami krajowych i międzynarowodych
konkursów gastronomicznych. Najlepsi z
nich mogą skorzystać z międzynarodowych
wymian i praktyk na terenie krajów Unii
Europejskej.
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Zajęcia dodatkowe
Na terenie szkoły, jak i poza nią
organizowane są dodatkowe zajęcia i
kursy
rozwijające
umiejętności
zawodowe uczniów, m. in.: barman,
barista, carving. W Zespołu Szkół
Gastronomicznych, działają koła
zainteresowań: teatralne, taneczne,
kelnerskie,
szkolne
koło
wolontariatu, szkolne koło Caritas,
szkolne koło przedsiębiorczości.
Organizowanych jest także wiele
zajęć sportowych: lekkoatletyka,
tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, futsal, sekcja sportów
siłowych i karate. Uczniowie korzystać mogą z fakultetów przygotowujących ich
do konkursów, egzaminów maturalnych i zawodowych.

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia

Szkoła od wielu lat współpracuję
z firmami branży gastronimiczno –
hotelarskiej na terenia Polski oraz
krajów UE. Nasi absolwenci są
cenionymi
i
poszukiwanymi
pracownikami: szefami kuchni,
kucharzami,
kelnerami
i hotelarzami w renomowanych
restauracjach i hotelach na terenie
kraju i za granicą. Uczniowie
Zespołu Szkół Gastronomicznych
już w trakcie nauki znajdują często
zatrudnienie. Pozwala im to na
szybsze wejście na rynek pracy,
praktyczne rozwijanie swoich umiejętności oraz niezależność.
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Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Gen. J. Bema 105, 15-370
Białystok, tel. (85) 742-22-30
www.ekonomik.bialystok.pl
e-mail: zshe_bial@interia.pl
dyrektor : Wojciech Janowicz

TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE
Zawód

Liczba miejsc

technik ekonomista

87

technik hotelarstwa

58

technik handlowiec

29

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski, matematyka
oraz
historia, j. obcy,
fizyka, chemia, biologia,
geografia, informatyka

j. angielski,
obowiązkowy
do wyboru:
j. rosyjski lub
j. niemiecki

Nasze atuty
•
•
•
•

•
•
•
•
•

przygotujesz się solidnie do matury i na
studia,
zdobędziesz pożądane na rynku pracy
kwalifikacje zawodowe,
opanujesz język obcy,
nabyte kompetencje zawodowe i językowe
podwyższysz podczas praktyk krajowych
i zagranicznych,
nawiążesz kontakty z pracodawcami renomowanych firm,
nauczysz się prowadzić własną firmę,
skorzystasz z fachowej pomocy doradcy zawodowego,
będziesz uczestniczyć w realizacji projektów unijnych,
odkryjesz i rozwiniesz swoje pasje zawodowe, sportowe i artystyczne.

EGZAMIN W ZAWODZIE daje możliwość prowadzenia własnej firmy.
MATURA daje możliwość kontynuowania nauki na wyższej uczelni.
Realizujemy aktualnie następujące PROJEKTY UNIJNE:
•
•

ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (płatne staże),
Praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach,
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•
•
•
•

Zaangażowanie lokalnego biznesu i społeczności lokalnej w efektywne kształcenie
zawodowe - zagraniczna praktyka obserwacyjna ZSHE,
Uczeń - najlepsza inwestycja,
Pewnie w przyszłość – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum
hotelarstwa ZSHE,
Dziś uczeń ZSHE - jutro mobilny pracownik na Europejskim Rynku Pracy - projekt w
ramach Programu Erasmus+.

Baza lokalowa i dydaktyczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

6 pracowni informatycznych z komputerami najnowszej generacji i szybkim
internetem,
20 sal multimedialnych wyposażonych w projektory lub tablice interaktywne,
Szybka sieć bezprzewodowa na terenie całej szkoły i
internatu,
Nowoczesne pracownie do nauki języków obcych,
Specjalistyczne pracownie do nauki zawodu,
Ośrodek Kariery,
Aula szkolna na 300 osób,
3 centra multimedialne (w wypożyczalni, czytelni,
świetlicy), z dostępem do Internetu, drukarką,
Radiowęzeł,
Wypożyczalnia i czytelnia w oddzielnych salach,
Bufet, “źródełko” wody pitenej, kserokopiarka dla uczniów,
Kompleks boisk „Orlik”, siłownia, sala gimnastyczna,
Nowoczesny internat (pokoje mieszkalne, pokoje cichej nauki, pokoje gościnne, sala
konferencyjna z wyposażeniem multimedialnym, sala komputerowa, internet
bezprzewodowy, czytelnia, siłownia, kuchnia do dyspozycji wychowanków, świetlica,
stołówka),
Stołówka szkolna dostępna dla wszystkich uczniów szkoły.

Osiągnięcia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Złota Szkoła 2017, 2016, 2014, 2013 i Srebrna Szkoła 2015 w Ogólnopolskim
Rankingu Szkół. Jesteśmy obecnie na drugim miejscu w województwie podlaskim,
Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia
i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter),
Lider Edukacji Zawodowej w Ogólnopolskim Konkursie
MEN,
Szkoła Innowacyjna,
Szkoła Przedsiębiorczości,
Szkoła Odkrywców Talentów,
Szkoła z Klasą,
należymy do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających
się,
jesteśmy w gronie najaktywniejszych szkół w Ogólnopolski Konkursie "Otwarta
Firma",
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•
•
•
•

3 finalistów Olimpiady Wiedzy o Bankach w 2015 roku,
3 stypendystów Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki w nauce w roku szkolnym
2015/2016,
3 Stypendystów Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjna myśl techniczną
oraz w dziedzinie twórczości artystycznej,
stypendystka Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym
2015/1016.

Zajęcia dodatkowe
•
•
•
•
•

kwalifikacyjne kursy zawodowe
grupa teatralna
KUMONOQE
Szkolna Grupa Amnesty
International
koło wolontariatu
zajecia sportowe z:
lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, kulturystyki i podnoszenia
ciężarów

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
Realizując program praktyk współpracujemy z najlepszymi firmami oraz instytucjami w
naszym województwie m.in.: ADAMPOL S.A. , SAMASZ, DAZE, Selgross, Leroy Merlin,
Bi1, KAJA Sport, NBP, Izba Administracji Skarbowej, urzędami miejsckimi, bankami,
biurami rachunkowymi, hotelami: Ibis, Royal, Cristal, Gołębiewski, Branicki, Esperanto,
Aristo, Trio.
•

Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej.

Co możesz po Ekonomiku?
Kończąc naukę w zawodzie technik ekonomista możesz
kontynuować edukację na uczelni wyższej bądź pracować w
instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami,
podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z
zakresu finansów i rachunkowości.
Jesteś przygotowany aby wykonywać następujące zadania zawodowe:
•
•

•

planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (otwierasz własny biznes: firmę,
działalność gospodarczą)
obliczanie podatków, prowadzenie rachunkowości (pracujesz w biurze
rachunkowym, podatkowym, księgowym, prowadzisz księgowość w firmie prywatnej
lub instystucji państwowej)
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (pracujesz w administracji firm prywatnych
lub instytucji państwowych)
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•

•

wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą (pracujesz w banku, biurze rachunkowym,
podatkowym, księgowym, prowadzisz księgowość w firmie prywatnej lub instytucji
państwowej)
Po ukończeniu szkoły uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym możesz
uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec jesteś
przygotowany aby kontynuować edukację na uczelni wyższej.
Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych
oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony
Konkurencji i Konsumenta. Możesz również prowadzić własną
firmę, w której zatrudnisz pracowników lub sam będziesz
wykonywać wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń
finansowo-ekonomicznych firmy.
Jesteś przygotowany aby wykonywać następujące zadania zawodowe:
•
•
•
•
•

Organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów
do sprzedaży,
Wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizację transakcji kupna
i sprzedaży,
Prowadzić działania reklamowe i marketingowe,
Organizować i prowadzić działalność handlową,
Zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Kończąc naukę w zawodzie technik hotelarstwa jesteś
przygotowany aby kontynuować edukację na uczelni wyższej.
Ponadto pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach
wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach,
zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a
także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej,
lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę
noclegową. Może być zatrudniony
w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w
branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.
Jesteś przygotowany aby wykonywać następujące zadania zawodowe:
•
•
•
•
•
•

prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich,
rezerwować usługi hotelarskie,
wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji,
przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości,
przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku
ul. Broniewskiego 14, 15-959
Białystok, tel.(85) 65 13 479
www.mechaniak.com..pl
e-mail: zsmbialystok@wp.pl
dyrektor: Małgorzata Kleszczewska

Technikum Mechaniczne
Zawód

Liczba
miejsc

technik mechanik

58

technik mechatronik

58

technik pojazdów samochodowych

87

technik gazownictwa

29

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
historia, język obcy,
fizyka, informatyka

j. angielski,
j. niemiecki
j. rosyjski

Przedmioty
punktowane

Języki obce

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Zawód

Liczba
miejsc

mechanik pojazdów
samochodowych

15

mechanik motocyklowy

14

elektromechanik pojazdów
samochodowych

15

blacharz samochodowy

14

język polski,
matematyka oraz
historia, język obcy,
fizyka, informatyka

Nasze atuty
• 95 letnia tradycja i doświadczenie,
• wysoka jakość kształcenia dostosowana do potrzeb rynku pracy,

52

j. angielski

•

zdawalność egzaminów zawodowych oraz egzaminów maturalnych powyżej średniej
krajowej,
• zatrudnienie w firmach współpracujących ze szkołą,
• nowoczesna baza dydaktyczna,
• zagraniczne praktyki zawodowe i wymiana uczniów w ramach programu ERASMUS+
we Włoszech i Hiszpanii,
• bezpłatne kursy specjalistyczne w ramach projektów współfinansowanych z Unii
Europejskiej, np. spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, MIG,
TIG, MMA; obsługa, konserwacja, remont i montaż urządzeń, instalacji i sieci,
elektroenergetycznych i gazowych; operator wózków widłowych; kurs prawa jazdy
• dodatkowe praktyki, płatne staże w firmach z branży samochodowej, mechanicznej
i mechatronicznej.
Baza lokalowa i dydaktyczna

•
•
•
•
•
•

• specjalistyczne pracownie praktycznej
i teoretycznej nauki zawodu,
• wielofunkcyjna hala samochodowa,
• pracownia
napraw
blacharskolakierniczych,
• myjnia samochodowa,
• stanowisko do wulkanizacji,
• stanowisko do wymiany ogumienia
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,
Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC – Haas Technical Education Center),
nowocześnie wyposażone warsztaty mechaniczne (np. obrabiarki CNC, spawalnia),
pełnowymiarowe boisko piłkarskie i wielofunkcyjne boisko sportowe,
nowocześnie wyposażone siłownie,
internat (103 miejsca),
biblioteka z bogatym księgozbiorem i stanowiskami komputerowymi.
Osiągnięcia
• 13 uczniów stypendium Prezydenta
Miasta Białegostoku za innowacyjną
myśl techniczną,
• 20 uczniów stypendium Prezydenta
Miasta Białegostoku za działalność
artystyczną,
• I i III miejsce w V Ogólnopolskim
Konkursie „Normalizacja i ja" pod
hasłem
"Normy
gwarantem
bezpieczeństwa produktów" (film,

komiks, scenariusz lekcji),
• tytuł "Super Technik Absolwent 2016" w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i
Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik
Absolwent Roku”,
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• IV miejsce w V edycji rajdów samochodowych "DUCH PUSZCZY",
• III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół województwa podlaskiego za rok
szkolny 2015/2016,
• I miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w łyżwiarstwie szybkim chłopców,
• II miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej chłopców,
• IV miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w piłce koszykowej chłopców,
• III miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lidze Lekkoatletycznej
• III miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Moje miasto i mój region za 100
lat”
• IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ALFIK MATEMATYCZNY

Zajęcia dodatkowe
•

Koło mechatroniki , Koło robotyki, Koło metaloplastyki, Koło motoryzacyjne , Koło
motocyklowe, Koło młodego wynalazcy, Koło młodego konstruktora,
Młodzieżowa orkiestra dęta, Kabaret szkolny, Piłka koszykowa, Piłka ręczna, Piłka
siatkowa, Piłka nożna, futsal, Trójbój siłowy, Sekcja lekkoatletyczna, Sekcja
łyżwiarstwa, Sekcja tenisa stołowego, Sekcja unihokeja, Szkolne koło PCK, Koło
przyjaciół biblioteki, Szkolne Koło Caritas, Wolontariat, Doradztwo zawodowe,
Zajęcia dodatkowe – egzamin zawodowy, Zajęcia dodatkowe – egzamin
maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym, Trening umiejętności
społecznych.
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Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
•

•
•

Klaster Obróbki Metali, InterCars, SCANIA Polska S.A., Zrzeszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, AC S.A Białystok, KAN, Polska
Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy Oddział w Białymstoku, SaMasz"
Białystok, JAN SOBAŃSKI AUTO SYSTEM Kobyłka k/Warszawy, „PROMOTECH"
Sp. z o.o. Białystok, „NOVOL" Sp. z o.o. Komorniki, "CSV" CarSystem-Voss Sp. z o.
o. Szczecin, „JAZON" Sp. z o.o. Białystok, „ChM" Sp. z o.o. Lewickie
k/Białegostoku, „Pilkington IGP” Sp. z o.o. Oddział Białystok, „JRTECH" Wasilków,
„ALTRAD - SPOMASZ" S.A. Białystok, „TOOLCO" Białystok, „ASKO" Sp. z o.o.
Białystok, „Roboprojekt - BOC” Sp. z o.o. Oddział Handlowy Białystok, „NIBE BIAWAR" Sp. z o. o. Białystok, P.P.H „SILIKATY" Białystok Sp. z o.o., „BESTPOL” S.J.
Białystok – Kleosin, P.P.H.U „SUKCES" Białystok, „ARDGEN" Białystok, „POLMOS"
S.A. Białystok, „AMAH - S.J. Białystok, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Białystok, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Białystok.
Placówki oświatowe, wyższe uczelnie miasta Białegostoku, Politechnika Śląska.
Osoby fizyczne w zakresie napraw i badań technicznych pojazdów.
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Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566
Białystok, tel. 85-7411-075
zsrckp.pl
e-mail: zsrckpsekretariat@interia.pl
dyrektor: mgr inż. Wiesław Joszczyk

Technikum Zawodowe Nr 7
Zawód

Liczba miejsc

technik rolnik

15

technik turystyki wiejskiej

14

technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

29

technik informatyk

29

technik architektury
krajobrazu

29

technik obsługi turystycznej

29

technik weterynarii

29

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
historia, biologia,
chemia, geografia,
fizyka, zajęcia
techniczne, zajęcia
artystyczne,
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki
rosyjski

Nasze atuty
Szkoła posiada w swojej ofercie wiele ciekawych
kierunków kształcenia z bardzo dobrze wyposażoną
bazą techno-dydaktyczną, po ukończeniu których
można podjąć pracę, założyć własną działalność lub
kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Zajęcia
odbywają się w systemie jednozmianowym, co
pozwala na uczestnictwo młodzieży w bogatej
ofercie zajęć pozalekcyjnych. Szkoła położona jest w
pięknym Zabytkowym Parku Lubomirskich nieopodal
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Zalewu w Dojlidach. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia i staże realizowane w
ramach projektów unijnych oraz wyjazdy uczniów do gospodarstw i zakładów innowacyjnych
w Polsce i Europie. Na terenie szkoły posiadamy bezpłatną sieć WIFI. Szkoła prowadzi
projekty Erasmus +. Atutem szkoły jest również istnienie Internatu przy szkole.
Baza lokalowa i dydaktyczna
Uczniowie
naszej
szkoły mają
możliwość
zakwaterowania
w
internacie
dysponującym
150
miejscami,
zapewniającym
całodzienne wyżywienie. W szkole
funkcjonuje
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców
kategorii
B
i
T.
Dysponujemy nowoczesną bazą do
diagnostyki urządzeń ochrony roślin,
nowoczesną szklarnią posiadającą
możliwość
automatycznego
sterowania parametrami
pracy,
ciągnikiem do rolnictwa precyzyjnego.
Pracownie są wyposażone w środki
dydaktyczne zgodne z wymaganiami
podstaw programowych. Kształcenie
praktyczne w technikum weterynarii prowadzone jest w gabinetach lekarzy weterynarii.
Posiadamy nowoczesne obiekty sportowe do zajęć z wychowania fizycznego.
Osiągnięcia
W czasie 70-letniej działalności
szkoły ponad 150 uczniów zostało
finalistami i laureatami Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Zajmujemy czołowe miejsca w
Olimpiadzie
Młodych
Producentów Rolnych oraz w
Konkursie
Schumanna.
Systematyczne bierzemy udział w
Wojewódzkim
Konkursie
“Bezpieczne
Gospodarstwo”
organizoawanym przez KRUS i
Państwową
Inspekcję
Pracy
zajmując wysokie miejsca. Nasi
uczniowie osiągają bardzo dobre
wyniki
na
egzaminach
zewnętrznych z poszczególnych kwalifikacji zawodowych. Uczniowie technikum informatyki
zajęli pierwsze miejsce w województwie podlaskim w Programie IT Szkoła w latach 2014,
2015, 2016.
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Zajęcia dodatkowe
Wszyscy uczniowie mają możliwość
korzystania z dodatkowych zajęć
z
poszczególnych
przedmiotów
nauczania
prawadzonych
przez
nauczycieli.
W ramach tych zajęć
organizowane są szkolenia z zakresu
stosowania
środków
chemicznych
i doradztwa chemicznego oraz kurs
operatora kombajnu zbożowego i
sieczkarni samojezdnej. Szkoła stwarza
młodzieży dobre warunki rekreacji i
wypoczynku poprzez uprawianie sportu,
udział w pracach zespołów artystycznych
oraz koła fotograficznego.

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
W szkole funkcjonuje Ośrodek
Doradztwa
Zawodowego
zatrudniający
doradcę,
który
wspiera młodzież w wyborze
przyszłego zawodu jak i pośredniczy
w
znalezieniu
pracy.
Współpracujemy z
uczelniami:
Politechnika
Białostocka,
Uniwersytet w Białymstoku oraz
zakładami
pracy:
Samasz,
Contractus, Agro Moto, Ośrodkiem
Doradztwa
Rolniczego,
Powiatowym
Urzędem
Pracy,
Państwową Inspekcją Pracy, KRUS,
gospodarstwami specjalistycznymi,
Gospodarstwem
Państwa
Wilczewskich w Białousach, Gospodarstwem Ogrodniczym Państwa Skibickich, gabinetami
lekarzy weterynarii. Możliwość zatrudnienia istnieje również w biurach podróży, obiektach
noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji, jak również prowadzenia
własnej działalności w każdym ukończonym w tut. zespole zawodzie.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762
Białystok, tel.(85) 653 00 73
IX LICEUM
www.zsoit.bialystok.pl
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
e-mail: zsoitbialystok@wp.pl
dyrektor : Beata Zadykowicz

TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 1
Zawód

Liczba miejsc

Technik organizacji reklamy

29

Technik realizacji nagrań
i nagłośnień

29

Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
Technik fotografii
i multimediów

