
„Jak  wybrać dobrą szkołę ponadpodstawową?”

Wstęp

I. Szkoły ponadpodstawowe i dalsze drogi edukacyjne.

II. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

III. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w pigułce.

WSTĘP

Jesteś uczennicą lub uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej i już teraz możesz wybrać

zawód.  Jeśli  chcesz  uczyć  się  konkretnego  zawodu,  możesz  wybrać  spośród  bogatej  oferty

technikum i szkoły branżowej. Jest ona różnorodna, zarówno pod kątem specyfiki zawodów, jak

też  pod  kątem związanych  z  nimi  wymagań.   Pamiętaj,  że  współczesny  rynek  pracy  wymaga

mobilności i skłania do zmiany pracy około 4-5 razy w ciągu życia.  Jeśli chcesz dalej się uczyć,

skupić się na poszerzaniu wiedzy i myślisz poważnie o studiach wyższych, to wato poznać ciekawe

oferty Liceum Ogólnokształcących w naszym regionie. 

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z trudniejszych decyzji i łatwo wybrać ją pod

wpływem innych ludzi. Pamiętaj, że to, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może

odpowiadać  Tobie.  Każdy  jest  inny.  Najważniejsze,  aby  to  był  Twój  wybór szczegółowo

przedyskutowany z rodzicami, bowiem to oni w obecnej sytuacji są najlepszymi doradcami. 

Aby mądrze wybrać dobrą szkołę ponadpodstawową warto najpierw: przemyśleć jaki typ

szkoły  będzie  dla  Ciebie  najkorzystniejszy  -  TECHNIKUM,  LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czy  może  SZKOŁA BRANŻOWA,  zebrać  informacje  o  szkołach

ponadpodstawowych w naszym regionie, poznać zasady rekrutacji. Mam nadzieję, że ten poradnik

pomoże Ci w tym niełatwym wyborze. 

Życzę  przemyślanego  i  satysfakcjonującego  wyboru  szkoły  ponadpodstawowej.  W razie

jakichkolwiek  pytań  można  skontaktować  się  ze  mną  przez  Teams,  dziennik  elektroniczny,

Messenger, Facebook lub adres e-mail: martadoroszkiewicz75@gmail.com
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I. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I DALSZE DROGI EDUKACYJNE

Charakterystyka liceum, technikum i szkoły branżowej 1. stopnia: 
LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

Ile trwa nauka? 4 lata  5 lat 3 lata 

Jakie są egzaminy? Matura Matura + egzaminy
zawodowe 

(tyle, ile jest kwalifikacji
w wybranym zawodzie) 

Egzaminy zawodowe
(tyle, ile jest kwalifikacji
w wybranym zawodzie) 

Jakie są przedmioty
szkolne? 

Ogólne - takie jak w szkole
podstawowej 

Ogólne i zawodowe np.
obsługa maszyn,
rachunkowość 

Ogólne i zawodowe (ale z
roku na rok jest więcej
zawodowych i mniej

ogólnych) 

Ile jest rozszerzeń? maksymalnie 3 + język obcy maksymalnie 2 + język
obcy 

brak rozszerzeń 

Możliwość uzyskania
kwalifikacji
zawodowych

NIE TAK TAK

Możliwość ubiegania
się o przyjęcie na

studia wyższe

TAK TAK NIE

Uzyskane
wykształcenie

średnie średnie zasadnicze branżowe

Uzyskany tytuł po
szkole

_____ technik robotnik wykwalifikowany
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LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA

Co można robić dalej
po ukończeniu tej

szkoły? 

praca, studia jednolite lub
licencjackie, szkoła

policealna, KKZ, kursy,
szkolenia 

praca, studia jednolite lub
licencjackie, szkoła

policealna, KKZ, kursy,
szkolenia 

praca, KKZ, kursy,
szkolenia, szkoła

branżowa 2. stopnia (po
której można zdać maturę)

Możliwość uzyskania
kwalifikacji
zawodowych

NIE
(możliwość zdobycia kwalifikacji
zawodowych w dalszej edukacji:

w szkołach  policealnych, 
na kwalifikacyjnych kursach

zawodowych, na studiach
wyższych)

TAK
(możliwość zdobycia

dodatkowych kwalifikacji
zawodowych w dalszej
edukacji: w szkołach

policealnych, na
kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, na  studiach

wyższych)

TAK
(możliwość zdobycia

dodatkowych  kwalifikacji
zawodowych w dalszej

edukacji: w branżowej szkole
II stopnia, w szkołach

policealnych, 
na kwalifikacyjnych  kursach

zawodowych, na  studiach
wyższych)

A co po szkole ponadpodstawowej? 