14
15

Nasze atuty
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Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
j. obcy, biologia,
geografia, WOS,
informatyka,
historia

j. angielski
i do wyboru:
j. niemiecki
lub j. rosyjski,

Jesteśmy szkołą z tradycjami, ale otwartą na wyzwania współczesnego świata. Naszym
celem jest przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie obywatelskim
wyposażonego w wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia, wrażliwego na potrzeby
drugiego człowieka.
kształcimy w zawodach, które organizują świat reklamy i mediów – radia, telewizji,
internetu
w technikum nauka zajęć specjalizujących odbywa się w grupach 7-8 osobowych
organizujemy indywidualny tok nauki dla uczniów zdolnych, utalentowanych sportowo,
organizujemy konkursy na szczeblu wojewódzkim i miejskim rozwijające pasje i talenty
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
w szkole działa Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
organizujemy ciekawe zajęcia w ramach różnych projektów unijnych, działają koła
zainteresowań, posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
współpracujemy ze szkołami z zagranicy w ramach Programu Erasmus+
prowadzimy specjalistyczne zajęcia indywidualne (trening techniki indywidualnej,
bramkarski, koordynacji ruchowej, trening przygotowania motorycznego i aerobic),
dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i trenerską (trenerzy z uprawnieniami
I klasy – posiadający licencje UEFA A i UEFA PRO),
Baza lokalowa i dydaktyczna
Szkoła jest świetnie usytuowana – do centrum
miasta można dotrzeć samochodem w 4 minuty,
bo od ul. Lipowej dzielą nas jedynie 4 km
Dysponujemy:
• wieloma pracowniami wyposażonymi w
nowoczesny sprzęt multimedialny,
• biblioteką
szkolną
z centrum
multimedialnym,
• bezprzewodową
siecią
internetową,
radiowęzłem szkolnym,
• monitoringiem całego obiektu,
• Internatem na 105 miejsc, kuchnią i stołówką (gdzie gotujemy jak w domu!),
• obiektami sportowymi – NOWOWYBUDOWANYM boiskiem szkolnym,
gimnastyczną, siłownią,

salą

Osiągnięcia
Rok 2015
Mistrzostwo Województwa Podlaskiego w
Kategorii Junior Młodszy
I m-ce na turnieju LOSSM w Chorzowie w kat:
U-19
III m-ce na turnieju LOSSM w Chorzowie w kat:
U-17;
II miejsce na turnieju VILNIUS CUP 2016 w kat:
U-19 ;
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III m-ce na turnieju VILNIUS CUP 2016 w kat : U-17;
Rok 2016
III miejsce na Międzynarodowym Turnieju w Wilnie
awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych
III miejsce Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (runda jesienna)
I i III miejsce na Turnieju Juniorów w Małkini
Jakub Gierasimczuk (jeden z 4 najlepszych w Polsce , wyróżnionych wyjazdem do
Sewilii - HISZPANIA w ramach Reprezentacji POLSKI POLISH SOCCER SKILLS)
Nasi uczniowie zostali powołani do Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej U-17 (Paweł
Olszewski, Jakub Tabor), U-18 (Paweł Kaczmarczyk, Mateusz Ostaszewski, Marcin Pigiel), U19 (Karol Świderski, Kacper Piechniak),
Rok 2017
I miejsce w futsalu w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego
III miejsce na Turnieju " Hary Cup " w Łodzi
VI miejsce na Turnieju Międzynarodowym " Bfa Cup " w Wilnie
I miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniora Starszego prowadzonej przez Podlaski
Związek Piłki Nożnej - po pierwszej rundzie
Nasi uczniowie zostali powołani do Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej U-18 (Paweł
Olszewski, Jakub Tabor) oraz U-19 (Hubert Gostomski)
Zajęcia dodatkowe
Organizujemy
różnorodne
zajęcia
dodatkowe w formie kół zainteresowań
i warsztatów.
Dużą popularnością cieszą się zajęcia
dotyczące
rozwijania
samorządności,
zdrowego stylu życia, wolontariatu,
współczesnej kinematografii, umiejętności
logicznego myślenia, a przede wszystkim
różne zajęcia sportowe. Biblioteka szkolna
organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi.
Nauczyciele
organizują
zajęcia
indywidualne z uczniami, gdzie młodzież
przygotowywana jest do olimpiad i konkursów na różnych szczeblach.
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
Szkoła współpracuje:
Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego,
Podlaski Związek Piłki Nożnej,
Jagiellonia – Białystok Sportowa Spółka
Akcyjna,
Podlaskie firmy działające w reklamie i
mediach oraz poligrafii
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Po ukończeniu:
TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY uzyskujesz kwalifikacje:
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych;
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
możesz:
• kontynuować naukę na studiach lub kursach kwalifikacyjnych,
• pracować w agencjach reklamowych, agencjach do spraw kontaktów z prasą
i kształtowaniem opinii publicznej, domach medialnych, zakładach fotograficznych
i poligraficznych, studiach castingowych, punktach handlowych i usługowych,
• prowadzić własną firmę,
TECHNIKUM REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ
ST.2. Realizacja nagrań;
ST.3. Realizacja nagłośnień
możesz:
• kontynuować naukę na studiach lub
kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
• pracować w studiach nagrań, radiu i telewizji,
na planie filmowym
• w każdym miejscu, gdzie produkowany jest
dźwięk
TECHNIKUM FOTOGRAFII I
MULTIMEDIÓW
AU.23. Rejestracja, obróbka i
publikacja obrazu;
AU.28. Realizacja, projektów
multimedialnych;
możesz:
• kontynuować naukę na studiach
lub kursach kwalifikacyjnych,
• pracować w agencjach
reklamowych, firmach wydawniczych, studiach fotograficznych,
• prowadzić własną firmę,
TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac
graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
możesz:
• kontynuować
naukę
na
studiach
lub
kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
• pracować w agencjach reklamowych i zakładach
poligraficznych
• znaleźć zatrudnienie w firmach wydawniczych
i drukarniach cyfrowych
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Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21, 15-879
Białystok, tel.(85) 742-12-13
www.zst.bialystok.pl
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl
dyrektor: mgr Tadeusz Halicki
Technikum Zawodowe Nr 9

Zawód

Liczba
miejsc

technik technologii drewna*

29

technik żywienia i usług
gastronomicznych*

29

technik pojazdów samochodowych*

15

technik mechanik*

14

technik żywienia i usług
gastronomicznych*

15

technik technologii żywności*

14

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
język obcy
nowożytny I, język
obcy nowożytny II,
chemia, fizyka,
technika,
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki
j. rosyjski

*w tym sportowe grupy międzyoddziałowe o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego
w dyscyplinach boks i strzelectwo sportowe
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Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 3
Zawód

Liczba
miejsc

blacharz samochodowy

7

mechanik pojazdów
samochodowych

8

operator obrabiarek skrawających

7

kierowca mechanik

7

kucharz

7

piekarz

7

stolarz

8

mechanik – operator maszyn do
produkcji drzewnej

7

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
język obcy
nowożytny I, język
obcy nowożytny II,
chemia, fizyka,
technika,
informatyka

j. angielski,
j. rosyjski

Nasze atuty

Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe
– Certyfikat Europass (Hiszpania, Turcja,
Niemcy, Włochy, Portugalia, Belgia,
Bułgaria, Francja, Grecja, Wielka
Brytania, Czechy, Finlandia);
Fundusz Stypendialny ZST-Progres dla
najlepszych uczniów w zawodzie;
Praktyki zawodowe w czołowych
firmach woj. podlaskiego;
Doświadczona,
wysoko
wykwalifikowana kadra nauczycielska,
życzliwa,
otwarta
na
ciekawe
inicjatywy;
Ośrodek Egzaminacyjny branży drzewnej;
Nowoczesne pracownie zawodowe;
Sekcje sportowe: boks (Klub Sportowy Cristal Pruszynka) i strzelectwo sportowe (UKS
Kaliber);
Nauka w systemie jednozmianowym;
Bezpieczeństwo (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)
Stołówka restauracyjna;
Dogodna lokalizacja w pobliżu Dworca PKS i PKP.
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Baza lokalowa i dydaktyczna
nowoczesny kompleks sportowy: boisko do piłki
nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej,
koszykowej i ręcznej, siłownia wewnętrzna i
zewnętrzna;
22 multimedialne pracownie przedmiotowe z
dostępem do Wi-Fi i tablicą interaktywną;
Pracownie Zajęć Praktycznych wyposażone w
stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
CAD, SOLID EDGE;
profesjonalna strzelnica sportowa;
biblioteka szkolna z czytelnią i Multimedialnym
Centrum Informacyjnym;
Klub Młodzieżowy ze stołami bilardowymi;
stołówka restauracyjna;
całodobowy monitoring.
Osiągnięcia
Wyróżnienie 2-go stopnia
w
Ogólnopolskim
Konkursie „Sprawny w
Zawodzie”
Oświęcim
2017r.;
Tytuł
Laureata
Ogólnopolskiego
Konkursu
„Szkoła
Zawodowa
Najwyższej
Jakości 2016”;
I miejsce w Konkursie
Zabytki
Podlasia
w
miniaturze - 2015r.;
I
miejsce
w
V
Ogólnopolskim Konkursie Stolarskim w Słupsku – 2015r.;
III miejsce w kraju w Turnieju Budowlanym "Złota kielnia" – 2013r.;
Powołania do kadry Polski juniorów w boksie oraz do kadry Polski w strzelectwie
sportowym uczniów ZST;
I i II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Mariampolu (Litwa) –
2015r.;
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Jełgawie (Łotwa) – 2015r.;
I miejsce i tytuł Mistrza Województwa w futsalu chłopców – 2015r.;
II miejsce w kraju drużynowo w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich "O srebrne
muszkiety" – 2013.

65

Zajęcia dodatkowe
Koło Dziennikarskie
„Andersiak”;
Klub Miłośników Kultury i
Turystyki;
Klub Historyczny;
Szkolne Koło Intarsji i
Pirografii;
Sekcja Bokserska;
Uczniowski Klub Sportowy
KALIBER;
Koło Motoryzacyjne
„Mechaniczne inspiracje”;

Koło Kulinarne;
Szkolny Klub „Europejczyk”;
Szkolne Koło CARITAS;
LOP.

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
TOBO Datczuk S. J., KOMANDOR Białystok S.A., FURNIT Fabryka Mebli Bojczuk
Roman, RENGGLI Sp. z o. o., PHUP LAMBUD, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„DILAP”, Fabryka Mebli „FORTE” S.A., RENAULT Autoryzowana Stacja Obsługi PHUP
„MOTOZBYT” Sp. z o. o., RYCAR Sp. z o. o., AUTO SERWIS inż. Borys Piech,CITROEN
ASW WOJCIULA Sp. z o. o., NISSAN Wasilewski i Syn Sp. z o. o., SaMASZ Sp. z o. o.,
HOTEL PODLASIE – HASS H.A.Z. WASILUK S. J., LECH Garmażeria Staropolska Lech
Zwolan, SANTANA Skłodowscy S. J., GASTRO STREFA Sp. z o. o., PSS „SPOŁEM”
Białystok, Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o. o.
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 57, 15-002
Białystok, Tel. 85 675 00 77
www.zstio.net.pl
e-mail: sekretariat@zstio.net.pl
dyrektor: Mariusz Pęza
Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku**
Przedmioty
Zawód
Liczba miejsc
punktowane
technik logistyk

15

technik przemysłu mody

14

technik organizacji reklamy ***
technik fotografii i
multimediów ***

10

technik obsługi turystycznej ***

10

technik hotelarstwa ***

10

technik usług fryzjerskich

29

technik informatyk

29

technik masażysta/
tyfloinformatyk (specjalny)

10

język polski,
matematyka oraz
język obcy
nowożytny,
fizyka, chemia,
biologia, historia,
geografia

10

Języki obce

Język angielski
Język rosyjski/
Język
niemiecki

** szkoła z oddziałami integracyjnymi
*** w tym do 5 kandydatów z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7
Zawód

krawiec
fryzjer

Liczba miejsc

Przedmioty
punktowane

15

język polski,
matematyka oraz
j. obcy, informatyka,
fizyka, geografia,
historia

14
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Języki obce

j. angielski

Nasze atuty
Zespół
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi
im.
Stanisława
Staszica w Białymstoku to szkoła z
ponad 90-letnią tradycją. To nie tylko
nowoczesna placówka edukacyjna,
w
której
każdy
zdobywa
wszechstronną
wiedzę
ogólnokształcącą i zawodową, ale
również miejsce, gdzie młodzież może
rozwijać swoje indywidualne pasje
i zainteresowania. Atutem szkoły jest
jej atrakcyjne położenie w samym sercu Białegostoku - w centrum miasta, w niedalekiej
odległości od dworca kolejowego i autobusowego, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków
komunikacji miejskiej. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku zajmuje wysoką pozycję w rankingach
edukacyjnych. Na uwagę zasługują dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
Nauka w szkole pozwala na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, na kontynuację nauki
na studiach wyższych, jak i w szkołach policealnych. Przede wszystkim szkoła oferuje
możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu otwierającego szerokie perspektywy na
współczesnym rynku pracy. Głównym atutem szkoły jest całkowicie bezpłatne kształcenie
zawodowe oraz zajęcia praktyczne umożliwiające korzystne połączenie teorii z praktycznym
zgłębianiem tajników zawodu. Niepowtarzalną atmosferę w szkole tworzą przede wszystkim
ludzie czyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną
kadrą pedagogiczną, wśród której znajduje się wielu egzaminatorów, zarówno egzaminów
maturalnych jak i zawodowych oraz liczni specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda,
surdopedagodzy, tyflopedagodzy. Szkoła mieści się w kompleksie budynków położonych
pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Ogrodową. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz bogato
wyposażone pracownie, zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe zapewniają wysoką
jakość kształcenia. Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do wewnętrznej sieci oraz
szybkiego internetu i wyposażone są w stanowiska komputerowe. Dumą szkoły są
nowoczesne pracownie wyposażone w tablice multimedialne, projektory oraz najnowsze
pomoce dydaktyczne pozwalające na prowadzenie interesujących i atrakcyjnych zajęć.
Baza lokalowa i dydaktyczna
Szkoła posiada wyposażone w
nowoczesny sprzęt (w tym
multimedialny), specjalistyczne
sale
językowe,
pracownie
teoretycznych i praktycznych
przedmiotów zawodowych oraz
bazę
sportową
(sala
gimnastyczna,
wielofunkcyjny
kompleks boisk).
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Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy zewnętrzne i
wewnętrzne, windy, platformy, tabliczki z napisami w języku Braille'a). Młodzież może
korzystać z Multimedialnego Centrum Informacyjnego, biblioteki, mobilnej strzelnicy i klubu
szkolnego.
Osiągnięcia
- szkoła jest laureatem konkursu „Przedsiębiorcza szkoła”;
- główna nagroda w sekcji plastycznej XX Konkursu Papieskiego Zanurzeni w świętości Jana
Pawła II i św. Jana XXIII ;
- wyróżnienie w VI Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej ;
- II miejsce w VI edycji konkursu Moja pasja początkiem drogi do kariery ;
- wyróżnienie w VI edycji konkursu Moja pasja początkiem drogi do kariery ;
- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Mody - Radom 2015 Kreacje-Prowokacje .
- wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej Sto lat w modzie 19152015.
Zajęcia dodatkowe
1. Zajęcia rewalidacyjne: psychoedukacyjne, usprawniające techniki szkolne, logopedyczne,
komunikacja alternatywna- oprogramowanie udźwiękawiające, usprawnianie funkcji
wzrokowych, rewalidacja osób słabowidzących w ramach poprawy koordynacji ruchu ręki,
język migowy, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, rozwijanie sprawności
kończyn górnych jako narzędzi do wykonywania masażu technikami bezwzrokowymi oraz
sprawniejszego wykonywania czynności manipulacyjnych w otoczeniu, zajęcia na basenie,
zajęcia socjoterapeutyczne;
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- z przedmiotów ogólnokształcących;
- z przedmiotów zawodowych;
3. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne
kompensacyjna, terapia pedagogiczna), logopedyczne,
o charakterze terapeutycznym);

(gimnastyka korekcyjnosocjoterapeutyczne, inne

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej: doradztwo zawodowe.
5. Zajęcia informatyczne: zajęcia pozalekcyjne z informatyki, serwis komputerowy, robotyka;
6. Zajęcia techniczne: nowoczesne fryzjerstwo, "Fryzjerstwo moją pasją", koło "Szyję, bo
lubię", koło modelowania odzieży, koło projektowania odzieży, firma symulacyjna Biuro
Podróży "Na szlaku", koło masażu;
7. Zajęcia przedmiotowe:
- przygotowujące do egzaminu maturalnego i do egzaminu zawodowego;
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7. Zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, piłka koszykowa, zajęcia sportowoobronne, strzeleckie;
8. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze: szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze;
9. Inne: Szkolne Koło Caritas , szkolne koło wolontariatu, zajęcia rozwijające zainteresowania
ekonomiczne, zajęcia z filozofii, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, koło
dziewiarstwa ręcznego, edukacja czytelnicza i medialna.
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia

Współpracujemy z wieloma firmami, które naszym absolwentom oferują pracę: ZETO, GAIA,
AXAMI, KOBA, KOSMOS, ADAMPOL.
Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Pomocy Rubież, Fundacją Pomóż Im,
Związkiem Sybiraków, Politechniką Białostocką, Caritas, Wojewódzkim Inspektoratem
Transportu Drogowego, CSK DRIFT, Bankiem PKO SA, VIAMODA INDUSTRIAL.
Jesteśmy członkiem Podlaskiego Klastra Marek Turystycznych oraz Podlaskiego Klastra
Bielizny. Uczestniczymy i realizujemy projekty unijne.
Jeśli wybierzesz nas masz szansę na sukces, damy ci wykształcenie i szansę na pracę.
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Zespół Szkół Zawodowych Nr2
im. kpt. Władysława Wysockiego
w Białymstoku

ul. Świętojańska 1,
15-082Białystok,
tel.(85) 741-61-43
www.zsz2.bialystok.pl
e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl
dyrektor : Kazimierz Wróblewski
Technikum Zawodowe Nr 3
Zawód

technik usług fryzjerskich

Liczba miejsc

Przedmioty
punktowane

29

język polski,
matematyka oraz
informatyka,
fizyka, zajęcia
techniczne,
j. angielski

technik hotelarstwa

29

technik mechatronik

29

język polski,
matematyka oraz
wychowanie
fizyczne, chemia,
geografia ,
biologia, plastyka,
zajęcia techniczne

Języki obce

j. angielski,
j. niemiecki
j. rosyjski

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 9

Zawód

mechatronik
fryzjer

Liczba miejsc

Przedmioty
punktowane

język polski,
matematyka oraz

15

informatyka, fizyka,
zajęcia techniczne

14
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Języki obce

j. angielski

Nasze atuty
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława
Wysockiego w Białymstoku to szkoła z ponad 60-cio
letnią tradycją, która bardzo dobrze rozpoznaje
potrzeby uczniów, uzupełnia wiedzę niezbędną do
dalszej nauki. Dzięki temu dobrze przygotowuje do
matury, egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i dalszej
kariery, między innymi poprzez umożliwianie
uczniom zdobywania certyfikatów zawodowych, w
tym potwierdzających odbycie stażu zagranicznego czy ukończenia kursu nauki jazdy.
W szkole panuje przyjazna atmosfera, a nasi uczniowie mają poczucie
bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji. Dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia
poprzez profesjonalne kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i stwarzanie
możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych, artystycznych i sportowych. Każdy może
realizować swoje pasje i doskonalić umiejętności, uczestnicząc w pracach Samorządu
Uczniowskiego, prężnie działającego Szkolnego Klubu Wolontariusza, Szkolnego Ośrodka
Kariery oraz wielu kół pozalekcyjnych. Kultywujemy także ciekawe tradycje i zwyczaje,
organizując między innymi imprezy kulturalne i patriotyczne,
spotkania świąteczne, otrzęsiny, studniówkę, uroczystości z
okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka, konkursy talentów,
spotkania integracyjne, pikniki szkolne i wycieczki. W szkole
organizowane są konkursy i pokazy umiejętności zawodowych
naszych wychowanków. Każdy może korzystać z pomocy
szkolnych doradców zawodowych oraz pedagoga.
Oferujemy naszym uczniom bezpłatne praktyki
zawodowe u potencjalnych pracodawców w regionie i za
granicą. Realizacja projektów unijnych LdV, POKL, Comenius i
Erasmus stwarza im możliwość kształcenia swoich umiejętności
zawodowych w takich krajach jak Niemcy i Włochy. W planach
mamy także realizacje praktyk w Portugalii. Prowadzimy
również naukę języków obcych zawodowych: angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego (poziomy dostosowane do potrzeb
i możliwości uczniów). Dzięki temu przygotowujemy do aktywnego poruszania się na rynku
pracy regionalnym, krajowym oraz europejskim. Uczniowie mają też możliwość zdobywania
dodatkowych uprawnień zawodowych. Biorą udzial w wielu profesjonalnych szkoleniach
oraz spotkaniach z pracodawcami. Szkoła oferuje również bezpłatne kwalifikacyjne kursy
zawodowe z zakresu usług kosmetycznych, transportu drogowego, administracji firmy i
informatyki.
Dyrekcja jest otwarta na działania innowacyjne nauczycieli, którzy stale podnoszą
swoje kwalifikacje.
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Baza lokalowa i dydaktyczna
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
dysponuje dobrze wyposażoną i stale
unowocześnianą bazą techno-dydaktyczną.
W większości pracowni dydaktycznych zarówno
ogólnokształcących
jak
i
zawodowych
wykorzystywane są projektory multimedialne.
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności
w profesjonalnie przygotowanych pracowniach
hotelarskich i fryzjerskich, umożliwiających pracę
na
różnych
stanowiskach
zadaniowych.
Posiadamy
specjalistyczną
pracownię
wyposażoną w obrabiarkę sterowaną numerycznie, frezarkę sterowaną numerycznie i robota
szkoleniowego. Szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego.
Na uwagę zasługują dobrze przygotowane laboratoria językowe, nowoczesne
pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, Multimedialne Centrum
Informacyjne oraz Centrum Informacyjne, powstałe na bazie biblioteki szkolnej,
a dysponujące stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do Internetu. W szkole
znajduje się sala gimnastyczna, aula widowiskowa oraz radiowęzeł. Posiadamy nowoczesne,
wielofunkcyjne i bezpieczne boisko szkolne. Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring
zapewniający poczucie bezpieczeństwa.
Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oraz Internatu
umiejscowionego w sąsiedztwie budynku szkoły. Pomieszczenia mieszkalne Internatu zostały
wyremontowane, a w planach jest termomodernizacja elewacji. Na terenie Internatu
znajdują się stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, pomieszczenie kuchenne do
przygotowywania samodzielnych posiłków, pokój do nauki oraz sala do relaksu z
telewizorem i stołem do gry w tenisa stołowego.
Na podkreślenie zasługuje też dogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta,
umożliwiająca bardzo dobry dojazd również w przypadku młodzieży zamiejscowej.
Osiągnięcia
Szkoła posiada certyfikaty:
- Bezpieczna Szkoła
- Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej
- Szkoła Przedsiębiorczości
- Szkoła Ucząca się
- Szkoła z Klasą
Zajęcia dodatkowe
Dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia
poprzez stwarzanie możliwości rozwijania
różnych
zainteresowań
zarówno
tych
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zawodowych jak i artystycznych oraz sportowych. Nasi wychowankowie mogą doskonalić
umiejętności organizacyjne i interpersonalne, uczestnicząc w pracach Samorządu
Uczniowskiego. Prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza uwrażliwia ich na potrzeby
innych. W Szkolnym Ośrodku Kariery uczniowie pod okiem doświadczonych doradców
projektują własną ścieżkę zawodową. W szkole organizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauczyciele stwarzają też
możliwość konsultacji indywidualnych. Rozliczne pasje i uzdolnienia uczniowie rozwijają w
wielu kołach pozalekcyjnych. W każdym roku szkolnym proponujemy naszym wychowankom
udział w nastepujących zajęciach dodatkowych:
• chór szkolny,
• koło regionatno – historyczne
• SKS Badminton, tenis stołowy
• koło miłośników gier planszowych
• koło elektroniczne
• koło sportów obronnych
• koło teatralne
• komputerowe wspomaganie projektowania
• koło religijne
• zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa
• koło historyczne
• metodologia uczenia się
• koło technik wytwarzania
• zdobnictwo użytkowe
Zdobyte umiejętności oraz własne talenty uczniowie mogą prezentować w wielu konkursach
zawodowych, plastycznych, artystycznych, poetyckich lub w ramach uroczystości
okolicznościowych, takich jak np. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
Klasy patronackie:
Technik
mechatronik
firmy: KAN sp. z o.o. oraz
ChM sp. z o.o.
Technik hotelarstwa - Hotel
Leśny
W
zawodzie
Technik
mechatronik
i
Mechatronik
firmy:
SAMASZ, SUPON, JAZON, KAN, MEDGAL, FORTE, AGNELLA, ChM, KarT, Rostti, Alex.
W zawodzie Technik hotelarstwa firmy:
Gołębiewski, Pod Herbem, Podlasie; Santana, Trio, Titanc, Leśny, Villa Tradycja, Branicki.
W zawodzie Technik usług fryzjerskich oraz Technik usług kosmetycznych większość
salonów i zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych w województwie podlaskim.
W zawodzie Technik transportu drogowego firmy spedycyjne oraz przewozów osobowych
i transportu ciężarowego w Białymstoku.
W zawodzie Technik informatyk firmy informatyczno-komputerowe takie jaki Zeto,
Seldarco, Conet, Hitech, Slapps, i inne.
W zawodzie Technik administracji firmy:
Biura rachunkowe, Urzędy Gminne, Fundacje, Szkoły, Kancelarie prawne i inne tego typu
instytucje.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5
IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741Białystok
tel.(85) 653-24-55
www.zsznr5.bialystok.pl
e-mail: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl
dyrektor : Izabela Popławska

Technikum Zawodowe Nr 5

Zawód

Liczba miejsc

technik robót
wykończeniowych
w budownictwie

15

technik budownictwa

14

technik usług fryzjerskich

15

technik ochrony środowiska

14

Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
język obcy,
historia,
wos,
fizyka,
chemia,
biologia,
geografia,
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki
j. rosyjski

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 5
Zawód

Liczba miejsc

monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

15

dekarz

14

monter sieci i instalacji
sanitarnych

15
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Przedmioty
punktowane

Języki obce

język polski,
matematyka oraz
język obcy,
historia,
wos,
fizyka,
chemia,

j. angielski,
j. niemiecki
j. rosyjski

murarz - tynkarz

14

monter izolacji budowlanych

15

fryzjer

14

WIELOZAWODOWA
(kucharz, cukiernik, piekarz,
wędliniarz, fryzjer, blacharz
samochodowy, lakiernik,
mechanik pojazdów
samochodowych, elektryk,
monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych)

29

biologia,
geografia,
informatyka

NASZE ATUTY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

wszyscy nasi absolwenci znajdują pracę w wyuczonych zawodach,
klasy patronackie w ramach współpracy z firmami: FAKRO, Blachotrapez, Prefbet oraz
Związek Polskie Okna i Drzwi,
posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, szkolne
warsztaty budowlane oraz pracownię fryzjerską,
realizujemy ciekawe projekty unijne, w ramach których uczniowie odbywają praktyki i
staże za granicą,
nasi uczniowie są laureatami turniejów zawodowych i konkursów,
prowadzimy projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne,
pomagamy w założeniu własnej firmy,
uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących firmach,
nasi uczniowie uczą się w dualnym systemie kształcenia w klasach wielozawodowych,
tzn. lekcje odbywają się szkole, a zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych (okres
nauki wlicza się do stażu pracy),
uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji na ciekawych zajęciach
pozalekcyjnych,
szkoła organizuje ciekawe szkolenia prowadzone przez firmy ukończone certyfikatami,
jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w których nasi uczniowie zdają egzaminy
zewnętrzne i otrzymują certyfikaty honorowane w krajach Unii Europejskiej,
wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
mamy dobrą lokalizację (dojazd autobusami z dworca PKS, PKP oraz z wszystkich
części miasta),
nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę,
w szkole działa radiowęzeł oraz szkolna sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu,
szkoła jest bezpieczna i panuje w niej przyjazna atmosfera.
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BAZA LOKALOWA I DYDAKTYCZNA:
•
•
•
•
•
•
•

warsztaty budowlane,
pracownia fryzjerska,
pracownie: 2 budownictwa, multimedialna, badań laboratoryjnych, komputerowa,
biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym,
sala gimnastyczna z kompleksem boisk, siłownia,
pełnowymiarowe boisko trawiaste pobudowane w ramach Budżetu obywatelskiego
2016,
bufet.

OSIĄGNIĘCIA :
• przyznanie certyfikatów: Zadowolony konsument ,” Bezpieczna Szkoła – bezpieczna
przyszłość” , certyfikat potwierdzający przygotowanie szkoły do wdrożenia
dualnego systemu kształcenia,
• Turniej Budowlany Złota Kielnia 2017 w zawodzie dekarz – laureaci finału
centralnego ,
• VIII edycji konkursu budowlanego Muruj z PREFBETEM Śniadowo – I miejsce,
• Szkoła zawodowa szansą na dobry start i pewną przyszłość :
w konkurencji technologia robót malarskich - I miejsce
w konkurencji technologii robót posadzkarskich - I i III miejsce
w konkurencji technologii systemów suchej zabudowy - I i II miejsce,
• IV Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZST – III i V miejsce,
• Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2015 – mechanik pojazdów
samochodowych – IV miejsce w wojewódzkim konkursie,
• Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy 2016" w zawodzie kucharz – II miejsce,
• XIV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc-I, II, III
miejsce,
• VIII Profilaktyczno –Integracyjny Mityng w Pływaniu o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół
Nr 17 – I i II miejsce w sztafecie szkół ponadgimnazjalnych w pływaniu
oraz I i II miejsce w pływaniu indywidualnym,
• Integracyjne Regaty w Kajakarstwie o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty - 3
złote i 1 srebrny medal,
• Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej – II miejsce,
• Wojewódzki Konkurs Absolwent Roku OHP 2016,
• Szkoła zawodowa – mój wybór – wyróżnienie w konkursie wojewódzkim,
• Kobieta na przestrzeni wieków – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim,
• Konkurs fryzjerski „ Pleciony Luz & Blues” – I, II, III miejsce.
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ZAJĘCIA DODATKOWE:
Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez uczestniczenie w:
• ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, np. z grafiki komputerowej, zajęciach
językowych, w klubie piłkarskim;
• różnorodnych akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski i organizacje
pozaszkolne;
• ciekawych, bezpłatnych wycieczkach przedmiotowych do firm oraz szkoleniach
firmowych.
Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY/MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Poprzez wycieczki dydaktyczne do przedsiębiorstw, zajęcia warsztatowe, szkolenia
ukończone certyfikatami, realizowanie zajęć praktycznych, tworzenie klas
patronackich, fundowanie stypendiów i nagród, wyjazdy na Targi Zawodowe
/BUDMA/ współpracujemy z największymi firmami budowlanymi takimi jak:
• Kombinat Budowlany;
• Jaz-Bud;
• Mark-Bud;
• FAKRO;
• Blachotrapez;
• Prefbet Śniadowo
• Polskie Okna I Drzwi, GERDA, YAWAL, Hörmann, Soudal, Proline, PORTA KMI Poland
• Podlaskie Stowarzyszenie Dekarzy;
• CEDAT, Tikkurila, KNAUF, YTONG, Prefbet, Śnieżka, CEMEX, ATLAS, Wienerberger;
Realizując program zajęć praktycznych w klasach wielozawodowych współpracujemy z:
• Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Podlaskim Cechem Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą oraz zrzeszonymi w nich 40 zakładami
rzemieślniczymi;
Firmy zatrudniające naszych uczniów gwarantują pracę po ukończeniu nauki. Zajęcia
praktyczne dla zawodów budowlanych i fryzjer bezpłatnie organizuje szkoła; dla uczniów
klas wielozawodowych - pracodawcy na zasadzie umowy o pracę z pracownikiem
młodocianym (okres nauki wlicza się do stażu pracy).
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8.3.2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU
• Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
im. Marii Grzegorzewskiej
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
dla młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Każdy ma prawo do szczęścia i swego
miejsca w społeczeństwie

ul. Zwycięstwa 27, 15-703
Białystok, tel.(85) 742-25-69
www.zs16.pl
e-mail: zs16@um.bialystok.pl
dyrektor: Alicja Katarzyna Geniusz

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej
Zawód

Liczba miejsc

Czas nauki

asystent fryzjera
pracownik pomocniczy stolarza
ogrodnik
pracownik pomocniczy
mechanika

42

3 lata

kucharz
pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy
przysposobienie do pracy

Liczba miejsc

Czas nauki

24

3
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Nasze atuty

Zespół Szkół nr 16 jest placówką ponadgimnazjaną przeznaczoną dla
młodzieży
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Marii
Grzegorzewskiej kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną przygotowując
do zdania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zajęcia
praktyczne odbywają się w Centrach Kształcenia Praktycznego i pracowniach w budynku
ZS Nr 16 w Białymstoku.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie uczniów i przygotowanie
do jak najlepszego funkcjonowania w codziennym życiu. W procesie kształcenia uczniów
wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:
• funkcjonowanie osobiste i społeczne,
• wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe,
• przysposobienie do pracy,
• zajęcia rewalidacyjne,
• zajęcia kształtujące kreatywność.
Uczniowie kształcą się m.in. w zakresie: przygotowywania posiłków, szycia, prac
porządkowych, prac biurowych, prania, ogrodnictwa, korzystania z komputera, technik
plastycznych i użytkowych.
Kształcenie uczniów w szkole jest zindywidualizowane, dostosowane do ich potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Baza lokalowa i dydaktyczna
Szkoła posiada m.in. pracownię gastronomiczną
wraz z salą obsługi konsumenta, jednostkę
mieszkalną (obsługa hotelowa); pracownię
ogrodniczą wraz z terenem uprawowym i szklarnią;
multimedialną salę do nauki języka angielskiego;
pracownię fryzjerską; sale komputerowe, salę
gimnastyczną, nowoczesne boiska sportowe.
Klasopracownie wyposażone są w tablice
multimedialne.
Szkoła dysponuje Internatem dla młodzieży spoza
miasta, który oferuje opiekę od niedzieli do piątku.
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Osiągnięcia
Młodzież naszej placówki bierze udział w licznych
konkursach – m.in. wielu naszych uczniów odniosło
sukcesy w konkursach gastronomicznych. Uczniowie
odnoszą sukcesy na zawodach sportowych, działający w
szkole teatr zdobył liczne nagrody.
Zespół Szkół nr 16 posiada certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ, brał udział m.in. w akcji Bezpieczna
Szkoła, od lat realizuje projekty unijne m.in. eTwinning, Erasmus, Comenius – zwieńczeniem
pracy w projekcie „Tales from here and tere”, w roku 2013, był udział naszych uczniów w
spektaklu, we Francji.
W ostatnich latach realizowane były projekty europejskie:
• Projekt „Glogster EDU – the bets of the best”, realizowany w ramach europejskiego
programu eTwinning.
• Projekt eTwinning "My neighbor, my friend" został nagrodzony Krajową Odznaką Jakości.
• „New life from old things”, projekt eTwinning, za który szkoła otrzymała Europejską
Odznakę Jakości. Praca nauczyciela koordynującego, praca uczniów i szkoły została oceniona
jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
• Projekt „2.0: On-line” realizowany we współpracy z Hiszpanią, Rumunią, Wielką Brytanią.
Po raz kolejny otrzymaliśmy Europejską Odznakę Jakości eTwinning.
Dzięki udziałowi w wyżej wymienionych projektach młodzież, oprócz edukacji
międzykulturowej, poznała nowoczesne technologie multimedialne.

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia pozalekcyjne to m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne (siłownia,
aerobik, zajęcia na basenie), zajęcia teatralne, taneczne, warsztaty
filmowe, plastyczne, zajęcia informatyczne, wokalne, muzyczne. W
szkole działa koło krajoznawczo – turystyczne organizujące rajdy
i wycieczki.
Organizujemy bale karnawałowe, ogniska, wyjścia do kina, teatru,
spotkania i imprezy integracyjne. Organizujemy również różnorodne
zajęcia i warsztaty dla rodziców i opiekunów naszych uczniów.
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
Szkoła współpracuje z Fundacją Aktywizacja, Centrum
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w
Białymstoku, realizuje projekty w ramach doradztwa
zawodowego dla osób z orzeczeniami o stopniu
niepełnosprawności
umiarkowanej
i
znacznej,
Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w CKU w
Białymstoku, z Powiatowym Urzędem Pracy i trenerami
pracy osób niepełnosprawnych.
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8.4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Zadaniem liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowanie kandydatów
do podjęcia studiów wyższych.
Nauka w tym typie szkoły zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie
średnim. Jeżeli kandydat nie ma jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych lub planuje
po trzech latach dalsze kształcenie na studiach wyższych, to może wybrać ten typ szkoły.
Każdy absolwent liceum ogólnokształcącego po wybraniu tego typu szkoły będzie miał
opanowane wiadomości i posiadał umiejętności ze wszystkich przedmiotów oraz będzie
przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego z co najmniej dwóch przedmiotów
w zakresie rozszerzonym. To znacząco zwiększy jego szansę na podjęcie studiów
na wybranym kierunku studiów.
Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą:
• po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego - podjąć dalszą
naukę w szkole policealnej; ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego
egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
• po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe,
• uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy zawodowej
(kwalifikacyjne kursy zawodowe).
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W liceach ogólnokształcących może być realizowane kształcenie w zakresie
rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka,
historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, dwa języki obce
nowożytne, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor liceum po zasięgnięciu
opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, z uwzględnieniem zainteresowań
uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum.

Na co zwrócić uwagę, wybierając liceum ogólnokształcące
1.

Zastanów się, jakich przedmiotów najchętniej się uczysz np.: języka polskiego, historii czy wolisz
chemię lub fizykę.

2.

Wybierz liceum, w
w formie rozszerzonej.

3.

Dowiedz się, jakie przedmioty bierze pod uwagę uczelnia wyższa, przyjmując studentów. Możesz
wówczas wybrać szkołę, w której są „profilowane” klasy, które w odpowiedni sposób przygotują
do matury.

którym

lubiane

przez

Ciebie

przedmioty

będą

nauczane

Ważne jest to, jakich przedmiotów chętnie się uczysz i czym się interesujesz. Być może Twoje pasje
ułatwią Ci podjęcie decyzji związanej z wyborem szkoły.

W ofercie liceów ogólnokształcących są klasy ogólne, dwujęzyczne, międzynarodowe,
sportowe, mistrzostwa sportowego i integracyjne. Absolwenci gimnazjów będą mogli podjąć
naukę w klasach o takich „profilach” jak: politechniczno-architektoniczny, informatycznopolitechniczny, prawniczy, dziennikarski, psychologiczny, językowy, medyczny, kosmetyczny,
menadżerski, przyrodniczy, ekonomiczny, artystyczny, mundurowy.
Nabór do klas sportowych zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku
prowadzić będą: IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida przy ul. Zwierzynieckiej 9A
(specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo), IX Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 (specjalność: piłka nożna
chłopców) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. S.
Suchowolca 26 (specjalność: siatkówka). Będzie prowadzony również nabór do klas
mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 (specjalność: short-track) i w XVII Liceum
Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ks. S. Suchowolca 26 (specjalność:
lekkoatletyka oraz badminton/tenis stołowy).
Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica przy ul. Sienkiewicza 57.
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Atrakcyjną ofertą Miasta jest funkcjonowanie oddziału międzynarodowego
realizującego program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Klasa taka
powstała w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
przy ul. Narewskiej 11.
Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim kursem
przygotowującym do studiów i kończący się sesją egzaminacyjną w maju, poprzedzony
roczną klasą przygotowawczą (tzw. pre-IB). Kurs przeznaczony jest dla zdolnych
i zmotywowanych uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Nauka w programie
IB Diploma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka
angielskiego, ale także dobrej organizacji oraz systematyczności.
Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie sześciu egzaminów
z wybranych przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Od klasy II uczeń
wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej grupy) 3 lub 4 na poziomie rozszerzonym
i 2 lub 3 na poziomie podstawowym:
a) grupa 1 język A: polski (HL, SL),
b) grupa 2 język B: angielski HL (kontynuacja), niemiecki (HL, SL kontynuacja),
francuski (początkujący / SL), rosyjski (początkujący/SL),
c) grupa 3 nauki społeczne: historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL),
d) grupa 4 nauki ścisłe: chemia (HL, SL), biologia (HL, SL), fizyka (HL, SL), informatyka
(HL, SL),
e) grupa 5: matematyka (jest obowiązkowa i oferowana na trzech poziomach):
matematyka

HL

(zaawansowana),

matematyka

SL

(średniozaawansowana),

mathematical studies (podstawowa / SL),
f) grupa 6 – uczniowie wybierają jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4.
Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory
of Knowledge – TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi
dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Poza tym uczeń zobowiązany jest także
do wypracowania 150 godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS (Creativity, Action,
Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności oraz zainteresowań
jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności oraz aktywności fizycznej.
Celem CAS-u jest także uwrażliwienie uczniów na potrzeby społeczne poprzez udział
w różnych formach wolontariatu.
Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej
IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie w języku angielskim pracy badawczej
Extender Essay.
Dyplom Matury Międzynarodowej uprawnia do ubiegania się o indeks wszystkich
uczelni wyższych na świecie.
Cykl trzyletni: klasa pierwsza – przygotowująca do programu matury
międzynarodowej realizująca polską podstawę programową przy założeniu, że 75% treści
przekazywanych jest w języku angielskim, klasa druga i trzecia realizująca program Matury
Międzynarodowej Organizacji International Baccalaureate.
Ponadto II Liceum Ogólnokształcące będzie prowadziło nabór do oddziałów, które
otrzymały honorowy patronat Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski (klasa
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menadżerska i prawniczo – humanistyczna), Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu
w Białymstoku (klasa politechniczna i politechniczno-inżynierska), Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu w Białymstoku (klasa biologiczno – chemiczna i medyczna), Ministra Spraw
Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Uniwersytetu w Białymstoku (klasa menadżerska). Nowością w roku szkolnym
2017/2018 będzie utworzenie klasy medycznej – dwujęzycznej z językiem angielskim. Klasa ta
otrzymała patronat Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku. Nauka
w takiej klasie umożliwi uczniom zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
i zwiększy szanse na zatrudnienie.
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Grottgera 9
prowadzić będzie nabór m.in. do klasy psychologicznej, architektonicznej oraz językowej,
w których uczniowie będą realizowali zajęcia odpowiednio m.in. z podstaw psychologii,
rysunku w architekturze czy języka chińskiego. Uczniowie zainteresowani zajęciami
artystycznymi będą mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc na próbach Chóru
Undecimo oraz Teatru Prestidigitator.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Wierzbowej 7
będzie prowadzić nabór do klasy o kierunku kosmetycznym, fotograficznym i teatralnym.
Klasa kosmetyczna została objęta patronatem naukowym Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku. Uczniowie będą realizować zajęcia z kosmetyki, chemii i biologii. Ponadto
uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nauka w klasie fotograficznej
i teatralnej opiera się na: przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych w studio
wyposażonym w profesjonalne oświetlenie studyjne, plenerach, wernisażach. Uczniowie
mają warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne, zajęcia z interpretacji piosenki oraz
elementy choreografii prowadzone przez wybitnych i cenionych przez uczniów specjalistów.
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego przy ul. Miodowej 5 zachęca
uczniów do nauki m. in. w oddziale podzielonym na grupę „obronno-sportową”
oraz „informatyczną z robotyką”. Uczniowie wybierając odpowiednią grupę będą realizować
podstawy robotyki, grafikę 3D, zajęcia ze strzelectwa sportowego, z atletyki terenowej,
zajęcia z wybranych elementów techniki i taktyki samoobrony.
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego przy ul. Upalnej 26 będzie
prowadzić nabór do klas mundurowych (służba graniczna, służba w Policji, bezpieczeństwo
narodowe) dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.
W oddziałach takich uczniowie realizują zajęcia specjalistyczne prowadzone przez
funkcjonariuszy służb mundurowych oraz zapoznają się ze specyfiką i techniką pracy
w służbach mundurowych.
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I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
ul. Brukowa 2, 15-889 Białystok
tel. (85) 742 57 72
fax. (85) 742 58 07
e-mail: lo1@um.bialystok.pl
http://ilo.pl
Facebook:
https://www.facebook.com/ilobialystok
Dyrektor: Robert Winnicki

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:
Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

29

j. polski,
historia, wos

j. angielski
j. niemiecki/
j. francuski

studia na kierunkach
prawo, socjologia,
politologia i in.