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Oferta  skierowana  dla  osób  pełnoletnich,  kursy  odbywają  się  w  szkołach  publicznych  oraz

prywatnych, ZDZ – szybki sposób na „przekwalifikowanie się”:

• zdobywanie pojedynczych kwalifikacji w ramach danego zawodu: 1 kurs = 1 kwalifikacja

• dwie kwalifikacje w zawodzie + wykształcenie średnie = tytuł technika

• zdanie  egzaminu  w  ramach  kwalifikacji  =  otrzymanie  certyfikatu  potwierdzającego
kwalifikację

• https://sokolka.zdz.bialystok.pl/   

Studia wyższe

Na studia wyższe bezpłatne można dostać się jedynie ze zdaną maturą. Na poszczególne kierunki

liczą się punkty z konkretnych przedmiotów zdawanych na maturze, zarówno w podstawie, jak i w

rozszerzeniu. Czas trwania nauki uzależniony jest od wybranego kierunku. Zazwyczaj nauka trwa:

• licencjat 3 lata 

• inżynier 3,5 roku 

• magister 5 lat
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KWALIFIKACJE

 Zawody przyporządkowano do branż uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych

lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych.

Zawody  dzielą  się  na  jednokwalifikacyjne  i  dwukwalifikacyjne.  Kwalifikacje  to  zestawy

oczekiwanych efektów kształcenia.

Gdzie możesz uzyskać poszczególne kwalifikacje: 

• technikum (2 kwalifikacje) - T

• branżowa szkoła I stopnia (1 kwalifikacja) - BS I

• branżowa szkoła II stopnia (druga kwalifikacja po Szkole Branżowej I stopnia) - BS II

• kwalifikacyjne kursy zawodowe (pojedyncze kwalifikacje) – KKZ – ważne! aby uzyskać 

tytuł technika trzeba mieć wykształcenie średnie oraz zdać wszystkie egzaminy we 

wszystkich kwalifikacjach tworzących dany zawód.

Jak możesz uzyskać kwalifikacje?

Zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie,  otrzymujesz ŚWIADECTWO

potwierdzające  kwalifikację  w  zawodzie,  wydane  przez  komisję  okręgową.  Jeśli  uzyskasz

świadectwa  potwierdzające  wszystkie  kwalifikacje  wyodrębnione  w  danym  zawodzie  oraz

posiadasz odpowiedni poziom wykształcenia otrzymujesz DYPLOM potwierdzający kwalifikacje

zawodowe.

Przykłady:

HGT.02.  

Przygotowywanie dań i
napojów

+

HGT.12.

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

=
Technik żywienia i usług 
gastronomicznych

MEC.O5.

Użytkowanie obrabiarek
skrawających

+

MEC.O9.

Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn i

urządzeń

=
Technik mechanik, specjalność: 
Operator obrabiarek 
skrawających CNC
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II. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. ADRESY STRON SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE SOKÓLSKIM I W
BIAŁYMSTOKU: 

L O
LO W SOKÓŁCE http://liceumsokolka.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ  W SUCHOWOLI http://www.losuchowola.edu.pl/ 

LO W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ http://liceum-dabrowa.pl/ 

I     LO BIAŁYSTOK https://ilo.pl/

II    LO BIAŁYSTOK http://www.zso2bialystok.pl/

III   LO BIAŁYSTOK http://3lo.bialystok.pl/

IV   LO BIAŁYSTOK http://4lo.bialystok.pl/

V    LO BIAŁYSTOK http://vlo.bialystok.pl/

VI   LO BIAŁYSTOK http://www.vilo.bialystok.pl/

VII  LO BIAŁYSTOK http://lo7.bialystok.pl/

VIII LO BIAŁYSTOK http://www.8lo.bialystok.pl/

IX     LO BIAŁYSTOK http://www.zsoit.bialystok.pl/

X       LO BIAŁYSTOK http://www.10lo.pl/

XI     LO BIAŁYSTOK http://www.xilo.bialystok.pl/

XII    LO BIAŁYSTOK https://www.sp32.edu.pl/index.php/xii-lo

XIII   LO BIAŁYSTOK http://www.zsoms.pl/

XIV   LO BIAŁYSTOK http://14lobialystok.pl/

XVII  LO BIAŁYSTOK http://www.zsrckp.pl/

XIX   LO BIAŁYSTOK http://zsoms2bialystok.pl/

TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE
ZSR W SOKÓŁCE http://www.zsrsokolka.pl/