29

informatyka,
matematyka,
fizyka

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
politechnicznych,
informatycznych

informatyczno matematyczny

29

matematyka,
informatyka,
j. angielski

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
politechnicznych,
ekonomicznych i in.

politechniczno architektoniczny

29

matematyka,
fizyka

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
politechnicznych,
architektonicznych i in.

Oddział

prawniczy

informatycznopolitechniczny
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medyczny +
(„plus”)

medyczny

medyczny

medyczny

biologia,
chemia,
matematyka

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
medycznych,
weterynaryjnych,
ochrona środowiska i in.

29

biologia, chemia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

29

biologia,
chemia

j. angielski,
j. niemiecki/
j. francuski

studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

j. angielski,
j. niemiecki/
j. francuski

studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

29

29

biologia,
chemia

Nasze atuty:

•

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku zapewnia najwyższą
jakość nauczania ze szczególnym uwzględnieniem różnych form pracy
z uczniem zdolnym, co pozwala na przygotowanie młodzieży do podjęcia nauki
na wszystkich najbardziej prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą,

•

I Liceum Ogólnokształcące jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. Do tego
elitarnego Towarzystwa należy 30 najbardziej renomowanych liceów z całego kraju.
Celem TST jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania
i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji
pedagogicznych,

•

I LO ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Medycznym
w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku. Zajęcia
z niektórych przedmiotów prowadzą nauczyciele akademiccy, a szczególnie uzdolnieni
uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach na wybranych kierunkach studiów,

•

Najwyższy odsetek naszych absolwentów spośród wszystkich białostockich szkół
średnich dostaje się na tak oblegane kierunki studiów jak m.in.: medycyna
i informatyka,
doświadczona
kadra
pedagogiczna
doskonale
przygotowująca
uczniów
do egzaminów maturalnych, olimpiad i konkursów,

•
•
•

jesteśmy szkołą, w której 100% abiturientów
i kontynuuje naukę na wyższych uczelniach,
dwa razy w roku organizujemy obozy naukowe,
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zdaje

egzaminy

maturalne

•

szkoła jest przyjazna uczniom, zapewnia komfort nauki, w której każdy znajdzie miejsce
dla siebie,

•

nauka na jedną zmianę w bardzo dogodnych godzinach - od 8.15 do 15.35,

•

doskonałe położenie szkoły (w centrum miasta, łatwy dojazd komunikacją miejską
z każdej dzielnicy Białegostoku oraz w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS),

•

przy I LO działa Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych, które wspiera
w rozwoju i nauce utalentowanych uczniów.

Baza lokalowa i dydaktyczna:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesne pracownie komputerowe,
Multimedialna aula wykładowa,
Laboratoria chemiczne i fizyczne,
Sale lekcyjne wyposażone w projektory, komputery,
plazmowe telewizory i tablicę interaktywną,
Nowoczesna biblioteka i centrum multimedialne,
Pełnowymiarowa hala sportowa,
Klub szkolny z salą kominkową,
Osobiste szafki podręczne dla każdego ucznia.

Osiągnięcia:
• Jedna z najlepszych szkół w Polsce w prestiżowym ogólnopolskim Rankingu
Liceów Ogólnokształcących „Perspektywy
2017: pierwsze miejsce w Białymstoku,
pierwsze
miejsce
w
województwie
podlaskimoraz bardzo wysokie 33 miejsce
w kraju,
• w Podrankingu Olimpijskim - pierwsze
miejsce na Podlasiu oraz 18 miejsce
w Polsce,
• w
ogólnopolskim
Rankingu
STEM
„Perspektywy” obejmującym przedmioty
ścisłe: pierwsze miejsce w Białymstoku
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i województwie podlaskim oraz bardzo
wysokie 19 miejsce w Polsce, wyprzedzając
wiele renomowanych szkół warszawskich,
• w ubiegłym roku szkolnym uczniowie I LO
zdobyli: aż 15 tytułów laureatów, 30 tytułów
finalistów w olimpiadach przedmiotowych
i tematycznych, 3 medale w olimpiadach
międzynarodowych.

Zajęcia dodatkowe:
• przedmiotowe: informatyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, języka
polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, esperanto,
• artystyczne:, teatralne (Grupa Teatralna "Na skraju"), plastyczne, recytatorskie, wokalne,
filmowe,
• sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka halowa, łyżwiarstwo.
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II Liceum Ogólnokształcące
im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku

ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
tel. (85) 651 14 16, fax. (85) 652 72 76
e-mail: zso2@um.bialystok.pl
http://zso2bialystok.pl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/IILO-im-ks-Anny-z-Sapiehów-Jabłonowskiej-wBiałymstoku/233515760141276
Dyrektor: Dariusz Bossowski

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2081:

Oddział

politechniczny

medyczny(dwujęzyczny)

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

29

matematyka, fizyka,
j. angielski

29

j. angielski- poziom
dwujęzyczny,
biologia, chemia,
matematyka/fizyka
matematyka,
fizyka,
informatyka/ chemia

politechniczno inżynierski

29

biologicznochemiczny

29

biologia, chemia,
j. angielski

medyczny

29

biologia,
chemia, fizyka/
matematyka

menadżerski

29

matematyka,
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Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:
studia na kierunkach
politechnicznych,
matematycznoprzyrodniczych i in.
studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski/
j. francuski

studia na kierunkach
informatycznych,
przyrodniczych i in.
studia na kierunkach
medycznych,
weterynaryjnych,
ochrona środowiska
studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

j. angielski,

studia na kierunkach

geografia,
j. angielski
prawniczohumanistyczny

międzynarodowy

j. niemiecki/
j. rosyjski/
j. francuski

ekonomicznych,
politechnicznych i in.

29

j. polski,
historia, wos

studia na kierunkach
prawniczych,
dziennikarskich,
psychologicznych i in.

29

przedmioty
realizowane zgodnie
z wytycznymi
International
Baccalaureate
Diploma Programme

studia na wszystkich
kierunkach na
uczelniach wyższych
w Polsce i na całym
świecie

j. angielski,
j. niemiecki

Nasze atuty:
•

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny
z
Sapiehów
Jabłonowskiej
w Białymstoku
jest wśród 60 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych
w
Rankingu
Szkół
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje
mu tytuł „Złotej Szkoły 2017",

•

Mamy najwyższy wskaźnik EWD w woj. podlaskim,

•

Zajmujemy trzecie miejsce
współzawodnictwie sportowym,

•

Jako jedyni w rejonie realizujemy prestiżowy program
Matury Międzynarodowej IB Diploma
Programme
przygotowujący do studiów na całym świecie.
W ramach programu IB DP prowadzimy nabór
do oddziału międzynarodowego, w którym językiem
wykładowym dla wszystkich przedmiotów z wyjątkiem
języka polskiego i języka obcego jest język angielski,

•

Jako jedyni w regionie realizujemy program DSD
Deutsches
Sprachdiplom
przygotowujący
do uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego
na poziomie C1,

•

W ramach realizacji programu „Naukowe inspiracje”
współpracujemy z uczelniami wyższymi w całej Polsce
w zakresie przeprowadzania warsztatów, wykładów,
seminariów, wyjazdów naukowych (Politechnika
Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Uniwersytet Medycznyw Białymstoku,
Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka),

w

wojewódzkim
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•
•

Współpracujemy z Instytutem Młodego Dyplomaty,
Na rok szkolny 2017/2018 prowadzony będzie nabór
do klasy medycznej – dwujęzycznej. Na poziomie
rozszerzonym realizowane będą: biologia, chemia
oraz do wyboru matematyka lub fizyka, natomiast
język angielski na poziomie dwujęzycznym. Ponadto
biologia i historia będą nauczane w dwóch językach:
języku polskim i języku angielskim,

•

II Liceum Ogólnokształcące będzie prowadziło nabór
do oddziałów, które otrzymały honorowy patronat
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski
(klasa menadżerska i prawniczo – humanistyczna),

•

Swoim uczniom oferujemy różnorodne innowacje
pedagogiczne: edukacja ekonomiczna - zrozumieć
świat, historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny,
podstawy
prawa,
wszechświat
na
dłoni,
z dziennikarstwem na ty, łacina w medycynie, język
angielski dla inżynierów, język angielski w medycynie,

•

Od roku szkolnego 2016 / 2017 II LO jest szkołą
partnerską
Friedrich - Dessauer- Gymnasium
we Frankfurcie nad Menem. W ramach współpracy
realizowany jest program wymiany międzyszkolnej,

•

Posiadamy nowoczesne pracownie: językowe,
chemiczną,
biologiczną
i
fizyczną,
część
klimatyzowanych sal, sale wyposażone w komputery,
pomoce dydaktyczne, projektory multimedialne,
tablice interaktywne,

•

Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
oraz uczestniczą w zawodach sportowych osiągając
znaczące sukcesy. Mają możliwość
realizować
indywidualny tok lub program nauki,

•

Oferujemy wsparcie pedagoga, psychologa oraz
doradcy zawodowego przy wyborze kierunków
studiów
odpowiadających
predyspozycjom
i zainteresowaniom uczniów.
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Baza lokalowa i dydaktyczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracownie komputerowe, laboratorium chemiczne, biologiczne i fizyczne,
Projektory multimedialne w każdej pracowni dydaktycznej,
Biblioteka z dostępem do katalogu on-line,
Pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
Siłownia, sala ćwiczeń rekreacyjnych,
Nowoczesne boisko wielofunkcyjne,
Szafki na podręczniki dla każdego ucznia,
Klub szkolny z bilardem i piłkarzykami,
Stała opieka medyczna (gabinet pielęgniarki szkolnej),
Gabinet pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego,
Multimedialne centrum informacyjne,
Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego „Librus” i WiFi.

Osiągnięcia:
•

Nasi uczniowie zdobywają najwyższe laury w olimpiadach
przedmiotowych
i konkursach w Polsce i na świecie. W bieżącym roku szkolnym byli to laureaci
i finaliści: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Języka Angielskiego,
Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka
Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki , chemii, fizyki i geografii,
Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady
Wiedzy o Prawie, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
Olimpiady „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Olimpiady Prawosławnej Wiedzy
Religijnej,

•

Wśród naszych uczniów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji
Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w nauce, w dziedzinie
twórczości artystycznej, za innowacyjną myśl techniczną, Marszałka Województwa
Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, Zarządu Województwa Podlaskiego
za osiągnięcia sportowe, Instytutu Goethego i Centralnego Wydziału Szkolnictwa
za Granicą,
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•

II LO uplasowało się na trzecim miejscu w województwie we współzawodnictwie
sportowym. Nasze sukcesy w Licealiadzie Województwa Podlaskiego to: srebrny medal
dziewcząt i chłopców w koszykówce, złoty medal w indywidualnych biegach przełajowych
w lekkoatletyce, złoty medal chłopców i srebrny medal dziewcząt w szachach, srebrny
medal dziewcząt w tenisie stołowym, złoty medal dziewcząt i srebrny medal chłopców
w pływaniu, brązowy medal dziewcząt w łyżwiarstwie szybkim, brązowy medal
dziewcząt w aerobiku, brązowy medal dziewczątw strzelectwie.

Zajęcia dodatkowe:
• ponad 100 kół zainteresowań, w tym: zajęcia
architektoniczne, robotyka, koło szachowe, chór,
taniec, koło filmowe, koło dziennikarskie, teatr
amatorski „Oksymoron”i grupa musicalowa
Baskerville pod egidą Artystyczna Akademia
Sapiehów, telewizja szkolna „2 LO TV”, gazetka
szkolna,
• koła olimpijskie z matematyki, chemii, biologii,
fizyki, geografii, j. polskiego, j. angielskiego, historii
i nauk społecznych. – prowadzone przez
pracowników uczelni wyższych,
• kursy językowe: język chiński, język włoski, język
hiszpański,
• sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa,
tenis stołowy, futsal, lekkoatletyka, strzelectwo
sportowe,
łyżwiarstwo
szybkie,
aerobik
rekreacyjny, karate, pływanie, badminton, piłka
ręczna,
• wolontariat,
• fakultety przygotowujące do matury.
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III Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku
ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok
tel. (85) 741 60 33
fax. (85) 732 30 50
e-mail: 3lo@um.bialystok.pl
http://www.3lo.bialystok.pl
Dyrektor: Małgorzata Górniak

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:
Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

15

j. polski,
historia,
wos

j. angielski,
j. francuski

studia na kierunkach
prawniczych,
socjologicznych i in.

humanistyczny

14

j. polski,
historia,
j. łaciński i
kultura antyczna

j. angielski,
j. hiszpański

studia na kierunkach
prawniczych,
socjologicznych i in.

matematyczno
– fizycznoinformatyczny

29

matematyka,
fizyka
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
inżynierskich,
informatycznych i in.

matematycznofizycznoinformatyczny

15

matematyka,
fizyka,
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
inżynierskich,
informatycznych i in.

14

j. angielski,
matematyka,
geografia

j. angielski,
j. rosyjski

studia na kierunkach
matematycznoprzyrodniczych i in.

Oddział

humanistyczny

matematyczno
– geograficzny z
rozszerzonym j.
angielskim
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matematycznogeograficzny z
rozszerzonym
językiem
angielskim
biologicznochemicznomatematyczny
biologiczno –
chemiczny
biologicznochemiczny z
rozszerzonym
językiem
angielskim

29

matematyka,
geografia,
j. angielski

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
matematycznoprzyrodniczych i in.

29

matematyka,
biologia, chemia

j. angielski,
j. hiszpański/
j. niemiecki

studia na kierunkach
ochrona środowiska i in.

29

biologia, chemia

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
medycznych i in.

29

j. angielski,
biologia, chemia

j. angielski,
j. francuski/
j. hiszpański

studia na kierunkach
medycznych,
weterynaryjnych i in.

Nasze atuty:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

III LO - Szkołą Odkrywców Talentów,
III LO – certyfikat jakości Szkoła na Medal,
III LO prowadzi wymianę uczniowską ze szkołą w Madrycie ,
Partnerzy III LO : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka,
Uniwersytet w Białymstoku, międzynarodowa firma informatyczna Transition
Technologies, Białowieski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park
Krajobrazowy, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i inni. Dzięki intensywnej współpracy nasi uczniowie
biorą
udział
w
konferencjach,
wykładach,
warsztatach,
projektach
i zajęciach terenowych,
III LO - organizator wyjazdowych Młodzieżowych Konferencji Naukowych
dla uczniów wszystkich klas drugich. W roku szkolnym 2017 – 2018 zorganizujemy
już czwartą konferencję,
III LO – organizator konkursów: Szkolny konkurs o życiu i twórczości patrona szkoły
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Szkolny Konkurs Wiedzy o Londynie,
Uczniowie III LO, którzy są wzorami osobowościowymi dla swoich rówieśników otrzymują
Nagrodę Dobrego Polaka im. Jana Żądło – jest to niezwykle cenna inicjatywa
wychowawcza, która promuje wartości patriotyczne, narodowe i postawę niesienia
bezinteresownej pomocy,
„Trójka pomaga” – to zespół nauczycieli i uczniów zafascynowanych wolontariatem,
III LO organizuje wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych
nad Jezioro Serwy,
W III LO jest największa w mieście ilość oferowanych języków obcych: język angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz język białoruski w oddziale międzyszkolnym,
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• III LO rokrocznie organizuje wyjazdy do stolic europejskich (Londyn, Rzym, Wiedeń)
oraz obozy żeglarsko – szkoleniowe,
• III LO – atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta (bezpośredni dojazd komunikacją
miejską z najodleglejszych dzielnic miasta oraz z dworców PKP i PKS),
• W pobliżu III LO znajdują się: Bursa Szkolna (ul. Dobra 3), Internat Szkoły Policealnej
nr 1 Ochrony Zdrowia (ul. Ogrodowa 23) oraz Internat VIII LO
(ul. Piastowska 5),
• W III LO funkcjonuje dziennik elektroniczny.
Hasło III LO brzmi : „DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH”
Baza lokalowa i dydaktyczna :
•

•
•
•
•

•

31 sal lekcyjnych, w tym: 2 pracownie
komputerowe, 2 fizyczne, 2 chemiczne,
2 geograficzne, 2 biologiczne, biblioteka
i czytelnia z centrum multimedialnym
oraz kawiarenka uczniowska,
wyposażenie:
108
komputerów,
3 tablice interaktywne, 27 projektorów,
ogólnodostępne WiFi w standardzie
b/g/n na każdym piętrze,
radiowęzeł,
bogaty księgozbiór rozszerzony o 700
nowych książek zakupionych w 2016 r.
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa,
baza sportowa: 2 sale gimnastyczne,
siłownia, nowe boisko wielofunkcyjne,
siłownia zewnętrzna, boisko do gry
w bule, zewnętrzne stoły do ping-ponga,
piłkarzyków, gry w szachy, warcaby
i chińczyka.

Osiągnięcia :
• Uczniowie III LO osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego - w roku 2016
aż 60 pisemnych egzaminów maturalnych w III LO było zdanych na 100%,
• III LO szczyci się bardzo liczną grupę olimpijczyków (63 laureatów i 116 finalistów
olimpiad przedmiotowych w ostatnich latach).
• III LO ma szerokie grono stypendystów (dane z ostatnich 8 lat):
Stypendium Prezesa Rady Ministrów (każdego roku najlepszy uczeń w szkole),
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej (6 stypendystów), Stypendium Prezydenta
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Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce (30 stypendystów), Stypendium
Prezydenta
Miasta
Białegostoku
w
dziedzinie
twórczości
artystycznej
(27 stypendystów), Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl
techniczną (26 stypendystów), Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów
Marszałka Województwa Podlaskiego (24 stypendystów), Stypendium Zarządu
Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie (15 stypendystów),
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci (4 stypendystów), Stypendium Stowarzyszenia Edukacji
Kulturalnej „Widok” (10 stypendystów), Stypendium Hiszpańskiego Ministerstwa
Edukacji (3 stypendystów), Stypendium Funduszu Białystok Ojcu Świętemu
dla młodzieży uzdolnionej (1 stypendysta),
• III LO słynie z sukcesów w wielu dziedzinach. W tym roku najwięcej mamy ich
w zakresie informatyki :
III miejsce w Światowych targach Electronica 2016 w Monachium za projekt
zegarka nWatch oraz I miejsce w kategorii Technika w konkursie Technotalent
2016
drużyna III LO: II miejsce w minisumo, III miejsce w nanosumo, III miejsce
w kategorii freestyle w konkursie Robotic Arena 2016 Wrocław oraz I miejsce
w kategorii LEGO Line Follower w konkursie ROBO-NET 2016 Warszawa za robot
Wyrewolwerowany
Rewolwer,
a
także
I
miejsce
w
minisumo
na Międzynarodowym Opolskim Festiwalu Robotyki
do finału konkursu Politechniki Białostockiej El-Robo-Mech 2017 zakwalifikowało
się tylko 5 projektów z województwa podlaskiego, w tym
aż 3 projekty uczniów
III LO: robot typu linefollower „Florek”, pojazd wielozadaniowy „TankGim"
oraz pojazd wielozadaniowy „Jamnik". Nasz „Jamnik” zakwalifikował się
też do drugiego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory 2017,
• III LO wyróżnia się też osiągnięciami artystycznymi. Międzyszkolny Chór Żeński
przy III LO wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą. W swoim dorobku
ma ponad 60 nagród zdobytych na krajowych i międzynarodowych konkursach
i festiwalach chóralnych, w tym m.in. 3 Grand Prix, 30 złotych dyplomów.

Zajęcia dodatkowe:
•

NOWOŚĆ w III LO – Planujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka hiszpańskiego
przygotowujące do egzaminu państwowego DELE B 2. Dyplomy DELE są jedynymi
oficjalnymi
poświadczeniami
kompetencji
językowych
o
charakterze
międzynarodowym sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu
Hiszpanii. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy znają język hiszpański
przynajmniej na poziomie A2,

•

Koła Olimpijskie: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język
łaciński, język niemiecki, język polski, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie,

•

Zajęcia przygotowujące do matury oraz zajęcia wyrównawcze: biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język
hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka,
wiedza o społeczeństwie,
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• Zajęcia sportowe: futsal, koszykówka, siatkówka,
• Koła zainteresowań:
Koło programowania robotów LEGO
Koło 3LOgic (możliwość zbudowania własnego robota)
Zajęcia z programowania „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach współpracy
z międzynarodową firmą informatyczną Transition Technologies
Koło Junior. NET, w ramach którego zajęcia na Politechnice Białostockiej
prowadzą studenci Wydziału Informatyki oraz absolwenci III LO
Koło Astronomiczne
Koło Edukacji Psychologicznej
Klub Integracji Europejskiej
Międzyszkolny Chór Żeński działający w III LO
Teatr Pod Wiecznie Zielonym Jaworem – jedyny taki szkolny teatr popsologiczny,
który pozwala twórczo i kreatywnie rozwinąć się wszystkim zainteresowanym
Teatr Frankofile z Baczyńskiego
Koło teatralne języka hiszpańskiego
„Trójka” czyta – Klub Pożeraczy Książek
Artystyczna „Trójka” (zainteresowania plastyczne, fotograficzne, muzyczne,
literackie, recytatorskie, filmowe).
• Od 2006 roku corocznie w III LO odbywają się tygodniowe warsztaty
w języku angielskim w ramach projektu Enter Your Future, organizowanego
przez studencką organizację AIESEC. Warsztaty prowadzili studenci z Chorwacji,
Ukrainy, Białorusi, Włoch, Wenezueli, Chin, Indii, Kanady,
• Ponadto w III LO oferujemy cykliczne zajęcia z różnych dziedzin, np. szycie chirurgiczne,
spotkania z pisarzami, obserwacje astronomiczne, symulacje rozpraw sądowych.
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IV Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku
ul. Zwierzyniecka 9A, 15-312 Białystok
tel. (85) 742 23 18
fax. (85) 748 99 54
e-mail: lo4@um.bialystok.pl
http://www.4lo.bialystok.pl
Facebook:
www.facebook.com/ivlobialystok/
Dyrektor: Bożena Karpowicz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

humanistycznodziennikarski
sportowy
(lekkoatletyka/
strzelectwo)
medyczny

medyczny

politechniczny

architektoniczny

Liczba
miejsc

29

29

29

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym
j. polski, historia
j. łaciński
i kultura
antyczna
biologia,
geografia

biologia, chemia

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

j. angielski
j. francuski/
j. niemiecki

studia na kierunkach
socjologia, prawo,
dziennikarstwo i in.

j. angielski,
j. rosyjski

studia na kierunkach:
AWF, rehabilitacja,
psychologia i in.

j. angielski,
j. rosyjski/
j. niemiecki

studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.
studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

29

biologia, chemia

29

matematyka
fizyka
informatyka

j. angielski,
j. rosyjski/
j. niemiecki

studia na kierunkach
inżynierskich,
informatycznych i in.