ZSZ W SOKÓŁCE http://zszsokolka.pl/

Szkoły w Białymstoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH http://zse.bialystok.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH https://www.zsbg.bialystok.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH https://zsg.bialystok.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH https://www.ekonomik.bialystok.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CKP Nr 2 https://www.mechaniak.com.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i 

TECHNICZNYCH 

www.zsoit.bialystok.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP www.zsrckp.pl,

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH http://zst.bialystok.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

http://www.zstio.net.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 2  www.zsz2.bialystok.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 5 https://zsz5.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ  nr 16  www.zs16.pl
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2. PROPOZYCJE KLAS, PROFILI, ODDZIAŁÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
na  podstawie  informacji  ze  stron  internetowych  poszczególnych  szkół  oraz  informatora
https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx 

• L O *
SZKOŁY Propozycje – KLASY, ODDZIAŁY, PROFILE

LO W SOKÓŁCE

http://liceumsokolka.pl/

➢ Profil PRAWNO – SPOŁECZNY

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wos

➢ POLITECHNICZNO – EKONOMICZNY

przedmioty rozszerzone: informatyka, fizyka, matematyka

➢ PSYCHOLOGICZNO – MEDYCZNY 

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

➢ Oddział PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

przedmioty rozszerzone: j. angielski, wos, geografia

ZESPÓŁ SZKÓŁ  W

SUCHOWOLI

http://www.losuchowola.edu.pl/ 

• Profil OGÓLNY
przedmioty rozszerzone – matematyka, j. angielski, biologia

LO W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ  

http://liceum-dabrowa.pl/ 

➔ Profil politechniczny 

➔ Profil prawniczo-medialny 

➔ Oddział przygotowania wojskowego (sportowo-

mundurowy) 

przedmioty rozszerzone do wyboru: j. polski, j. angielski, j. 
rosyjski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, wos, 
geografia 

I LO BIAŁYSTOK

https://ilo.pl/

 KLASA A – ALFA 

w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

 KLASA B – BETA

biologia, chemia w zakresie rozszerzonym

 KLASA C – GAMMA

 matematyka, geografia, j. angielski

 KLASA D – DELTA

matematyka, informatyka, j. angielski 

 KLASA E – EPSILON

 j. polski, historia, wos 

 KLASA F – DZETA

biologia, j. polski, j. angielski

 KLASA G – OMEGA 

fizyka, matematyka
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II LO BIAŁYSTOK

https://www.zso2bialystok.pl/

➔ A – politechniczny

w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, j. angielski

➔ B - medyczny – dwujęzyczny 

j. angielski – poziom dwujęzyczny, biologia, chemia

➔ C1 – politechniczny

matematyka, fizyka, informatyka

➔ C2 – ekonomiczny

matematyka, geografia, j. angielski

➔  D – medyczny

biologia, chemia

➔  E - uniwersytecka 

j. polski, j. angielski, do wyboru: historia, wos lub biologia

➔  F - międzynarodowa (pre-IB) 

przedmioty  realizowane  zgodnie  z  wytycznymi

INTERNATIONAL  BACCALAUREATE  DIPLOMA

PROGRAMME

III LO BIAŁYSTOK • I a/1 klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim,

historią i WOS-em  

• I a/ 2 klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem 

polskim, historią oraz językiem łacińskim i kulturą antyczną 

• I b/1 klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z 

rozszerzoną informatyką, matematyką i fizyką  

• Ib/2  - grupa matematyczno-fizyczno-informatyczna z 

rozszerzoną informatyką, matematyką i fizyką  

• Ic/1  grupa matematyczno-fizyczno-informatyczna z 

rozszerzoną informatyką, matematyką i fizyką  

•  Ic/2 grupa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym j. 

angielski, informatyką, matematyką

• Id/1 matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem 

angielskim, matematyka, geografia 

• Id/2 matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem 

angielskim, matematyka, geografia 

• 1e/1 - klasa biologiczno-chemiczna 

• 1e/2 - klasa biologiczno-chemiczna 

• 1f/1 klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem 

angielskim 

• 1f/2 klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem 
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http://3lo.bialystok.pl/ angielskim 

• Ig/1 - klasa biologiczno-chemiczno z rozszerzoną 

matematyką 

• Ig/1 - klasa biologiczno-chemiczno z rozszerzoną 

matematyką 

IV LO BIAŁYSTOK

https://4lo.bialystok.pl/

ODDZIAŁY:

➔  humanistyczno-dziennikarski

z rozszerzonym j. polskim, historią, j. łacińskim i kulturą 

antyczną 

➔  sportowy lekka atletyka/strzelectwo 

biologia, geografia

➔  biologiczno - chemiczny 

biologia, chemia

➔  medyczny 

biologia, chemia

➔  prawniczy 

j. polski, historia, wos

➔  politechniczny

matematyka, informatyka, j. angielski

➔  architektoniczny

matematyka, fizyka, j. angielski

➔  ekonomiczny  

matematyka, j. angielski, geografia

V LO BIAŁYSTOK ➢ PRAWNO – ADMINISTRACYJNY 

j. polski, j. angielski, wos w zakresie rozszerzonym

➢  MEDYCZNY

j. angielski, biologia i chemia

➢  DZIENNIKARSKI

j. polski, j. angielski, geografia

➢  PSYCHOLOGICZNY

j. polski, biologia, historia

➢  PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNY

j. polski, biologia,WOS
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http://vlo.bialystok.pl/ ➢ EKONOMICZNO -  ARCHITEKTONICZNY

j. angielski, geografia, matematyka

➢ PSYCHOLOGICZNO –MEDYCZNY 

j. angielski, biologia, chemia

VI LO BIAŁYSTOK

http://www.vilo.bialystok.pl/

➔ Klasa politechniczna  

w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, j. angielski

➔ Klasa matematyczno-informatyczna 

matematyka, informatyka, j. angielski

➔ Klasa przyrodnicza 

matematyka,  j. angielski, geografia lub chemia

➔ Klasy biologiczno-chemiczne 

biologia, chemia

➔ Klasa matematyczno-architektoniczna 

matematyka,  j. angielski, historia sztuki

➔ Klasa humanistyczna 

j. polski, wos, historia sztuki 

VII LO BIAŁYSTOK

https://lo7.bialystok.pl/

ODDZIAŁY:

✔ dziennikarski

j. polski, wos w zakresie rozszerzonym

✔ językowy

j. angielski, WOS

✔ psychologiczny

biologia, wos

✔ kosmetyczny

biologia, chemia

✔ sztuk pięknych

historia, j. angielski

✔ fotograficzny

j. angielski, geografia

✔ teatralny

j. polski, historia
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VIII LO BIAŁYSTOK

http://www.8lo.bialystok.pl/

➢ klasa społeczno – prawna 

w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, WOS

➢ klasa medyczna 

biologia, chemia, fizyka

➢ klasa ekonomiczno – językowa 

matematyka, j. angielski, geografia

➢ klasa politechniczno – informatyczna 

matematyka,fizyka, informatyka

➢ klasa dziennikarska 

j. angielski, j. polski, WOS

➢ klasa  psychologiczno – medyczna 

j. angielski,biologia, chemia

➢ klasa menadżerska 

matematyka, geografia

➢ klasa sportowa (piłka nożna)

matematyka, j. angielski,  geografia

IX LO BIAŁYSTOK

http://www.zsoit.bialystok.pl/

ODDZIAŁY:

➔ mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)

➔ mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i 

dziewcząt)

w zakresie rozszerzonym: j. angielski, matematyka, biologia 

lub geografia

➔ humanistyczno-medialna

➔  ogólnokształcąca

j. polski, WOS, j. angielski

X LO BIAŁYSTOK ✗ Profil językowy

w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia

✗ Profil psychologiczny

biologia, j. angielski, chemia

✗ Profil biologiczno – chemiczny

biologia, j. angielski, chemia
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http://www.10lo.pl/strona/

✗ Profil  społeczny 

WOS, geografia

XI LO BIAŁYSTOK

http://www.xilo.bialystok.pl/

ODDZIAŁY:

➢ PRAWNO-SPOŁECZNY

w zakresie rozszerzonym: historia, WOS

➢ MEDYCZNY

biologia, chemia

➢ MATEMATYCZNY

matematyka, j. angielski

➢ EKONOMICZNY

matematyka, geografia

➢ JĘZYKOWY 1

 j. angielski, WOS

➢ JĘZYKOWY  2 

 j. angielski, j. polski

XII LO BIAŁYSTOK

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Mistrzostwa Sportowego Nr 3

„Pietrasze” w Białymstoku 

https://sp32.edu.pl/

✔ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

BADMINTON / NARCIARSTWO

✔ KLASA SPORTOWA BADMINTON / NARCIARSTWO

w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski

XIII LO BIAŁYSTOK

http://www.zsoms.pl/

ODDZIAŁY:

✔ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  SHORT - TRACK

w zakresie rozszerzonym: matematyka, j. angielski, 

biologia

✔ MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY

 matematyka, j. angielski, informatyka 

✔ BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

matematyka, chemia, biologia

✔ OGÓLNY

j. polski, geografia, j. angielski
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✔ PSYCHOLOGICZNY

j. polski,WOS, biologia

XIV LO BIAŁYSTOK

http://14lobialystok.pl/

➢ 2 KLASY SŁUŻBY GRANICZNEJ (MUNDUROWA) 

WOS, j. angielski, geografia w zakresie rozszerzonym

➢ KLASA SŁUŻBY W POLICJI (MUNDUROWA )

WOS, j. angielski, geografia

➢ KLASA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

(MUNDUROWA)

WOS, j. angielski, geografia

➢ KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

WOS, j. angielski, biologia

XVII LO W BIAŁYMSTOKU

ZESPOŁU SZKÓŁ

ROLNICZYCH W

BIAŁYMSTOKU 

http://www.zsrckp.pl/

ODDZIAŁY:

 mistrzostwa sportowego w lekkiej atletyce 

 mistrzostwa sportowego - siatkówka, badminton, tenis 

stołowy 

w zakresie rozszerzony: j. polski, matematyka, biologia

XIX  LO W BIAŁYMSTOKU

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

NR 2 W BIAŁYMSTOKU

 ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

PŁYWANIE, TAEKWONDO, STRZELECTWO 

SPORTOWE

w zakresie rozszerzonym: matematyka, j. angielski, 

geografia

PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK

PLASTYCZNYCH IM. ARTURA

GROTTGERA W SUPRAŚLU 

http://lpsuprasl.pl/ 

 PLASTYK

- specjalizacje: Tkanina artystyczna,  Techniki rzeźbiarskie, 

Techniki druku artystycznego Realizacje intermedialne 

w zakresie rozszerzonym: historia sztuki, j. 

angielski,historia

LO W CZARNEJ

BIAŁOSTOCKIEJ

http://liceum1379gh.nazwa.pl

 Profil OGÓLNY 

(przedm. rozsz. -j. angielski, matematyka, j. polski)

* Szczegóły dotyczące profili i klas na stronach poszczególnych szkół w zakładce „Rekrutacja”
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• TECHNIKA i SZKOŁY BRANŻOWE 
SZKOŁA ZAWODY, KLASY, ODDZIAŁY, 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ

ZAWODOWYCH

 im.  Elizy  Orzeszkowej  w

Sokółce

  http://www.zszsokolka.pl

TECHNIKUM:

język angielski  w zakresie rozszerzonym

➢ technik informatyk 

➢ technik logistyk 

➢ technik mechanik - specjalizacja: operator obrabiarek 
skrawających           

➢ technik usług fryzjerskich  - specjalizacja: kosmetyka 
pielęgnacyjna i upiększająca

ZESPÓŁ  SZKÓŁ

ROLNICZYCH 

im.  mjr  Henryka

Dobrzańskiego – Hubala w

Sokółce

http://www.zsrsokolka.pl/

TECHNIKUM:

geografia i biologia w zakresie rozszerzonym

✔ technik przemysłu mody

✔ technik ekonomista 

✔ technik hotelarstwa 

✔ technik rolnik 

✔ technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIKUM W SUCHOWOLI 

http://www.losuchowola.edu.pl/ 

TECHNIKUM:

• technik handlowiec 

• technik rolnik 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - oddział wielozawodowy 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ

http://liceum-dabrowa.pl/

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - oddział wielozawodowy

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-

GEODEZYJNYCH W

BIAŁYMSTOKU 

https://www.zsbg.bialystok.pl/

TECHNIKUM:

➔ technik budownictwa

➔ technik geodeta

➔ technik budowy dróg

➔ technik inżynierii sanitarnej

➔ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

➔ technik robót wykończeniowych w budownictwie

matematyka w zakresie rozszerzonym
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 ZESPÓŁ SZKÓŁ

ELEKTRYCZNYCH 

Im. PROF. JANUSZA

GROSZKOWSKIEGO

 W BIAŁYMSTOKU

http://zse.bialystok.pl/

TECHNIKUM:
➢ technik elektryk
➢ technik elektronik

matematyka i fizyka  w zakresie rozszerzonym
➢ technik programista

matematyka i informatyka  w zakresie rozszerzonym
➢ technik teleinformatyk

matematyka i j. angielski w zakresie rozszerzonym
➢ technik informatyk

matematyka i informatyka  w zakresie rozszerzonym lub j. 
angielski

➢ technik grafiki i poligrafii cyfrowej
matematyka i j. angielski w zakresie rozszerzonym
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