29

matematyka
fizyka
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki/
j. hiszpański

studia na kierunkach
architektura, informatyka
i in.
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ekonomiczny

29

matematyka
j. angielski
geografia

prawniczy

29

j. polski,
historia, wos

j. angielski,
j. niemiecki/
j. francuski

studia na kierunkach
ekonomicznych, handel,
logistyka i in.

j. angielski,
j. francuski/
j. niemiecki

studia na kierunkach
prawo, administracja i in.

Nasze atuty:
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Od wielu lat jesteśmy jednym z najbardziej obleganych ,,ogólniaków” w Białymstoku,
co najlepiej świadczy o tym, że nasi uczniowie dobrze się tu czują i polecają tę szkołę
innym,
Skutecznie uczymy, stwarzamy dobre warunki do nauki, udziału w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dobrze przygotowujemy
do matury i studiów wyższych. W placówce realizowane są projekty unijne,
które wzbogacają proces dydaktyczny i wyraźnie podnoszą jakość kształcenia.
Realizujemy
innowacje pedagogiczne. Ponadto oferta dydaktyczna szkoły
jest poszerzona o wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych,
Jesteśmy szkołą, która stara się łączyć wysokie wymagania w dziedzinie nauki
i dyscypliny z życzliwym traktowaniem uczniów i dobrą atmosferą pracy,
Oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych (w bieżącym roku szkolnym z funduszy
unijnych realizowany jest projekt ,,Szkoła jutra”) życie kulturalne i turystyczne
(m.in. wakacyjne obozy językowe za granicą), atrakcyjne możliwości wyjazdów
zagranicznych w ramach projektów Erasmus +,
Jesteśmy szkołą dobrze zorganizowaną i bezpieczną,
Prowadzimy dziennik elektroniczny z możliwością korzystania z mobilnych aplikacji,
Dogodne położenie, blisko centrum, umożliwia łatwy dojazd ze wszystkich dzielnic
miasta,
Prowadzimy klasy sportowe o specjalizacji: lekka atletyka, strzelectwo sportowe, które
w połączeniu z rozszerzonym zakresem nauczania biologii i geografii znakomicie
przygotowują do studiów na akademiach wychowania fizycznego i innych uczelniach, np.
do służb mundurowych. Od nowego roku szkolnego uczniowie klasy sportowej będą
objęci
specjalnym
treningiem
psychologa
sportowego,
* Od 32 lat zajmujemy czołowe miejsca (1–3) w województwie podlaskim
w sportowym współzawodnictwie szkół. W ostatnim roku szkolnym zajęliśmy
II miejsce. Największe sukcesy odnosimy w strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce,
piłce ręcznej, siatkówce, narciarstwie, łyżwiarstwie, badmintonie, rowerowej jeździe
na orientację oraz tenisie stołowym,
Nasi absolwenci znakomicie radzą sobie na studiach wyższych. Przedmioty rozszerzone
są dobrane pod kątem przydatności w procesie rekrutacji. 99% naszych absolwentów
dostaje się na studia wyższe dzienne. Współpracujemy z uczelniami wyższymi między
innymi przez:
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-

uczestniczenie w wykładach
i zajęciach laboratoryjnych
przez
pracowników
Wydziału
Biologii
oraz
ćwiczeniach
przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
- prelekcje studenckiego koła naukowego kardiologicznego,
- wspólne przedsięwzięcia z Wydziałem Historyczno – Socjologicznym UwB,
- wykłady pracowników Wydziału Filologii Polskiej UwB i inne.

prowadzonych
prowadzonych

Uczestniczymy w projektach organizowanych przez takie instytucje jak Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego, Młodzieżowa Fundacja Przedsiębiorczości, Giełda Papierów
Wartościowych i inne,
• Jesteśmy NAJBARDZIEJ KREATYWNI W POLSCE – nasi uczniowie z drużyny 14 SOCKS
reprezentowali Polskę w finale Destination Imagination w Qatarze, gdzie zdobyli
wicemistrzostwo świata oraz zajęli II miejsce w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności
Pekin 2016 .

Baza lokalowa i dydaktyczna:
Oferujemy komfortowe warunki nauki w nowoczesnych pracowniach:
• 6 sal z tablicami interaktywnymi,
• 20 sal multimedialnych; 2 centra multimedialne dla uczniów,
• 2 pracownie informatyczne oraz 3 pracownie językowe wyposażone w stanowiska
komputerowe dla każdego ucznia,
• nowoczesne laboratorium fizyczne,
• dobre warunki do uprawiania sportu: sala gimnastyczna, sala fitness z lustrami,
siłownia dla dziewcząt i chłopców, boisko z nawierzchnią poliuretanową,
• telebim na korytarzu,
• stołówka szkolna, punkt małej gastronomii, punkt ksero, radiowęzeł szkolny.
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Osiągnięcia:
•

Uzyskaliśmy tytuły: ,, Srebrna szkoła” w rankingu Perspektyw, ,,Szkoła kreatywności
i innowacji”, ,,Szkoła odkrywców talentów” ,,Szkoła na medal” , certyfikat
,,Zadowolony konsument”oraz ,,Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom”,

•

W roku szkolnym 2015/2016 571 uczniów uczestniczyło w 39 olimpiadach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Uzyskali oni
15 tytułów laureata
oraz 25 tytułów finalisty w następujących olimpiadach: Olimpiada Historyczna,
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie,
Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH – FIZYKA, Olimpiada
Wiedzy o UE „Gwiezdny Krąg”, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada
Wiedzy o UE, Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym Olimpiada Przedsiębiorczości
i Zarządzania, Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej, Olimpiada Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP,
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie uczestniczyli w 29 konkursach ogólnopolskich,
wojewódzkich
i
miejskich.
Wzięło
w
nich
udział
338
osób.
W konkursach ogólnopolskich zajęli m. in. I miejsce w Konkursie „Matematyczne
preteksty”, III miejsce w Konkursie poezji śpiewanej „Bliżej Norwida”, zdobyli tytuł
laureata w Konkursie Historycznym „Polska Piastowska”, wyróżnienie w Konkursie
Wiedzy o AK,
W bieżącym i ubiegłym roku szkolnym zajęliśmy I miejsce w Licealiadzie w Szachach
w kat. Dziewczęta (etap wojewódzki),
W
roku szkolnym 2015/2016 w międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności
Destination Imagination w Katarze nasza drużyna 14 SOCKS zajęła II miejsce,
zdobywając wicemistrzostwo świata. Natomiast w bieżącym roku zespół zdobył
II miejsce w swojej kategorii wiekowej w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności Pekin
2016,
Zajęliśmy w klasyfikacji łącznej II miejsce w województwie podlaskim
we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych (w kategorii dziewcząt
II miejsce, w kategorii chłopców IV miejsce),
W ubiegłym roku 9 lekkoatletów i 10 strzelców zdobyło kwalifikacje do udziału
w zawodach na szczeblu ogólnopolskim,
Absolwentka klasy sportowej była uczestniczką tegorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro w sztafecie 4x400m, uczennica klasy sportowej uplasowała się
na II miejscu w biegu na 400m oraz w sztafecie szwedzkiej na XIII Letnim Olimpijskim
Festiwalu Młodzieży Europy w Tibilisi oraz VI miejscu w sztafecie 4x400m podczas
Mistrzostw Świata Juniorów w Bydgoszczy, dwoje strzelców wzięło udział
w Mistrzostwach Europy w Mariborze na Słowenii w pistolecie oraz karabinie
pneumatycznym,

•

•

•

•
•
•

•

W Mistrzostwach Polski Juniorów nasi reprezentanci zdobyli I miejsce w biegu
na 300m na hali, II miejsce w karabinie pneumatycznym, III w karabinie dowolnym,
IV miejsce w pistolecie szybkostrzelnym ,IV miejsce w karabinie dowolnym, VI miejsce
w pięcioboju lekkoatletycznym, VII i X miejsce w siedmioboju , V i VI miejsce w biegu
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na 400m, VI miejsce w rzucie dyskiem, VII miejsce w biegu na 100m ppł., VII miejsce
w trójskoku, XI miejsce w skoku w dal oraz XII miejsce w rzucie oszczepem,
•

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży I miejsce w biegu na 400m, I miejsce
w pistolecie sportowym, I i IV miejsce w pistolecie szybkostrzelnym, I miejsce
w karabinie sportowym, II miejsce w karabinie pneumatycznym, IV miejsce w rzucie
oszczepem, X miejsce w karabinie pneumatycznym, XVI miejsce w rzucie dyskiem,

•

Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazalnych w Zawodach Strzeleckich o „Srebrne
Muszkiety” - drużyna chłopców zajęła I miejsce, zespół dziewcząt uplasował się
na V miejscu.

Zajęcia dodatkowe:
• W obecnym roku szkolnym realizowany jest projekt ,,Szkoła jutra”. Na zajęcia
dodatkowe z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i języka
angielskiego uczęszcza 250 osób w 36 grupach. Każda grupa realizuje 60 godzin
dydaktycznych. Poza tym uczniowie objęci są wsparciem z zakresu przedsiębiorczości
i doradztwa zawodowego,
• W aktualnej ofercie szkoły jest także wiele zajęć dodatkowych z przedmiotów
humanistycznych. Od obecnego roku rozpoczęło działalność koło teatralne oraz
zespół muzyczny, a przyszła klasa pierwsza o profilu humanistyczno – dziennikarskim
będzie miała możliwość realizowania zajęć z dziennikarstwa radiowego
i telewizyjnego,
• Prowadzimy 6 drużyn w grach zespołowych: piłki ręcznej dziewcząt i chłopców,
koszykówki dziewcząt i chłopców oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (wszystkie
zespoły będą grały w przyszłym roku w pierwszej lidze w rozgrywkach wojewódzkich),
ponadto uczniowie mają możliwość uczęszczania na rozgrywki w futsalu, zajęcia
lekkoatletyczne i strzeleckie,
• Do innych form zajęć należą między innymi: Koło kreatywności, Koło Wolontariatu,
Kącik Kariery, Koło psychologiczne, Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, Klub
Przyjaciół Książki, Klub ratownictwa, Koło filozoficzne,
• W ramach innowacji realizowane są zajęcia: ,,Szachy edukacją przyszłości”
oraz ,,Architekci własnej przestrzeni– zajęcia z rysunku architektonicznego”.
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V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
ul. Miodowa 5, 15-656 Białystok
tel. (85) 661 53 62
fax. (85) 661 56 68
e-mail: lo5@um.bialystok.pl
http://www.vlo.bialystok.pl
Facebook:
https://facebook.com/vlobialystok/
Dyrektor: Antoni Ćwikliński

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:
Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

29

j. polski
j. angielski,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki
j. hiszpański

studia na kierunkach
humanistycznych,
pedagogicznych i in.

psychologiczno-społeczny

29

j. polski,
biologia, wos

j. angielski,
j. rosyjski/
j. francuski

studia na kierunkach
socjologicznych i in.

psychologiczny

29

j. polski,
biologia,
historia

informatykarobotyka/architektoniczny

29

j. angielski,
matematyka,
informatyka/
geografia

j. angielski,
j. rosyjski/
j. francuski

studia na kierunkach
politechnicznych i in.

prawno-administracyjny

29

j. polski,
j. angielski,
wos

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
humanistycznych,
administracyjnych i in.

29

j. angielski,
biologia,
chemia

j. angielski,
j. rosyjski/
j. francuski

studia na kierunkach
medycznych i in.

Oddział

dziennikarski

medyczny
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j. angielski, studia na kierunkach
j. niemiecki/
psychologicznych,
j. hiszpański humanistycznych i in.

Nasze atuty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dogodny dojazd autobusem lub rowerem – stacja bikerów 300 m od szkoły,
Nauka jednozmianowa,
Spokojna okolica, dobra komunikacja z gmin Choroszcz, Juchnowiec Kościelny,
Dobrzyniewo Duże, Knyszyn,
Małe środowisko dające poczucie bezpieczeństwa; brak zjawisk patologicznych,
Przyjazna atmosfera, życzliwość, otwartość wykwalifikowanego grona pedagogicznego,
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
Wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego,
Wysoka wartość EWD (Edukacyjna Wartość Dodana),
Możliwość wyboru języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański,
Organizacja konkursów o randze międzynarodowej: Podlaskie Mistrzostwa
w Ortografii Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych,
Organizacja konkursów o randze wojewódzkiej: Otwarta Wojewódzka Licealiada
Strzelecka z Broni Pneumatycznej „Złota Tarcza”, „Poliglota”, „Śpiewać każdy może –
nawet w obcych językach”,
Organizacja konkursów o randze międzyszkolnej: konkurs wiedzy o krajach
anglojęzycznych,
Współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, IPN, UwB, UM, PCK,
Liczne akcje charytatywne: współpraca ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom”, Fundacja
„Pomóż Im”, Białostockim Hospicjum dla Dzieci, Parafią p.w. Matki Bożej z Gaudalupe,
Stowarzyszenie Przyjaciół V LO upowszechniające idee innowacyjności pedagogicznej,
Wymiana międzynarodowa młodzieży Polska – Białoruś,
Wymiana międzynarodowa młodzieży Polska – Hiszpania,
Szkolny Ośrodek Kariery - wsparcie doradców zawodowych w planowaniu ścieżki
edukacyjno – zawodowej,
Aktywizowanie zawodowe młodzieży w ramach projektów unijnych „Wspólną drogą
w przyszłość” oraz „Pewnym krokiem w przyszłość” (staże zawodowe),
Działalność jedynej w Białymstoku spółdzielni uczniowskiej „Spółdzielnia Otwartych
Sobieszczaków SOS” (staże zawodowe, warsztaty rozwijające, wizyty studyjne).
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Baza lokalowa i dydaktyczna:
•

Sale wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
multimedialny,

•

Sala gimnastyczna,

•

Strzelnica sportowa (broń pneumatyczna i kulowa),

•

Siłownia „pod chmurką”,

•

Boisko, kort tenisowy, bieżnia na obszernych terenach
zielonych,

•

Biblioteka i czytelnia multimedialna,

•

Wygodny parking dla rowerów,

•

Sklepik szkolny z kawiarenką,

•

Gabinet pielęgniarki,

•

Budynek po remoncie, nowocześnie wyposażony.

Osiągnięcia:
•

•
•
•
•
•

Pozyskanie funduszy z Budżetu Obywatelskiego 2016 na budowę nowoczesnego boiska
wielofunkcyjnego, bieżni i kortu tenisowego – efekt solidarnej pracy uczniów, nauczycieli
i rodziców,
Certyfikat „Szkoła przyjazna rowerom”,
Tytuły „Innowacyjna szkoła”, „Innowacyjny nauczyciel”,
Świadectwo „Szkoła równego traktowania”,
Certyfikat „Szkoła bez przemocy” oraz „Szkoła przyjazna uczniom”,
Odznaka Honorowa PCK dla szkoły,
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•

•
•

•
•

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
Olimpiady Teologii Prawosławnej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskiego
Konkursu Biblijnego,
Sukcesy uczniów w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej,
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia,
Sukcesy uczniów w pozaszkolnych konkursach literackich, poetyckich, recytatorskich,
językowych, fotograficznych, filmów dokumentalnych, plastycznych, muzycznych,
konkursach przedmiotowych, pierwszej pomocy,
Osiągnięcia w ogólnopolskich zawodach strzeleckich i obronnych, w pływactwie, tenisie
stołowym,
Stypendia dla najlepszych uczniów.

Zajęcia dodatkowe:
• Szeroki wybór fakultetów
do matury oraz zajęcia
wyrównawcze,

przygotowujących
dydaktyczno –

• Zajęcia w ramach projektu „Wysokie kompetencje
uczniów V LO w Białymstoku – inwestycja
w przyszłość” – języki obce, matematyka, biologia,
geografia,
• Zajęcia przygotowujące
w konkursach,

uczniów

do

udziału

• Koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną
„Sobieszczak”,
• Strzelectwo – Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”,
• Zajęcia sportowe – turystyka
koszykówka, siatkówka, fitness,

rowerowa,

• Lekcje tańca realizowane w ramach projektu
„Więcej niż tańczące parabole”,
• Wolontariat szkolny, koło PCK,
• Zajęcia na UwB z programowania robotów,
• Warsztaty z zakresu badania predyspozycji
zawodowych,
motywacji,
autoprezentacji,
zarządzania czasem i efektywnego uczenia się,
• Wyjazdy na spływy kajakowe, rajdy rowerowe,
• Wyjazdy na wakacyjne zgrupowania survivalowe.
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VI Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok
tel. (85) 743 54 85
fax. (85) 743 54 85
e-mail: lo6@um.bialystok.pl
http://www.vilo.bialystok.pl
Dyrektor: Dariusz Naumowicz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:
Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

29

matematyka
fizyka
informatyka

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
politechnicznych,
matematycznoprzyrodniczych i in.

29

matematyka,
informatyka,
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
inżynierskich, i in.

matematycznogeograficzny

29

matematyka
j. angielski,
geografia

j. angielski
j. niemiecki/
j. francuski

studia na kierunkach
przyrodniczych i in.

biologicznochemiczny

29

biologia, chemia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
medycznych i in.

biologicznochemiczny

29

biologia, chemia

j. angielski
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
medycznych i in.

Oddział

politechniczny

matematycznoinformatyczny
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matematycznoarchitektoniczny

humanistyczny

29

matematyka,
fizyka,
historia sztuki

j. angielski
j. niemiecki

studia na kierunkach
architektura
i in.

29

j. polski, historia
wos, historia
sztuki

j. angielski,
j. niemiecki,
j. francuski

studia na kierunkach
prawo, administracja i in.

Nasze atuty:
•

Położenie – VI LO leży w centrum Białegostoku, wygodny, szybki dojazd możliwy jest
nawet z najodleglejszych zakątków miasta i okolic,

•

Bezpieczeństwo i niepowtarzalna atmosfera – VI LO zapewnia bezpieczeństwo,
życzliwość, tolerancję, uwagę i podmiotowe traktowanie wychowanków, swobodę
wyrażania myśli i przekonań, pielęgnowanie tradycji, rozwijanie pasji, zdolności
i talentów,

•

Wysokie wyniki egzaminu maturalnego – w ostatnich czterech latach wszyscy uczniowie
VI LO zdali egzamin maturalny,

•

Jednozmianowość – w VI LO, w odpowiedzi na oczekiwania rodziców, dzięki skuteczności
planistów, lekcje kończą się nie później niż o godz. 15.10!

•

Profesjonalne grono nauczycielskie – kadra pedagogiczna zapewnia najwyższy poziom
nauczania, opieki i wychowania,

•

Profile klas – oferta VI LO to edukacyjna odpowiedź na zapotrzebowanie uczelni
wyższych,

•

Wymiany i projekty międzynarodowe – uczniowie VI LO uczestniczą w licznych
wymianach i projektach międzynarodowych. W ostatnich latach wymiana objęła
Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Holandię, Niemcy, Izrael, Bułgarię, w najbliższym czasie
współpraca obejmie także Łotwę i Rumunię,

•

Doskonałe zaplecze sportowe i kadra trenerska – dysponujemy jedną z największych
i najnowocześniejszych hal sportowych w mieście,

•

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

•

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, w tym z wyższymi uczelniami
oraz placówkami kultury z Białegostoku i województwa podlaskiego.

•

Sprawnie działający wolontariat, w tym jedyne w Polsce ekumeniczne koło Caritas –
Eleos,
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•

Tradycja – w zabytkowym, otoczonym parkiem gmachu kontynuujemy chlubne tradycje
polskiej szkoły. VI LO utrzymuje wieloletnie tradycje jednego z najstarszych i najlepszych
liceów Białegostoku.

Baza lokalowa i dydaktyczna:

•

Nowocześnie
przedmiotowe,

•

Nowoczesna hala sportowa z pełnym zapleczem,

•

Biblioteka

i

wyposażone

Multimedialne

pracownie

Centrum

Informacyjne,
•

Klub szkolny,

•

Muzeum szkolne,

•

Gabinet pielęgniarki szkolnej.

Osiągnięcia:
• Stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2013, 2014, 2015, 2016;
wielu absolwentów z sukcesami kontynuuje naukę na najbardziej prestiżowych
uczelniach lokalnych, krajowych i zagranicznych,
• Liczni laureaci i finaliści olimpiad (w ostatnich latach VI LO miało m.in. laureatów lub
finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego,
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Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady
Teologii Katolickiej, Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej) oraz wielu laureatów
i finalistów różnych konkursów przedmiotowych,

• Wysokie

miejsca w rywalizacji sportowej szkół województwa podlaskiego
(III m. w ogólnej rywalizacji sportowej szkół województwa 2015, 2016), wybitne sukcesy
drużyn chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej (złote medale drużyn dziewcząt
i chłopców w Licealiadzie), futsalu (srebrny medal w Licealiadzie), w piłce siatkowej,
czołowe miejsca reprezentantów VI LO w lekkiej atletyce, zawodach strzeleckich,
pływackich, tanecznych.

Zajęcia dodatkowe:
VI LO organizuje:
•

liczne zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego i udziału
w konkursach przedmiotowych (ze wszystkich przedmiotów szkolnych, w tym
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki; prowadzone także
we współpracy z wyższymi uczelniami), a także zajęcia specjalistyczne, np. z języka
angielskiego medycznego lub informatycznego,

•

przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i uzupełniające,

•

zajęcia sportowe: sekcje piłki siatkowej, piłki koszykowej, futsalu, lekkiej atletyki,
strzelecka,

•

zajęcia poszerzające zainteresowania, np. projekty artystyczne (wokalne, taneczne,
muzyczne, teatralne, plastyczne, filmowe),

•

szkolne i międzyszkolne konkursy poszerzające wiedzę uczniów, np. Konkurs Wiedzy
o Filmie Anglojęzycznym, Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich, Szkolną
Internetową Grę Giełdową, przeglądy artystyczne, zawody sportowe.
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VII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok
tel. (85) 664 93 31
fax. (85) 664 93 42
e-mail: lo7@um.bialystok.pl
http://www.7lo.bialystok.pl
Facebook:
www.facebook.com/VII-Liceum-Ogólnokształcące-wBiałymstoku-191162840919061/
Dyrektor: Jerzy Nowik

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

społecznodziennikarski

29

j. polski, wos

j. angielski,
j. francuski

studia na kierunkach
humanistycznych,
pedagogicznych i in.

społecznojęzykowy

29

j. angielski, wos

j. angielski,
j. francuski

studia na kierunkach
humanistycznych,
socjologicznych i in.

teatralny

29

j. polski, historia

j. angielski,
j. francuski

studia na kierunkach
humanistycznych,
artystycznych i in.

kosmetyczny

29

biologia, chemia

j. angielski,
j. rosyjski

studia na kierunkach
medycznych, zdrowie
publiczne i in.

fotograficzny

29

j. angielski,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
artystycznych i in.
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Nasze atuty:
•

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli
Tajnego Nauczania to szkoła z 25-letnią tradycją,
otwarta na wyzwania współczesności, stale
poszerzająca swoją ofertę edukacyjną. Cieszymy
się popularnością ze względu na przyjazną,
twórczą atmosferę
i bogatą ofertę zajęć
o charakterze artystycznym. Głównym założeniem
szkoły jest zapewnienie wysokiego poziomu
kształcenia ogólnego oraz stworzenie uczniom
jak najlepszych warunków do rozwijania talentów
artystycznych, kreatywności i wrażliwości,

•

Szkoła realizuje autorskie programy nauczania,
innowacje pedagogiczne, kształci młodzież
uzdolnioną artystycznie,

•

W VII LO powstaje wiele projektów,
które wzbogacają ofertę naszej placówki.
Dwukrotnie gościli w naszej szkole asystenci
językowi z Hiszpanii i Francji. Organizujemy
wycieczki do Francji i wymianę uczniów dzięki
międzynarodowej współpracy między szkołami
różnych państw,

•

Współpracujemy z instytucjami kulturalnymi:
Białostockim Teatrem Lalek, Operą Podlaską,
Muzeum
Podlaskim,
Białostockim
Stowarzyszeniem
Esperantystów,
Telewizją
Białystok, co owocuje wspólnymi projektami,
m.in. wydawaniem książek w języku esperanto
czy realizacją programów z cyklu „ Księga
obyczaju”.

•

Specyfika kształcenia i twórczy klimat decydują
o osiągnięciu głównych celów naszej szkoły przygotowaniu
młodzieży
do
aktywnego
uczestnictwa w sztuce i życiu kulturalnym
oraz uzyskaniu dobrych wyników egzaminu
maturalnego.
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Baza lokalowa i dydaktyczna:
•

W szkole funkcjonują pracownie: komputerowa, multimedialna, fotograficzna,
plastyczna, kinowa oraz sala taneczna z lustrem i sala teatralna z profesjonalnym
oświetleniem i nagłośnieniem,

•

Nauczyciele starają się wzbogacać bazę dydaktyczną, pisząc projekty. Dzięki ich
staraniom ma powstać w 2016 i 2017 roku z Budżetu Obywatelskiego nowoczesne boisko
oraz sala teatralno-widowiskowa z obserwatorium astronomicznym,

•

Wszystkie sale wyposażone są w komputery i projektory multimedialne,

•

W szkole funkcjonuje od kilku lat dziennik elektroniczny zapewniający rodzicom stały
kontakt z nauczycielami i możliwość monitorowania wyników nauczania oraz frekwencji,

•

Zajęcia artystyczne prowadzą specjaliści z zakresu tańca, choreografii, teatru, muzyki,
śpiewu, fotografii, plastyki itp.,

•

W ramach zajęć wychowania fizycznego organizowane są lekcje tańca,

•

W szkole funkcjonuje stołówka ze smacznymi i tanimi obiadami, co jest niezwykle ważne
ze względu na dużą grupę młodzieży dojeżdżającej spoza Białegostoku,

•

System pracy jest jednozmianowy i zajęcia kończą się około godziny 15.00,

•

biblioteka (ok. 26 tys. pozycji, 260 kaset video i 28 tytułów czasopism) i czytelnia
(32 miejsca, możliwość korzystania z Internetu).

Osiągnięcia:
•

Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w wojewódzkich, ogólnopolskich,
a nawet międzynarodowych konkursach za osiągnięcia artystyczne, szczególnie wokalne,
recytatorskie, teatralne, filmowe, fotograficzne, plastyczne. Są stypendystami Prezydenta
Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego,

•

Nauczyciele założyli Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Siódemka”, które ma
na celu wspieranie utalentowanych młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju,

•

Dzięki pozyskanym funduszom uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów
artystycznych przygotowali w 2013/2014 roku musical „Uczeń czarnoksiężnika”
zrealizowany na podstawie tekstów Juliana Tuwima w reżyserii absolwenta VII LO Przemysława Żmiejki. Spektakl uświetnił obchody Roku Juliana Tuwima w naszym
mieście. W marcu 2014 roku musical został wystawiony w Sali Kameralnej Opery
Podlaskiej w ramach cyklu „Opera młodych”,

•

W szkole powstało wiele profesjonalnie przygotowanych spektakli teatralnych, m.in.
„Białe światło śniegu”, „Przypadki Bohatera”, „Mieszkasz za swoją twarzą”, „Ubu Król”
nagradzanych na festiwalach i przeglądach wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich,
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•

Dzięki uczniom uzdolnionym wokalnie w szkole działa chór, który wielokrotnie zdobywał
nagrody i wyróżnienia. Uczniowie otrzymywali znaczące miejsca w konkursach wokalnych
o zasięgu miejskim i wojewódzkim.

Zajęcia dodatkowe:
•
•
•
•

•

•

•
•

•

W szkole prowadzone są zajęcia artystyczne
z zakresu tańca, teatru, plastyki, wizażu, fotografii,
filmu i dziennikarstwa,
VII LO od 11 lat jest gospodarzem Konkursu
Recytatorskiego „Przyroda poezją i prozą pisana”,
Od kilku lat organizujemy w lutym konkurs wokalny
„Miłość niejedno ma imię” oraz w marcu Olimpiadę
Kosmetologiczną,
Od pięciu lat uczniowie są mobilizowani
do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez
organizację podlaskiej edycji Festiwalu Teatralnego
„Zwierciadła”,
Organizowane są plenery malarskie, fotograficzne
i filmowe, wycieczki do muzeów, galerii sztuki,
teatrów, spotkania z aktorami i reżyserami,
pisarzami, pracownikami naukowymi uczelni,
Uczniowie
mają
okazję
rozwijać
talenty
dziennikarskie w szkolnej gazecie „Na sztalugach”.
W latach ubiegłych uczestniczyli w programie Press
Class - interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym
dla szkół, dzięki któremu młodzież poznawała
podstawy zawodu dziennikarza i miała okazję
publikować swoje artykuły m.in. na portalach
społecznościowych, w „Gazecie Współczesnej”
i „Kurierze Porannym”,
Z myślą o uczniach uzdolnionych wokalnie
prowadzone są zajęcia chóru,
Młodzież ma okazję realizować filmy, robić
profesjonalne zdjęcia, tańczyć, śpiewać, tworzyć
spektakle
teatralne
i
koncerty.
Najlepsi
przygotowują się w ten sposób do studiów
artystycznych, m.in. wokalistyki, aktorstwa
i reżyserii,
Uczniowie VII LO pracują w wolontariacie,
przygotowując spektakle dla dzieci z Domu Dziecka,
współpracując ze Stowarzyszeniem „Droga”,
pakując paczki świąteczne, zbierając pieniądze
na różne cele charytatywne.
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VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
ul. Piastowska 5, 15 – 207 Białystok
tel. (85) 741 49 44 / fax. (85) 741 37 11
tel. do Internatu VIII LO: (85) 741 45 77
e-mail:liceum@8lo.bialystok.pl
http://www.8lo.bialystok.pl
Facebook:
www.facebook.com/ViiiLoBialystok
Dyrektor: Antoni Teodor Grodzki

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:
Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

29

j. polski,
historia, wos

j. angielski
j. niemiecki/
j. francuski

studia na kierunkach
humanistycznych,
pedagogicznych i in.

medyczny

29

biologia, chemia
fizyka

politechnicznoinformatyczny

29

matematyka,
fizyka
informatyka

j. angielski
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
medycznych, ochrona
środowiska i in.
studia na kierunkach
inżynierskich,
politechnicznych i in.

menadżerskoinformatyczny

29

matematyka,
geografia
informatyka

ekonomicznojęzykowy

29

matematyka
j. angielski,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
ekonomicznych,
przyrodniczych i in.

29

j. angielski,
biologia, chemia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

Oddział

prawnospołeczny

medycznojęzykowy
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studia na kierunkach
politechnicznych,
przyrodniczych i in.

dziennikarski

29

j. angielski
j. polski, wos

j. angielski,
j. francuski

Nasze atuty:

•

•

•

•

•

•

Nasi nauczyciele, dyrekcja oraz kadra szkoły
i internatu to bardzo doświadczony, przyjazny
i niezwykle profesjonalny zespół. Każdego ucznia
traktujemy podmiotowo. Atutem szkoły jest
atmosfera współpracy, przyjaźni, szacunku
i tolerancji,
Uczącej się u nas młodzieży proponujemy ciekawy
i perspektywiczny dobór przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym oraz bardzo interesujące
zajęcia
uzupełniające
stworzone
w oparciu o programy autorskie,
Uczniowie naszego liceum mogą rozwijać swoje
pasje i zainteresowania w wielu kołach
zainteresowań oraz zaangażować się w szeroki
zakres działań wolontariackich. Angażujemy
młodzież do realizacji różnorodnych projektów
i grantów edukacyjnych oraz motywujemy ją
do pracy stypendiami,
Uczniowie naszego liceum mogą rozwijać swoje
pasje i zainteresowania w wielu kołach
zainteresowań oraz zaangażować się w szeroki
zakres działań wolontariackich. Angażujemy
młodzież do realizacji różnorodnych projektów
i grantów edukacyjnych oraz motywujemy ją
do pracy stypendiami,
Baza naszej szkoły jest bardzo nowoczesna
i spełnia wszelkie wymogi współczesnej edukacji.
W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016
w naszym liceum powstał kompleks boisk
wielofunkcyjnych. Wszyscy uczniowie mogą także
korzystać z pysznych obiadów w stołówce,
a uczniowie spoza Białegostoku mogą zamieszkać
w naszym gościnnym internacie,
Jesteśmy pomysłodawcami i twórcami wielu
konkursów, konferencji oraz publikacji. Nasza
szkoła jest również dynamicznym ośrodkiem
kulturotwórczym
prowadzącym
działalność
wydawniczą i badawczą. Na koncie naszej placówki
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studia na kierunkach
humanistycznych i in.

•

•

•

jest już ponad 20 publikacji z różnych dziedzin,
Nasza młodzież bierze udział w najbardziej
prestiżowych zawodach sportowych. Uczniowie
reprezentują szkołę w następujących dyscyplinach:
biegi przełajowe, futsal, koszykówka, piłka ręczna,
piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, szachy,
badminton, łyżwiarstwo szybkie, narty biegowe,
sporty obronne, maratony biegowe, sporty
strzeleckie, rowerowe jazdy na orientację
oraz biegi na orientację,
Szczególne miejsce w historii naszej szkoły zajmują
sporty obronne i strzelectwo, a także udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież
z naszej szkoły zdobywa liczne laury i wielokrotnie
staje na podium mistrzostw regionalnych,
krajowych i międzynarodowych,
Aktywnie współpracujemy z licznymi instytucjami
i organizacjami, np. Wydziałem Fizyki UwB,
Instytutem Historii i Nauk Politycznych UwB,
Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UwB,
Zakładem Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Archiwum Państwowym w Białymstoku, Muzeum
Wojska w Białymstoku, AIESEC Białystok,
Instytutem
Pamięci
Narodowej
w Białymstoku, MODM Białystok, UKS Kaliber
oraz wieloma innymi.

Baza lokalowa i dydaktyczna:
•
•
•
•
•
•

27 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,
dwie nowe pracownie internetowe - razem 26 stanowisk komputerowych z dostępem
do szybkiego Internetu,
biblioteka wraz z czytelnią (ponad 15 tys. książek),
multimedialne centrum informacyjne (kawiarenka internetowa),
pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
nowoczesna siłownia,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompleks boisk wielofunkcyjnych do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej/piłki nożnej
wraz z bieżnią dwupasmową,
gabinet pedagoga szkolnego,
szkolny ośrodek kariery zawodowej,
stała opieka medyczna (gabinet pielęgniarki szkolnej),
punkt ksero,
sklepik szkolny,
szkoła nauki jazdy,
Internat z 114 miejscami, świetlicą oraz darmowym dostępem do Internetu,
stołówka szkolna serwująca pożywne posiłki,
nowoczesne zadaszone wiaty na rowery i motorowery.

Osiągnięcia:
• Jesteśmy organizatorami i pomysłodawcami licznych konkursów miejskich,
regionalnych i ogólnopolskich, takich jak:
- POLSKA PIASTOWSKA
- KONTYNENTY ŚWIATA
- PODLASKA GIMNAZJADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- REGIONALNE ZAWODY W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY
-MARATONY LITERACKIE – poświęcone wybitnym pisarzom polskim (przedmiotem
badań był już „Pan Tadeusz” oraz „Lalka”).
• Opublikowaliśmy 11 tomów „Podlaskich Losów” - książek napisanych
przez naszych uczniów opowiadających o regionalnej historii widzianej oczami
młodych ludzi. Miłośnicy historii w VIII LO znajdują się w czołówce szkół
legitymujących się największą liczbą uczniów nagrodzonych w poszczególnych
edycjach ogólnopolskiego konkursu „Historii Bliskiej” organizowanego
przez Ośrodek Karta.
• Nasze liceum przez szereg lat realizuje liczne projekty międzynarodowe
tj.
Comenius,
e-Twinning,
Polsko-Niemiecka
Współpraca
Młodzieży
(współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Szwecji i Austrii), a także projekty
naukowe, np. „Trendy Nauka”, czy „Przełam Strach – Rusz Serce”. Organizujemy
również konferencje naukowe, np. „Historia – Dialog – Edukacja” (konferencja
historyczna poświęcona wielokulturowości naszego miasta).
• Młodzież naszego liceum od lat osiąga wysokie lokaty we współzawodnictwie
sportowym szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego o Puchar
Podlaskiego Kuratora Oświaty. W wojewódzkim rankingu od wielu lat
kwalifikujemy się w pierwszej 10!
• VIII Liceum to również szkoła z unikalnymi tradycjami, takimi jak: Święto Szkoły
‘Kaziki’, Konkurs Pieśni Patriotycznej, Kiermasz Ciast, Dni Adaptacyjne
oraz Ślubowanie Klas I, Dzień Kokardy Narodowej czy Bożonarodzeniowy Kiermasz
Ozdób Świątecznych.
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• W naszej szkole mamy niezwykle utalentowanych uczniów: mistrzów tańca,
olimpijczyków, muzyków, mistrzów sportu, śpiewaków oraz plastyków. Nasi
absolwenci to osoby pracujące na deskach teatrów, rywalizujące na arenach
sportowych oraz uczestnicy wielu programów telewizyjnych.
• Jednak największym sukcesem i osiągnięciem szkoły jest fakt, że nasi absolwenci
mają o nas bardzo dobre zdanie, zawsze nas chętnie odwiedzają, często
podkreślają, że nasza szkoła to najlepsze lata ich życia i po prostu kochają swoje
liceum! Część naszych uczniów na tyle ukochała naszą placówkę, że obecnie
pracuje w naszym liceum w roli nauczycieli i wychowawców.

Zajęcia dodatkowe:
•

zajęcia przedmiotowe przygotowujące do egzaminów maturalnych, konkurów i olimpiad,

•

Szkolne Koło Wolontariatu,

•

Klub Filmowy,

•

Koło Szachowe,

•

Poczet Sztandarowy Szkoły,

•

Koło Języka Niemieckiego „Niemiecki w Podróży”,

•

współpraca międzynarodowa w ramach programu e-Twinning,

•

Uczniowski Klub Strzelectwa Sportowego,

•

sekcje sportowe: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
piłka koszykowa chłopców, piłka nożna i futsal chłopców; zajęcia wyrównujące
z wychowania fizycznego; zajęcia sportowe przygotowujące do testów sprawnościowych
na wyższe uczelnie, siłownia.
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IX Liceum Ogólnokształcące
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok,
tel. (85) 653 00 73
www.zsoit.bialystok.pl
e-mail: zsoitbialystok@wp.pl
Facebook:
www.facebook.com/ZSOITBialystok
Dyrektor: Beata Zadykowicz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

sportowy
(piłka nożna
chłopców MOSP)

piłkarski
(piłka nożna
chłopców- PZPN)

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

29

matematyka
j. angielski,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na AWF,
matematycznoprzyrodniczych i in.,
lub kariera związana z tą
dyscypliną sportu

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na AWF,
matematycznoprzyrodniczych i in., lub
kariera związana z tą
dyscypliną sportu

29

matematyka
j. angielski,
geografia
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Nasze atuty:

Jesteśmy szkołą z tradycjami, ale otwartą na nowe wyzwania współczesnego świata.
Naszym celem jest przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie
obywatelskim wyposażonego w wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia, wrażliwego
na potrzeby drugiego człowieka.
Kształcimy w zawodach, które organizują świat reklamy i mediów – radia, telewizji,
internetu,
W technikum nauka zajęć specjalizujących odbywa się w grupach 7-8 osobowych
Organizujemy indywidualny tok nauki dla uczniów zdolnych, utalentowanych sportowo,
Organizujemy konkursy na szczeblu wojewódzkim i miejskim rozwijające pasje i talenty
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
W szkole działa Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
Organizujemy ciekawe zajęcia w ramach różnych projektów unijnych, działają koła
zainteresowań, posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną,
Współpracujemy ze szkołami z zagranicy w ramach Programu Erasmus+
Prowadzimy specjalistyczne zajęcia indywidualne (trening techniki indywidualnej,
bramkarski, koordynacji ruchowej, trening przygotowania motorycznego i aerobic),
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i trenerską (trenerzy
z uprawnieniami I klasy – posiadający licencje UEFA A i UEFA PRO).

Baza lokalowa i dydaktyczna:

Szkoła jest świetnie usytuowana – do centrum miasta można dotrzeć samochodem
w 4 minuty, bo od ul. Lipowej dzielą nas jedynie 4 km.
Dysponujemy:
• wieloma
pracowniami
wyposażonymi
w nowoczesny sprzęt multimedialny,
• biblioteką szkolną z centrum multimedialnym,
• bezprzewodową
siecią
internetową,
radiowęzłem szkolnym,
• monitoringiem całego obiektu,
• Internatem na 105 miejsc, kuchnią i stołówką
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(gdzie gotujemy jak w domu!),
• obiektami sportowymi – NOWOWYBUDOWANYM boiskiem
gimnastyczną, siłownią,

szkolnym,

salą

Osiągnięcia:
Rok 2015
Mistrzostwo Województwa Podlaskiego
w Kategorii Junior Młodszy,
I
m-ce
na
turnieju
LOSSM
w Chorzowie w kat: U-19,
III
m-ce
na
turnieju
LOSSM
w Chorzowie w kat: U-17,
II miejsce na turnieju VILNIUS CUP 2016
w kat: U-19,
III m-ce na turnieju VILNIUS CUP 2016 w kat : U-17.
Rok 2016
III miejsce na Międzynarodowym Turnieju w Wilnie,
awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych,
III miejsce Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (runda jesienna),
I i III miejsce na Turnieju Juniorów w Małkini,
Nasi uczniowie zostali powołani do Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej U-17, U-18, U-19
Rok 2017
I miejsce w futsalu w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego,
III miejsce na Turnieju " Hary Cup " w Łodzi,
VI miejsce na Turnieju Międzynarodowym " Bfa Cup " w Wilnie,
I miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniora Starszego prowadzonej przez Podlaski
Związek Piłki Nożnej - po pierwszej rundzie,
Nasi uczniowie zostali powołani do Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej U-18 oraz U-19.