➢ elektryk
➢ elektronik

ZESPÓŁ SZKÓŁ

GASTRONOMICZNYCH W

BIAŁYMSTOKU

http://www.zsg.bialystok.pl/

TECHNIKUM:
• technik usług kelnerskich

geografia i j. angielski w zakresie rozszerzonym
• technik żywienia i usług  gastronomicznych

biologia i matematyka  w zakresie rozszerzonym
lub biologia i j. angielski
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

• kucharz                   
• cukiernik

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

HANDLOWO-

EKONOMICZNYCH

https://www.ekonomik.bialystok.pl/

TECHNIKUM:
➔ technik ekonomista
➔ technik handlowiec

matematyka i geografia  w zakresie rozszerzonym
➔ technik hotelarstwa

j. angielski i geografia  w zakresie rozszerzonym

ZESPÓŁ SZKÓŁ

MECHANICZNYCH CKP Nr 2 

https://www.mechaniak.com.pl/

TECHNIKUM:
➢ technik mechanik

➢ technik pojazdów samochodowych

➢ technik mechatronik

matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
➢ mechanik pojazdów samochodowych

➢ elektromechanik pojazdów samochodowych

➢ blacharz samochodowy

➢ kierowca mechanik
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ZESPÓŁ SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i

TECHNICZNYCH 

 www.zsoit.bialystok.pl

TECHNIKUM:
➢ technik realizacji nagłośnień 
➢ technik realizacji nagrań
➢ technik  reklamy
➢ technik fotografii i multimediów
➢ technik grafiki i poligrafii cyfrowej

j. angielski w zakresie rozszerzonym

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

CKP

 www.zsrckp.pl

TECHNIKUM:

➢ technik rolnik – biologia w zakresie rozszerzonym

➢ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki –  fizyka w
zakresie rozszerzonym

➢ technik pszczelarz – biologia w zakresie rozszerzonym

➢ technik  informatyk  –  matematyka  i  informatyka   w
zakresie rozszerzonym

➢ technik  weterynarii  –  biologia  i  chemia  w  zakresie
rozszerzonym

➢ technik architektury krajobrazu – geografia, biologia w
zakresie rozszerzonym

➢ technik organizacji turystyki 

➢ technik turystyki na obszarach wiejskich

j. angielski w zakresie rozszerzonym

ZESPÓŁ SZKÓŁ

TECHNICZNYCH

http://zst.bialystok.pl/

TECHNIKUM:
➢ technik technologii drewna

➢ technik programista

➢ technik pojazdów samochodowych

➢ technik mechanik

➢ technik transportu kolejowego

w zakresie rozszerzonym matematyka 
➢ technik żywienia i usług gastronomicznych 

biologia w zakresie rozszerzonym
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

➢ mechanik pojazdów samochodowych

➢ stolarz

➢ kucharz

➢ blacharz samochodowy

➢ operator obrabiarek skrawających

➢ kierowca mechanik
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ZESPÓŁ SZKÓŁ

TECHNICZNYCH I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

http://www.zstio.net.pl

TECHNIKUM:

➢ technik przemysłu mody 
j. polski w zakresie rozszerzonym

➢ technik logistyk
j. angielski, geografia w zakresie rozszerzonym

➢ technik reklamy
➢ technik fotografii i multimediów

j. polski w zakresie rozszerzonym
➢ technik hotelarstwa
➢ technik organizacji turystyki

j. angielski, geografia w zakresie rozszerzonym
➢ technik usług fryzjerskich

j. angielski, biologia  w zakresie rozszerzonym
➢ technik informatyk

j. angielski, matematyka w zakresie rozszerzonym
➢ technik tyfloinformatyk
➢ technik masażysta

j. polski w zakresie rozszerzonym

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: 
➢ fryzjer
➢ krawiec
➢ pracownik obsługi hotelowej 
➢ magazynier – logistyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ

ZAWODOWYCH nr 2

 www.zsz2.bialystok.pl

 

TECHNIKUM:

➢ technik automatyk
➢ technik robotyka
➢ technik mechatronik

fizyka i matematyka w zakresie rozszerzonym 
➢ technik hotelarstwa

w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia
➢ technik usług  fryzjerskich

chemia i biologia w zakresie rozszerzonym 
➢ technik transportu drogowego 

w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

➢ operator maszyn  i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych

➢  mechatronik
➢ fryzjer
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ZESPÓŁ SZKÓŁ

ZAWODOWYCH nr 5

https://zsz5.pl

BRANŻOWA SZ  K  OŁA I STOPNIA:  

✗ monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie

✗ dekarz

✗ monter sieci i instalacji sanitarnych

✗ murarz-tynkarz

✗ fryzjer

✗ monter stolarki budowlanej

KLASA WIELOZAWODOWA :

kucharz,  cukiernik,  piekarz,  wędliniarz,  mechanik
pojazdów  samochodowych,  lakiernik,  blacharz,
elektryk, stolarz

TECHNIKUM:

• technik  budownictwa:  specjalność:  budownictwo
energooszczędne, chemia w zakresie rozszerzonym

• technik  robót  wykończeniowych  w  budownictwie:
specjalność: aranżacja wnętrz, matematyka 

• technik usług fryzjerstwa - chemia 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  nr 16

 www.zs16.pl

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
➢ fryzjer 

➢ murarz – tynkarz

➢ ogrodnik

➢ cukiernik

➢ kucharz

➢ pracownik pomocniczy mechanika

➢ pracownik pomocniczy stolarza

➢ pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

➢ pracownik pomocniczy gastronomii

TECHNIKUM  LEŚNE  W

BIAŁOWIEŻY

http://www.tl.bialowieza.pl/ 

• technik leśnik

w zakresie rozszerzonym do wyboru: biologia,  
matematyka, j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski 

TECHNIKUM  W  CZARNEJ

BIAŁOSTOCKIEJ 

http://liceum1379gh.nazwa.pl

• technik informatyk 
matematyka w zakresie rozszerzonym
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III. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
       W    PIGUŁCE

3.1. Pomocne stronki internetowe przy rekrutacji: 

•  Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych woj. podlaskiego:

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx     

• Informacje o rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych w Białymstoku: 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-

absolwentow-szkol-podstawowych.html 

• Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Sokółce:

https://sokolka-powiat.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informator-dla-kandydat%C3%B3w-

do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-Powiatu-Sok%C3%B3lskiego-w-roku-

szkolnym-2021-2022.pdf

• Miasto zawodów i ścieżki kariery ponad 500 zawodów znaleźć można na stronce:

https://mapakarier.org/ 

3.2. Harmonogram  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021:

– 25 – 27.05.2021 - Egzaminy ósmoklasisty;

– 17.05 - 21.06.2021 - Złożenie wniosku/podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej;

– 17.05  -  31.05.2021 -  Złożenie  dokumentów  i  wniosku/podania  o  przyjęcie  do  szkół

ponadpodstawowych  i  specjalnych  klas  wymagających  wcześniejszego  sprawdzianu

uzdolnień  kierunkowych,  kompetencji  językowych,  próby  sprawności  fizycznej.

Sprawdziany i  próby zostaną przeprowadzone w terminie 01-14.06.2021, wyniki  podane

będą do 17.06.2021;

– 25.06 – 14.07.2021 -  Uzupełnienie  wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej o

świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

– 22.07.2021 - Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

– 23.07  -  30  .07.2021  -  Potwierdzenie  woli  przyjęcia  do  szkoły  w  postaci  przedłożenia

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

zewnętrznego.  W  przypadku  szkoły  prowadzącej  kształcenie  zawodowe  -  także

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

– 02.08.2021 do godz. 14.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

– 03.08.2021 – Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie kuratorium

informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.
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3.3. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: 

Szkoły ponadpodstawowe w Sokółce

Powiat  Sokólski  jest  organem  prowadzącym  dla  pięciu  zespołów  szkół  ponadpodstawowych.

Informacje o zasadach i terminarzu rekrutacji do poszczególnych szkół znajdują się w podanych

niżej linkach:

•     Zespół Szkół w Sokółce:

 http://liceumsokolka.pl/rekrutacja.html 

•  Zespół  Szkół  Zawodowych  im.  Elizy  Orzeszkowej  w  Sokółce:

http://www.zszsokolka.pl/html/rekrutacja.php 

•   Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce:

 http://www.zsrsokolka.pl/index.php/rekrutacja

•     Zespół Szkół w Suchowoli 

http://losuchowola.edu.pl/rekrutacj  a  

•     Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej: 

http://liceum-dabrowa.pl/rekrutacja/ 

W Sokółce prowadzony będzie również elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych przez

system VULCAN.  

• https://powiatsokolski.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html  

Filmik „Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego?”