Zajęcia dodatkowe:
Organizujemy różnorodne zajęcia dodatkowe
w formie kół zainteresowań i warsztatów. Dużą
popularnością cieszą się zajęcia dotyczące rozwijania
samorządności, zdrowego stylu życia, wolontariatu,
współczesnej kinematografii, umiejętności logicznego
myślenia, a przede wszystkim różne zajęcia sportowe.
Biblioteka szkolna organizuje spotkania z ciekawymi
ludźmi. Nauczyciele organizują zajęcia indywidualne
z uczniami, gdzie młodzież przygotowywana jest do olimpiad i konkursów na różnych
szczeblach.
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X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
ul. Stołeczna 6, 15-879 Białystok
ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15 -762 Białystok
tel. 85 742-31-38
tel. 85 651-17-95
e-mail: szkola@10lo.pl
www.10lo.pl
Dyrektor: Dariusz Daniluk

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

humanistyczny

językowospołeczny

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

29

j. polski,
j. angielski,
historia

j. francuski
j. niemiecki

studia na kierunkach
humanistycznych,
filologicznych i in.

29

j. angielski,
geografia,
wos

j. niemiecki,
j. rosyjski

studia na kierunkach
filologicznych,
socjologicznych i in.

Nasze atuty:
• Świetne położenie w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP i PKS. Do szkoły można
dojechać następującymi autobusami komunikacji miejskiej: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18,
20, 21, 24, 27, 29, 100, 103, 106,
• Nauka w godz. 8.00 - 15.20 (na jedną zmianę),
• Doskonałe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego,
• Doświadczeni i pełni entuzjazmu nauczyciele,
• Dbałość o dobre relacje między uczniami i nauczycielami,
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• Bogate doświadczenie w realizowaniu nauczania indywidualnego uczniów, zajęć
rewalidacyjnych i wyrównawczych,
• Możliwość rozwoju zainteresowań (przedmioty uzupełniające – kreowanie
wizerunku, kultura krajów anglojęzycznych; koła sportowe, językowe i przedmiotowe
dostosowane do potrzeb uczniów),
• Szeroki wybór języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski i j. rosyjski),
• Współpraca z uczelniami wyższymi miasta Białegostoku i innymi instytucjami
na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

Baza lokalowa i dydaktyczna:
•

Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia lekcyjne odbywać się będą w nowej lokalizacji
przy ulicy Stołecznej 6, a także przy ul. Antoniuk Fabryczny 1,

•

Placówka jako jedno z niewielu liceów w Białymstoku szczyci się posiadaniem
największego i najlepszego w mieście internatu, położonego bardzo blisko dworca PKP
i PKS. Internat X Liceum Ogólnokształcącego mieści się przy ul. Zwycięstwa 28. Inne
atuty Internatu: to niska opłata za zakwaterowanie i wyżywienie; 3-4 osoby w pokoju;
ciepła, domowa atmosfera i wygodne miejsce do nauki,

•

17 dużych i 2 małe sale lekcyjne, w tym:

o

pracownia komputerowa w systemie Macintosh,

o

pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory i pomoce dydaktyczne,

o

sale językowe z tablicami multimedialnymi,

•

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne,

•

Sala gimnastyczna, salka do ćwiczeń i salka tenisowa,

•

Klub szkolny ze stolikami do gier w cymbergaja i piłkarzyki oraz bogaty wybór gier
planszowych i logicznych,

•

Gabinet pedagogów,

•

Stołówka szkolna i kuchnia z pysznymi obiadami,

•

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór.
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Osiągnięcia:
• X LO posiada 3 ogólnopolskie certyfikaty „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła
Przedsiębiorczości”, „Szkoła na Medal”,
• Uczniowie X LO systematycznie i z sukcesami biorą udział w miejskich, wojewódzkich
i ogólnopolskich konkursach, takich jak: Ogólnopolski e - projekt Amnesty International
„Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„EKO-PLANETA”, Ogólnopolski Konkurs „Zło dobrem zwyciężaj - ksiądz Jerzy Popiełuszko sługa prawdy i wolności”, Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej pt. „Piosenka
z kapelusza”, Wojewódzki Konkurs „My z Podlasia”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy
o Rodzinie Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wyspach Brytyjskich, Międzyszkolny Konkurs
Poezji Ekumenicznej, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Przyroda poezją i prozą
pisana”, Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej.
Sukcesy uczniów X LO w olimpiadach przedmiotowych:
•

2012/2013 - Ogólnopolski
na co dzień” - tytuł finalisty,

•

2011/2012 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - tytuł finalisty,

•

2010/2011 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - tytuł finalisty,

•

2009/2010 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – 3 finalistki,

•

2008/2009 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - 2 finalistów,

•

2007/2008 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – finalista,

•

2006/2007 - XXXVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego – finalistka,

•

2005/2006 - XXXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat (8. miejsce w Polsce),

•

2004/2005 - XXXVI Olimpiada Języka Rosyjskiego - 2 finalistów,

•

2002/2003 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - laureat, 7. miejsce w kraju;
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalistka,

•

2001/2002 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalistka,

•

2000/2001 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalista,

•

1999/2000 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej – finalista; Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Biblijnej – finalista,

•

1998/1999 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej – 3 finalistów,

•

1997/1998 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - laureat, 5. miejsce,
2 finalistki,

•

1996/1997 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - 4 finalistki.

Konkurs

Polonistyczny
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„Z

poprawną

polszczyzną

Zajęcia dodatkowe:
• Koło polonistyczne, które redaguje i wydaje gazetkę „Podaję Ci Słońce na dłoni”
(do chwili obecnej 25 numerów) oraz współpracuje z Klubem Humanistów Uniwersytetu
w Białymstoku. Humaniści doskonalą także swoje kompetencje językowe pisząc
scenariusze szkolnych przedstawień, imprez okolicznościowych, przygotowują projekty
językowe. Biorą udział w konkursach języka polskiego, konkursach ortograficznych,
poetyckich i literackich, organizowanych na terenie miasta i kraju,
• Szkolne Koło PCK, które systematycznie i z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz
osób potrzebujących wsparcia poprzez: udział w kwestach ulicznych „Wyprawka
dla Żaka”, „Czerwonokrzyska gwiazdka”, „Godne dzieciństwo”, organizację choinki
dla dzieci podopiecznych PCK, organizację koncertów charytatywnych. X LO za aktywną
działalność koła PCK już dwukrotnie zostało odznaczone Odznaką Honorową Polskiego
Czerwonego Krzyża,
• Koło Miłośników Historii - uczniowie mają szansę rozwijania zainteresowań
z zakresu historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, współpracując m.in.
z Oddziałem w Białymstoku IPN. Członkowie koła biorą udział w realizacji projektów
dotyczących historii najnowszej, przygotowują wystawy, szkolne debaty, uczestniczą
w konkursach, olimpiadach,
• Koło Języka Angielskiego - skupia młodzież zainteresowanych doskonaleniem swoich
kompetencji językowych. Uczniowie przygotowują liczne projekty edukacyjne
oraz szkolne imprezy (np. Dzień Szkocki, Quiz Wiedzy o Irlandii, The Day
of Fictional Heroes, Dzień Świętego Patryka - patrona Irlandii), a także biorą udział
w konkursach językowych,
• Zajęcia sportowe z tenisa sportowego. Ich celem jest zapoznanie uczniów
z podstawowymi zasadami techniki gry oraz doskonalenie umiejętności. Tradycją
X LO jest coroczna organizacja Turnieju o Mistrzostwo Szkoły w Tenisie Stołowym
Dziewcząt i Chłopców,
• Całoroczne fakultety maturalne z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka
polskiego, języków obcych i matematyki.
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XI Liceum Ogólnokształcące
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
ul. Artura Grottgera 9, 15-225 Białystok
tel. (85) 732 64 65
fax. (85) 732 64 65
e-mail: lo11@um.bialystok.pl
http://www.xilo.bialystok.pl
Facebook:
http://www.facebook.com/xilobialystok
Dyrektor: Andrzej Rybnik

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

prawnospołeczny

29

historia, wos

j. angielski
j. niemiecki

studia na kierunkach
socjologia, prawo i in.

medyczny

29

biologia
chemia

j. angielski
j. niemiecki,
j. łaciński

studia na kierunkach
medycznych,
przyrodniczych i in.

politechniczny

29

matematyka,
fizyka

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach,
inżynierskich i in.

biologicznohumanistyczny

29

j. polski, biologia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
psychologia, przyroda
i in.

j. angielski,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski,
uzupełniający:
j. chiński

studia na kierunkach
filologicznych i in.

językowy

29
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29

matematyka,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki

studia na kierunkach
inżynierskich,
ekonomicznych i in.

dziennikarski

29

j. polski,
historia, wos

j. angielski
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
prawo, europeistyka i in.

ekonomiczny

29

matematyka,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
ekonomicznych,
przyrodniczych i in.

architektoniczny

Nasze atuty:
•
•
•
•
•
•

Doświadczona kadra pedagogiczna,
Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo,
Atrakcyjne „profile” klas,
Program adaptacyjny dla klas I,
Zajęcia dodatkowe i wspomagające,
Wsparcie pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego przy wyborze kierunków
studiów odpowiadających predyspozycjom i zainteresowaniom uczniów,
Szkoła nowoczesna i dobrze wyposażona,
Bezpłatny, bieżący dziennik elektroniczny,
System SMS i wiadomości dla rodziców,
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi dla uczniów na terenie szkoły,
Prężnie działający Samorząd Uczniowski,
Radiowęzeł z tematycznymi audycjami muzycznymi,
Dobra lokalizacja,
Współpraca z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Operą
i Filharmonią Podlaską, Europejskim Centrum Sztuki Białystok, Stowarzyszeniem
Architektów Polskich Oddz./Białystok oraz uczelniami wyższymi.

•
•
•
•
•
•
•
•

Baza lokalowa i dydaktyczna:
•
•
•
•
•
•

W każdej sali: internet, laptop i wideoprojektor,
Klub młodzieżowy z dostępem do internetu,
Sklepik z kawiarenką,
Siłownia,
Sala fitness,
„Komnata Gier” z konsolą Xbox 360 + Kinect,

130

• Zinformatyzowana
biblioteka z bogatym i aktualnym księgozbiorem
Internetowym Centrum Informacji Multimedialnym.

Osiągnięcia:
• Blisko 100% zdawalność egzaminu maturalnego
na przestrzeni ostatnich lat,
• Sukcesy naszych uczniów w dziedzinie artystycznej
na arenie polskiej i międzynarodowej,
• Nasi uczniowie są laureatami konkursów i olimpiad.

Zajęcia dodatkowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teatr PRESTIDIGITATOR,
Chór Undecimo,
Chór Miasta Białegostoku,
Szkolna Grupa Ratowniczo‑Obronna,
Klub Sportowy TROPS,
Klub Aktywności Artystycznej PROZA‑K,
Zajęcia dodatkowe i wspierające z przedmiotów,
Klub Przedsiębiorczości,
Szkolne Koło Psychologiczno‑Pedagogiczne,
Szkolne Koło Caritas,
Wolontariat XILO.

SCIENTIA - POSSIBILITAS VITAE FUTURAE
MELIORIS - WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZĄ
PRZYSZŁOŚĆ!
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oraz

XIII Liceum Ogólnokształcące
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
ul. M. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok
tel. (85) 741 61 75
fax. (85) 741 61 75
e-mail: zsoms@um.bialystok.pl
http://www.zsoms.pl
Dyrektor: Ryszard Piotr Szpilewicz

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

mistrzostwa
sportowego
SHORT - TRACK
prawniczoartystyczny

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

Nauczane
języki obce

10

matematyka
j. angielski,
biologia

j. angielski,
j. niemiecki

29

j. polski,
j. angielski,
wos

j. angielski,
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na kierunkach
związanych z wychowaniem
fizycznym lub kariera
związana z tą dyscypliną
sportu
studia na kierunkach
prawniczych,
artystycznych i in.

Nasze atuty:
• Mistrzowsko zdajemy egzamin maturalny,
• Rozwijanie zdolności naukowych w ramach kół przedmiotowych lub indywidualnych
konsultacji,
• Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej,
• Mistrzowie olimpijscy oraz medaliści Mistrzostw Europy w short-tracku,
• Wielu zawodników trenujących z kadrą Polski w short-tracku,
• Sukcesy klubu teatralnego Decorum,
• Redagowanie gazetki szkolnej.

132

• Osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim,
• Lekcje na jedną zmianę, położenie w centrum miasta – dogodny dojazd,
• Monitoring na terenie szkoły, pedagog szkolny, doradca zawodowy,
• Doświadczona kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów,
• Realizacja projektów europejskich,
• Przyjazna atmosfera.

Baza lokalowa i dydaktyczna:
• Lekcje i treningi na nowoczesnym boisku
sportowym,
• Tablice
multimedialne
oraz
we wszystkich salach lekcyjnych,

projektory

• Szkolny klub z nowoczesnymi komputerami,
• Smaczne obiady w stołówce szkolnej,
• Radiowęzeł,
• Bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej
dla uczniów,
• Wyjazdy na obozy sportowe do Krynicy wraz
z nauczycielami przedmiotowymi.

133

Osiągnięcia:
•

Szkoła ma osiągnięcia sportowe, zarówno na szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim
w różnych dyscyplinach. W short-tracku nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca
na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, np. co roku zdobywają I miejsce na
Zimowej Olimpiadzie Młodzieży w short-tracku. 90% Kadry Polski w tej dyscyplinie
stanowią uczniowie lub absolwenci XIII LO,

•

Absolwentem naszej szkoły jest mistrz olimpijski – Zbigniew Bródka. Absolwentkami
naszej szkoły są siostry Maliszewskie – Patrycja jest brązową medalistką Mistrzostw
Europy, a Natalka w tym sezonie była dwa razy w finale biegu na 500m w Pucharze
Świata,

•

Sukcesy w konkursach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim,

•

Sukcesy klubu teatralnego Decorum.

Zajęcia dodatkowe:
• Robotyka,
• Koła: matematyczne, dziennikarskie i strzeleckie,
• piłka nożna,
• warsztaty biologiczno – chemiczne, warsztaty teatralne,
• Koło Sztuki Użytkowej,
• fakultety z przedmiotów maturalnych,
• chór szkolny,
• Klub Dyskusyjny,
• Szkolne Koło Caritas,
• Wolontariat,
• Dyskusyjny Klub Filmowy „W dobrym TON-ie”,
• Koło Młodych Twórców,
• Koło teatralne „Decorum.
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XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Ryszarda Kaczorowskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku

ul. Upalna 26, 15-668 Białystok
tel. (85) 661 32 27
fax. (85) 661 32 27
e-mail: zso9@um.bialystok.pl
http://www.zso9.pl
Dyrektor: Leszek Kochanowski

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

mundurowy
(służba graniczna)

29

wos, j. angielski
geografia

j. angielski
j. niemiecki

mundurowy
(służba graniczna)

29

wos, j. angielski
geografia

j. angielski
j. rosyjski

mundurowy
(służba w Policji)

29

wos, j. angielski
geografia

j. angielski,
j. niemiecki

mundurowy
(bezpieczeństwo
narodowe)

29

wos, j. angielski
geografia

j. angielski,
j. rosyjski
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A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

studia na kierunkach
politologia i innych
związanych ze służbami
mundurowymi

Nasze atuty:
•

Odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania
wiedzy oraz realizowania własnych zainteresowań,

•

Oryginalna oferta nauki w klasach mundurowych,
przygotowująca kandydatów do postępowania
kwalifikacyjnego do służb mundurowych,

•

Specjalistyczne zajęcia kierunkowe prowadzone
przez funkcjonariuszy służb mundurowych,

•

Poznanie w praktyce przebiegu służby w rożnych
formacjach,

•

Współpraca ze służbami mundurowymi (Komenda
Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda
Miejska Policji w Białymstoku, Podlaski Oddział
Straży

Granicznej

im.

gen

dyw.

Henryka

Minkiewicza w Białymstoku, Centrum Szkolenia
Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony
Pogranicza w Kętrzynie) oraz uczelniami wyższymi
(Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa),
•

Proces

wychowawczy

oparty

na

tradycjach

patriotycznych i obronnych,
•

Nauka trzech języków obcych,

•

Dziennik elektroniczny.

Baza lokalowa i dydaktyczna:
•

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna,

•

Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem,

•

Boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą i oświetleniem,

•

Stołówka szkolna,

•

Biblioteka z centrum multimedialnym,

•

Sale dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne.
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Osiągnięcia:
•

I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry (2013, 2014, 2015),

•

III miejsce w programie obowiązkowym w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry 2015,

•

Tytuły laureatów oraz finalistów w Ogólnopolskich Olimpiadach Wiedzy o III RP, Wiedzy
o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym oraz Olimpiadzie Wiedzy o Unii
Europejskiej,

•

„Złota kropla” za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Zajęcia dodatkowe:
•

•
•
•
•
•
•
•

Przedmioty dodatkowe: „służba graniczna”,
„służba w Policji” oraz „bezpieczeństwo
narodowe”,
Obozy szkoleniowe,
Nauka musztry,
Zajęcia prowadzone na strzelnicy,
Wizyty w jednostkach służb mundurowych
na terenie województwa podlaskiego,
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
Zajęcia
przygotowujące
do
egzaminu
maturalnego,
Lekcje tańca towarzyskiego i in.
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XVII Liceum Ogólnokształcące
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok
tel. (85) 741 10 75
fax. (85) 741 15 96 wew. 20
http://zsrckp.pl
e-mail:zsrckpsekretariat@interia.pl
Dyrektor: Wiesław Joszczyk

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

25

j. polski
matematyka,
biologia,
historia

j. angielski
j. niemiecki

mistrzostwa
sportowego
(badminton/tenis
stołowy)

20

j. polski,
historia,
matematyka,
biologia

j. angielski
j. niemiecki

mistrzostwa
sportowego
(lekkoatletyka)

20

j. polski
matematyka,
biologia

j. angielski
j. niemiecki

Oddział

sportowy
(siatkówka)
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Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:
studia na kierunkach
związanych
z wychowaniem
fizycznym lub kariera
związana z tą dyscypliną
sportu
studia na kierunkach
związanych
z wychowaniem
fizycznym lub kariera
związana z tą dyscypliną
sportu
studia na kierunkach
związanych
z wychowaniem
fizycznym lub kariera
związana z tą dyscypliną
sportu

Nasze atuty:
•

Wykwalifikowana kadra trenerska ściśle współpracująca
z polskimi związkami sportowymi – PZLA, PZPS, PZTS, PZB

•

Organizacja
wyjazdów i
zgrupowań sportowych
w Zakopanem, Borowicach, Spale, Cetniewie i wielu innych
atrakcyjnych
miejscowościach
w
Polsce
i za granicą,

•

Jednozmianowość, organizacja zajęć treningowych
do indywidualnych programów szkolenia sportowego
zawodników,

•

Dofinansowanie do wyżywienia w stołówce
szkolnego,

•

Stypendia sportowe fundowane przez Prezydenta Miasta
Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego,
Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Klubu Sportowego Podlasie,

•

Zapewnienie
w oddziale.

warunków

nauki

w

klasach

Baza lokalowa i dydaktyczna:
• Pełnowymiarowa hala do gier zespołowych,
sala
lekkoatletyczna
z bieżnią, skocznią w dal, skocznią wzwyż,
rzutnią do pchnięcia kulą,
• Kompleks boisk zewnętrznych do piłki
ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort
do tenisa ziemnego,
• Dwie siłownie wyposażone
w profesjonalne urządzenia,
• Sauna,
• Sala aerobikowa.

Osiągnięcia:
• Uczniowie

reprezentują
Polskę
na arenach sportowych Europy i Świata
zdobywając wysokie lokaty oraz tytuły
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internatu

nieprzekraczających

20

uczniów

mistrzowskie w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

• Do grona naszych wybitnych absolwentów należy Halowa Mistrzyni Świata w skoku
wzwyż Kamila Lićwinko oraz olimpijczycy z Londynu i Rio de Janeiro – Joanna Fiodorow,
Kamil Kryński, Przemysław Czajkowski,

• Nasi uczniowie to także członkowie kadr narodowych juniorów i juniorek
oraz wielokrotni mistrzowie województwa i medaliści mistrzostw Polski.