• https://youtu.be/gNfrvORM4IM 

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Sokółce:

• https://sokolka-powiat.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informator-dla-kandydat  

%C3%B3w-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-Powiatu-Sok%C3%B3lskiego-

w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf

Szkoły ponadpodstawowe w Białymstoku

1. System elektronicznej rekrutacji:

Nabór  do  szkół  ponadpodstawowych  w  Białymstoku  prowadzony  będzie  przy  pomocy

elektronicznego  systemu  rekrutacji. Wniosek  dostępny  będzie  w  momencie  rozpoczęcia

rekrutacji  od  17  maja  od  godz.  9.00  do  dnia  21  czerwca  do  godz.  15.00  na  stronie:

https://bialystok.e-omikron.pl

2. Dopuszczalne formy składania wniosku: 

-  wysłanie  podpisanego  wniosku  i  pozostałych  dokumentów  drogą  elektroniczną  

na adres szkoły (skanów lub zapisu w postaci pdf). 

Adresy mailowe i numery telefonów placówek podane są na stronach internetowych szkół lub pod
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https://bialystok.e-omikron.pl/
https://sokolka-powiat.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informator-dla-kandydat%C3%B3w-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-Powiatu-Sok%C3%B3lskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf
https://sokolka-powiat.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informator-dla-kandydat%C3%B3w-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-Powiatu-Sok%C3%B3lskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf
https://sokolka-powiat.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informator-dla-kandydat%C3%B3w-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-Powiatu-Sok%C3%B3lskiego-w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf
https://youtu.be/gNfrvORM4IM
https://powiatsokolski.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html
http://liceum-dabrowa.pl/rekrutacja/
http://losuchowola.edu.pl/rekrutacja
http://losuchowola.edu.pl/rekrutacj
http://www.zsrsokolka.pl/index.php/rekrutacja
http://www.zszsokolka.pl/html/rekrutacja.php
http://liceumsokolka.pl/rekrutacja.html


adresami:

➢ https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_oswiatowe  

➢  https://rspo.men.gov.pl/

-  dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki,

- potwierdzenie wniosku w systemie profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne

składanie go w formie papierowej. Dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych kryteriów

należy dołączyć w formie skanu lub zdjęcia.

3. Informacje o rekrutacji – informator, terminy, zasady i kryteria rekrutacji w Białymstoku

dostępne są na stronie www.bialystok.pl

 zakładka „Dla mieszkańców”

 zakładka „Edukacja”

 zakładka „Rekrutacja”

 zakładka „Nabór do szkół ponadpodstawowych”

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-

absolwentow-szkol-podstawowych.html 
Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru 3 typy szkół ponadpodstawowych:

1) liceum ogólnokształcące (kształcenie ogólne) – nauka trwa 4 lata

2) technikum zawodowe (kształcenie zawodowe) – nauka trwa 5 lat
3) szkoła branżowa I stopnia (kształcenie zawodowe) – nauka trwa 3 lata

 Kandydat może wybrać 3 szkoły, w których chciałby podjąć naukę. 

 Szkoła  pierwszego wyboru to  szkoła,  która  jest  dla  ucznia  najważniejsza.  I  we

wniosku elektronicznym  należy umieścić ją na pierwszym miejscu. W terminach

określonych  w  harmonogramie  rekrutacji,  kandydaci  składają  w  szkole

ponadpodstawowej pierwszego wyboru następujące dokumenty: wniosek o przyjęcie

do  szkoły  ponadpodstawowej,  świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz

zaświadczenie  o  szczegółowych  wynikach  egzaminu  ósmoklasisty,  dodatkowe

dokumenty (w przypadku, gdy dotyczy kandydata).

 Przedmioty  punktowane to  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły

podstawowej  oceny  z  języka  polskiego  i  matematyki  oraz  z  dwóch

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły

jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.

 Możliwe jest  wybranie dowolnej liczby oddziałów klas I  prowadzonych w tych 3

wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście

preferencji o ustalonej przez niego kolejności. 
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https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html
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O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punków możliwych

do uzyskania za: 

 wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (średnia 4,75)

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  (np. wolontariat)

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas procesu rekrutacji - 200

 za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki – 100 pkt

 za  oceny  z  języka  polskiego,  matematyki  i  2  wybranych  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych– 72 pkt:

  ocena celująca – 18 pkt

  ocena bardzo dobra – 17 pkt

  ocena dobra – 14 pkt

  ocena dostateczna – 8 pkt

  ocena dopuszczająca – 2 pkt

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej - 3 pkt

 szczególne  osiągnięcia  wpisane  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  –

max.18 pkt.

P O W O D Z E N I A  :)  
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