Zajęcia dodatkowe:
• Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania
z dodatkowych zajęć dydaktycznych ze wszystkich
przedmiotów nauczania oraz rozwijania swoich pasji
w kołach zainteresowań.
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Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok,
tel. (85) 675 00 77
fax. (85) 675 02 15
http://www.zstio.net.pl
e-mail: zstio@um.bialystok.pl
Facebook: www.facebook.pl/zstiobialystok
Dyrektor : Mariusz Pęza

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:

Oddział

integracyjny

Liczba
miejsc

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Nauczane
języki obce

A co dalej?
Możliwości dalszego
kształcenia:

20

j. polski,
j. angielski,
biologia

j. angielski
j. niemiecki/
j. rosyjski

studia na wszystkich
kierunkach oraz dalsze
kształcenie w szkołach
policealnych

Nasze atuty:
• Zespół
Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących
z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
w Białymstoku to szkoła z ponad 90letnią tradycją. To nie tylko nowoczesna
placówka edukacyjna, w której każdy
zdobywa
wszechstronną
wiedzę,
ale również miejsce, gdzie młodzież może
rozwijać swoje indywidualne
pasje
i zainteresowania,
• Atutem szkoły jest jej atrakcyjne położenie w samym sercu Białegostoku - w centrum
miasta, w niedalekiej odległości od dworca kolejowego i autobusowego,
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej,
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi
im. St. Staszica w Białymstoku zajmuje wysoką pozycję w rankingach edukacyjnych.
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•
•
•
•

Na uwagę zasługują dobre wyniki egzaminów maturalnych. Nauka w szkole pozwala
na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, na kontynuację nauki na studiach
wyższych, jak i w szkołach policealnych,
Niepowtarzalną atmosferę w szkole tworzą przede wszystkim ludzie, czyli zarówno
uczniowie jak i nauczyciele,
Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, wśród której
znajduje się wielu egzaminatorów maturalnych oraz liczni specjaliści: pedagog,
psycholog, logopeda, surdopedagodzy, tyflopedagodzy,
Szkoła mieści się w kompleksie budynków położonych pomiędzy ulicami Sienkiewicza
i Ogrodową,
Nowoczesna baza dydaktyczna oraz bogato wyposażone pracownie zapewniają
wysoką jakość kształcenia. Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do wewnętrznej
sieci oraz szybkiego internetu i wyposażone są w stanowiska komputerowe. Dumą
szkoły są powstałe w 2013 roku nowoczesne pracownie wyposażone w tablice
multimedialne, projektory oraz najnowsze pomoce dydaktyczne pozwalające
na prowadzenie interesujących i atrakcyjnych zajęć.

Baza lokalowa i dydaktyczna:
• Szkoła posiada wyposażone w nowoczesny sprzęt (w tym multimedialny) sale
dydaktyczne i językowe oraz bazę sportową (sala gimnastyczna, wielofunkcyjny
kompleks boisk),
• Budynek jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
(podjazdy
zewnętrzne
i wewnętrzne, windy, platformy, tabliczki
z napisami w języku Braille'a). Młodzież może
korzystać
z
Multimedialnego
Centrum
Informacyjnego, biblioteki, mobilnej strzelnicy
i klubu szkolnego.

Osiągnięcia:
• Laureat konkursu „Przedsiębiorcza szkoła”
• Główna nagroda w sekcji plastycznej
XX Konkursu Papieskiego Zanurzeni
w świętości Jana Pawła II i św. Jana XXIII,
• Wyróżnienie w VI Olimpiadzie Wiedzy
Hotelarskiej,
• II miejsce w VI edycji konkursu Moja pasja
początkiem drogi do kariery,
• Wyróżnienie w VI edycji konkursu Moja pasja początkiem drogi do kariery,
• III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Mody - Radom 2015 Kreacje-Prowokacje,
• Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej Sto lat w modzie
1915-2015,
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• Od wielu lat jesteśmy Organizatorami wielu przedsięwzięć o zasięgu miejskim,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasze działania honorowym patronatem obejmują:
Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta
Białegostoku i Podlaski Kurator Oświaty. Zapraszamy do udziału w zawodach
na orientację, quizach dotyczących atrakcji turystycznych Białegostoku
i województwa podlaskiego, prezentowania swoich prac fotograficznych, literackich
czy w dziedzinie projektowania. Organizujemy też turniej w grach sieciowy CS GO
i LOL,
• W naszych gościnnych murach cyklicznie rozbrzmiewa recytowana przez młodzież poezja i proza. Każdy rok to kolejne edycje popularnych w województwie imprez,
ale także nowe pomysły i działania.

Zajęcia dodatkowe:
• Zajęcia rewalidacyjne: psychoedukacyjne, usprawniające techniki szkolne, logopedyczne,
komunikacja alternatywna- oprogramowanie udźwiękawiające, usprawnianie funkcji
wzrokowych, język migowy, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, zajęcia
socjoterapeutyczne,
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących,
• Zajęcia
specjalistyczne:
korekcyjno-kompensacyjne
(gimnastyka
korekcyjnokompensacyjna, terapia pedagogiczna), logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne
o charakterze terapeutycznym),
• Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej: doradztwo zawodowe,
• Zajęcia informatyczne: zajęcia pozalekcyjne z informatyki, serwis komputerowy,
robotyka,
• Zajęcia przedmiotowe -przygotowujące do egzaminu maturalnego,
• Zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka nożna, piłka koszykowa, zajęcia sportowoobronne, strzeleckie,
• Zajęcia turystyczno-krajoznawcze: szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze,
• Inne: Szkolne Koło Caritas , szkolne koło wolontariatu, Papieskie Forum Młodych, zajęcia
rozwijające zainteresowania ekonomiczne, zajęcia z filozofii, zajęciaz pierwszej pomocy
przedmedycznej, koło dziewiarstwa ręcznego, edukacja czytelnicza i medialna.

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia:
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pomocy
Rubież, Fundacją Pomóż Im, Związkiem Sybiraków,
Politechniką Białostocką , Caritas, Wojewódzkim
Inspektoratem Transportu Drogowego, CSK DRIFT,
Bank PKO SA, VIAMODA INDUSTRIAL.
Uczestniczymy i realizujemy projekty unijne.
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9. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

SZKOŁY, KURSY, PROJEKTY,
PORADNICTWO ZAWODOWE,
BADANIA I ANALIZY, WSPIERANIE RODZIN
ul. Żabia 5, 15-448
Białystok, tel.(85) 651-58-55
www.ckubialystok.pl
e-mail: sekretariat@ckubialystok.pl
dyrektor: Bożena Barbara Krasnodębska

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Oddział

Liceum
Ogólnokształcące

Liczba miejsc

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

30

historia, j. obcy

30

biologia, chemia

30

matematyka, geografia

30

geografia, biologia

Języki obce

j. angielski,
j. rosyjski

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Oddział

Liczba miejsc

poziom oddziału

Języki obce

oddział klasy siódmej

j. angielski, j.
rosyjski

30
szkoła podstawowa
30
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Nasze atuty
jedyna publiczna szkoła dla dorosłych z tak bogatą
ofertą
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
własna baza dydaktyczna
lokalizacja w centrum miasta
siedziba przy ul. Żabiej 5 dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych
łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej
profesjonalna kadra dydaktyczna
nowoczesne pomoce dydaktyczne
laboratorium językowe
nowoczesne sale komputerowe
biblioteka z dostępem do Internetu
Centrum Informacji Multimedialnej
figurujemy w Bazie Usług Rozwojowych
jesteśmy członkami Klastra Obróbki Metali
oferujemy 22 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
cała nasza oferta jest w 100% BEZPŁATNA.
Baza lokalowa i dydaktyczna
Nasza główna siedziba mieści się przy ul. Żabiej 5. Dysponujemy 6 salami komputerowymi, w
tym 2 salami wyposażonymi w komputery typu MAC. Posiadamy laboratorium językowe,
pracownię florystyczną, kącik dziecięcy oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Osiągnięcia
Innowacyjna Szkoła
Szkoła Rozwijająca się
Szkoła Ekspercka
Szkoła Mentorska
Szkoła Przedsiębiorczości
Szkoła Zawodowych
Perspektyw
Szkoła z klasą 2.0
Laboratorium ECDL
Akademia Edukacyjna VCC
Certyfikat Jakości EUROPEN-PEN
International
Nagroda główna w konkursie Pary Prezydenckiej „ Dobry Klimat
dla Rodziny: za funkcjonowanie Białostockiej Akademii Rodziny
Pracodawca Przyjazny Rodzinie.
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Zajęcia dodatkowe
zajęcia w ramach międzynarodowego Projektu Partnerskiego Programu Erasmus +,
Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, pt.
„Technical and Vocational Skills Development”
zajęcia w ramach międzynarodowego Projektu Partnerskiego Programu Erasmus +,
KA2 Partnerstwa Strategiczne Edukacja Dorosłych, pt. „Tell your story”
zajęcia „Speaking made easy – konwersacje z języka angielskiego”
zajęcia przygotowujące do egzaminów
maturalnych, konkursów, olimpiad
zajęcia z doradcami zawodowymi –
planowanie własnej ścieżki edukacyjnozawodowej
oferta Białostockiej Akademii Rodziny –
wsparcie białostockich rodzin
zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „E-społeczeństwo”
zajęcia z druku 3D.
Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia
ChM Sp. z o.o.
SaMASZ Sp. z o.o.
BIT S.A.
Automatyka – Pomiary – Sterowanie
Studio Florystyczne LAURUS
Wasilewski i Syn Sp. zo.o.
Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Białostocka Komunikacja Miejska
Jagiellonia Białystok
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery
Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy
w Białymstoku
Polski Czerwony Krzyż – oddział Białystok
Departament Ochrony Środowiska
Trójwymiarowi.pl
Wytwórnia Przestrzeni
Gospodarstwo rolne Folwarki Małe 6 – Iwona Daniela
Prończuk
Gospodarstwo rolne Sawino 33 – Robert Markowski.

146

10. OFERTA EDUKACYJNA
SZKÓŁ POLICEALNYCH
Szkolnictwo policealne przeznaczone jest przede wszystkim dla
absolwentów liceów. Od kandydatów nie wymaga się świadectwa
dojrzałości
–
wystarczy
świadectwo
ukończenia
szkoły
ponadgimnazjalnej.
Ukończenie takiej szkoły nie daje tytułu zawodowego uzyskiwanego w szkole wyższej.
Przygotowują one do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Absolwenci uzyskują tytuł
technika lub pracownika wykwalifikowanego – w zależności od kierunku kształcenia.
SZKOŁY POLICEALNE – dzienne
Szkoła Policealna Nr 4
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego
ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43
http://zsznr2bstok.w.interia.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl
Zawód

Okres nauki

Ilość miejsc

technik usług kosmetycznych
technik eksploatacji portów i terminali

2 lata
2 lata

60
30

technik administracji

2 lata

30

technik informatyk

2 lata

30

technik transportu drogowego
technik usług pocztowych i finansowych
technik mechanik lotniczy

2 lata
1 rok
2 lata

30
30
30

SZKOŁY POLICEALNE – zaoczne
Szkoła Policealna Nr 1
w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły
ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, tel.(85) 732-63-06
http://www.zsbg.bialystok.pl, e-mail: zsbg@um.bialystok.pl
Zawód

Okres nauki

Ilość miejsc

technik geodeta

2 lata

30

technik drogownictwa

2 lata

30
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Szkoła Policealna Nr 2
w Zespole Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, tel. (85) 651-21-74
http://zse.biaman.pl, e-mail: zse@um.bialystok.pl
Zawód
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik informatyk

Okres nauki

Ilość miejsc

1,5 roku

30

2 lata

30

Szkoła Policealna Nr 4
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego
ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43
http://zsznr2bstok.w.interia.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl
Zawód

Okres nauki

Ilość miejsc

technik usług kosmetycznych

2 lata

60

technik eksploatacji portów i terminali

2 lata

30

technik administracji

2 lata

30

technik informatyk

2 lata

30

technik usług pocztowych i finansowych

1 rok

30

Technik transportu drogowego

2 lata

60

Szkoła Policealna Nr 5
w Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Żabia 5, 15-448 Białystok, tel. (85) 651-58-55
http://www.ckubialystok.pl, e-mail: cku@um.bialystok.pl
Zawód

Okres nauki

Ilość miejsc

technik informatyk

2 lata

30

technik tyfloinformatyk*

2 lata

15

technik archiwista

2 lata

30

technik administracji

2 lata

30

1,5 roku

30

opiekunka środowiskowa

1 rok

30

opiekunka dziecięca

2 lata

30

opiekun osoby starszej

2 lata

30

technik rachunkowości

2 lata

30

florysta

1 rok

30

asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

30

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

* kształcenia wyłącznie dla osób niewidomych i słabo widzących.
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11. OFERTA EDUKACYJNA POLICEALNEGO STUDIUM WOKALNOAKTORSKIEGO „SZKOŁA TALENTÓW”
Policealne Studium Wokalno-Aktorskie SZKOŁA TALENTÓW w Białymstoku – to bardzo
atrakcyjna, bezpłatna szkoła publiczna dla osób mających pasje, zdolności
i predyspozycje wokalne i aktorskie. Kształcenie w Studium trwa 3 lata (6 semestrów).
Ukończenie szkoły i otrzymanie dyplomu z tytułem aktor scen muzycznych pozwala
na uzyskanie atrakcyjnego zawodu otwierającego sceny muzyczne, musicalowe i rozrywkowe
w kraju i za granicą.

Policealne Studium Wokalno – Aktorskie „Szkoła Talentów”

ul. Zwycięstwa 28, 15-703
Białystok, tel.(85) 742-40-84
www.szkolatalentow.edu.pl
e-mail: biuro@szkolatalentow.edu.pl
dyrektor : Angelika Maria Arendt - Zadykowicz

Zawód
aktor scen muzycznych

Liczba miejsc
16

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna
śpiew, gra aktorska, taniec,
historia teatru, historia muzyki

Nasze atuty
Studium to jedyna, bezpłatna, artystyczna szkoła prowadzona
przez Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studium kształci osoby w wieku
od 19 do 23 roku życia
mających pasję, zdolności oraz
predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne.
Szkoła Talentów kształci przyszłych AKTORÓW SCEN MUZYCZNYCH
w specjalności wokalno-aktorskiej w zakresie sztuki rozrywkowej,
musicalowej, estradowej i operowej
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Baza lokalowa i dydaktyczna
Studium Wokalno – Aktorskie ma
swoją siedzibę
w Centrum
Białegostoku przy ul. Zwycięstwa
28. Posiada doskonale wyposażone
sale do zajęć z pracy na scenie, z
mikrofonem oraz salę taneczną.
Wachlarz nauczania jest szeroki,
który
oprócz
artystycznych
przedmiotów takich jak: gra
aktorska, śpiew, taniec współczesny, step, dykcja, proza, wiersz, charakteryzacja,
partnerowanie, technika mikrofonowa, obejmie także szereg zajęć z przedsiębiorczości,
promocji , public relations kultury, media relations, - pozwalając na zdobycie niezbędnej
wiedzy, potrzebnej także do stworzenia samodzielnej działalności artystycznej i zarządzania
nią.
Naszymi wykładowcami są cenieni w Polsce wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie,
teoretycy i reżyserzy. Uznani artyści, a zarazem wspaniali pedagodzy.
Osiągnięcia
Słuchacze Studium odnoszą olbrzymie sukcesy na wielu konkursach i festiwalach w Polsce
oraz mają na swoim koncie występy i warsztaty m.in. z Mietkiem Szcześniakiem,
Zbigniewem Wodeckim, Grażyną Łobaszewską, Olgą Bończyk, Urszulą Dudziak, Wojciechem
Kościelniakiem, Marią Sadowską, Anną Serafińską.
Słuchacze Studium występują na deskach Teatrów Polskich oraz współpracują z
Artystami znanymi w całej Europie.
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Zajęcia dodatkowe

Studium Wokalno – Aktorskie oferuje
szereg zajęć związanych z tematyką
szkoły. Funkcjonują grupy tematyczne dla
danej dziedziny dla Wspierania edukacji
podczas kształcenia. Zajęcia dodatkowe
prowadzą nauczyciele Studium, którzy
stanowią solidny fundament rozwoju
przyszłych aktorów.

Z kim współpracujemy/możliwość zatrudnienia

W
trakcie
trwania
nauki
współpracujemy z wieloma znanymi
artystami z Białegostoku i Polski, a
także realizujemy praktyki słuchaczy
m.in. w Operze i Filharmonii Podlaskiej
Europejskie
Centrum
Sztuki,
Białostockim
Teatrem
Lalek,
Uniwersytetem Muzycznym, Akademią
Teatralną
w
Białymstoku,
Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji
Kultury, Muzeum Podlaskim, Muzeum
Wojska oraz z instytucjami województwa podlaskiego i całego kraju.
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12. INTERNATY I BURSA SZKOLNA
Uczniowie zamieszkali poza Białymstokiem w odległości uniemożliwiającej im
codzienny dojazd do szkoły, mają możliwość zamieszkania w 8 internatach lub w Bursie
Szkolnej.
Placówki te zapewniają m.in. całodzienne wyżywienie od poniedziałku do piątku,
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dobre warunki do nauki
i odpoczynku, możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwo w kulturze,
sporcie i turystyce.
L.p.

Placówka

Adres

Strona www

1.

Internat
VIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla
Kazimierza Wielkiego

ul. Piastowska 5
15-207 Białystok
tel. (85) 741-45-77

www.8lo.bialystok.pl

2.

Internat
X Liceum Ogólnokształcącego

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel. (85) 651 02 61

www.10lo.pl

3.

Internat
Zespołu Szkół HandlowoEkonomicznych
im. M. Kopernika

ul. Bema 103
15-370 Białystok
tel. (85) 742-42-35

www.zshe.bialystok.pl

4.

Internat
Zespołu Szkół Mechanicznych
CKP Nr 2 im. Św. Józefa

5.

Internat
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i
Technicznych

6.

Internat
Zespołu Szkół Rolniczych CKP

7.

Internat
Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego

ul. Warszawska 62
15-082 Białystok
tel. (85) 741-55-85

8.

Internat
Zespołu Szkół Nr 16*
(internat szkoły specjalnej)

9.

Bursa Szkolna

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel. (85) 742-25-69
ul. Dobra 3
15-034 Białystok
tel. (85) 732-69-89

ul. Broniewskiego 14 A
15-959 Białystok
tel. (85) 65-13-850
ul. Antoniuk
Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel. (85) 651-37-18
ul. Ks. Stanisława
Suchowolca 26
15-567 Białystok
tel. (85) 741-10-75
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www.mechaniak.com.pl/internat

www.zsoit.bialystok.pl

www.zsrckp.pl

www.zsz2.bialystok.pl

www.zs16.bialystok.pl

www.bursaszkolna.bialystok.pl

13. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów trzecich klas gimnazjów
w zakresie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zawiera:
• badanie preferencji i zainteresowań zawodowych,
• doradztwo zawodowe,
• opiniowanie przyjęcia do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych uczniów
z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia,
• zajęcia warsztatowe dla klas dotyczące planowania kariery zawodowej oraz
przygotowania do wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poszczególne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne udzielają pomocy uczniom uczęszczającym do szkół mających
siedzibę na terenie działania danej poradni. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do
szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Miasto Białystok jest organem prowadzącym dla czterech poradni psychologicznopedagogicznych:
L.p.

Poradnia

Adres

1.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1

ul. Piotrkowska 2
15-950 Białystok
tel. (85) 744-53-17

www.poradnia.bialystok.pl

2.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 2

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok
tel. (85) 742-34-34

www.ppp2.bialystok.pl

3.

Specjalistyczna
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży
z Zaburzeniami
Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2
15-213 Białystok
tel. (85) 732-86-66

www.sppp.bialystok.pl
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Strona www

14. Lista zawodów

√

technik robót wykończeniowych
w budownictwie

√

√

√

technik elektryk

√

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

√

technik elektronik

√

technik informatyk

√

technik teleinformatyk

√

√

√

√

technik tyfloinformatyk

√

kelner

√

technik hotelarstwa

√

technik żywienia i usług gastronomicznych

√

√

√

√

technik technologii żywności

√

technik handlowiec

√

technik ekonomista

√

technik mechanik

√

technik mechatronik

√

technik pojazdów samochodowych

√

technik gazownictwa

√

√
√
√

technik realizacji nagrań i nagłośnień

√

technik fotografii i multimediów

√

√

technik masażysta

√

technik logistyk

√

technik obsługi turystycznej

√

technik organizacji reklamy

√
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ZSZ Nr 5

technik inżynierii sanitarnej

ZSZ Nr 2

√

ZSTiO

technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

ZST

√

ZSR

technik geodeta

ZSOiT

√

ZSM

technik budowy dróg

ZSHE

√

ZSG

technik budownictwa

ZSE

Technikum

ZSBG

Miasto Białystok proponuje bogatą ofertę 37 zawodów w technikach zawodowych oraz propozycję
22 zawodów w branżowych szkołach I stopnia:

√
√

technik przemysłu mody

√

technik usług fryzjerskich

√

technik architektury krajobrazu

√

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

√

technik rolnik

√

technik turystyki wiejskiej

√

technik weterynarii

√

technik technologii drewna

√

√

√
√

elektryk

√

kucharz

ZST

ZSR

ZSOiT

ZSM

ZSHE

√
√

elektromechanik pojazdów samochodowych

√

blacharz samochodowy

√

mechanik motocyklowy

√

√

√

kierowca mechanik

√
√

operator obrabiarek skrawających

√

stolarz

√

piekarz

√
√

krawiec

√

monter mechatronik

√

monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie

√

murarz-tynkarz

√

monter sieci i instalacji sanitarnych

√

monter izolacji przemysłowych
monter izolacji budowlanych

√

√

mechanik - operator maszyn do produkcji
drzewnej

fryzjer

√

√

mechanik pojazdów samochodowych

cukiernik

ZSZ nr 2

√

ZSTiO

elektronik

ZSG

ZSE

Branżowa Szkoła I stopnia

ZSZ nr 5

technik ochrony środowiska

√
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dekarz

√

wielozawodowa

√

ZSBG - Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły
ZSE - Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
ZSG - Zespół Szkół Gastronomicznych
ZSHE - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
ZSM - Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
ZSOiT - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ZSR - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
ZST - Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
ZSTiO - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica
ZSZ nr2 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
ZSZ nr 5 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego.
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