
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBIERAJ              
Z GŁOWĄ 

 

SZKOŁĘ 

PONADPODSTWOWĄ 

 



Drodzy uczniowie klas VIII! 

 

Nadchodzi jeden z przełomowych momentów w Waszym życiu – wybór szkoły średniej, 

wybór kierunku dalszej nauki. Bywa, że szeroko omawiany jest w Waszych rodzinach, 

wśród przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Stoicie przed decyzją, wyborem –  który przyniesie 

długofalowe skutki…  

Abyście efektywnie i zgodnie z własnymi przekonaniami i ambicjami przetarli szlaki 

edukacyjne i zawodowe przygotowałam dla Was ofertę edukacyjną szkół 

ponadpodstawowych z naszego miasta, jak również z okolic. Oferta znajduje się również na 

głównej stronie szkoły w zakładce „Drogowskazy kariery - Informator ósmoklasisty”. 

Niech będzie to dla Was ułatwienie, może podsumowanie Waszego długiego 

rozmyślania nad wyborem przyszłej szkoły i dalej przyszłego zawodu.  

 

    Życzę Wam powodzenia!!! 

Dokonajcie dla Was dobrego wyboru😊  

 

Magdalena Miczko – pedagog/doradca zawodowy 



 

 

 
W roku szkolnym 2022/2023 

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater zaprasza do klas:  

 
LINK do oferty edukacyjnej 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater (platerka.pl) 

 
 

 

https://platerka.pl/liceum/


 
LINK DO OFERTY EDUKACYJNEJ 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej - News (webd.pl) 

 

 
 

http://zdz.webd.pl/zdz/news.php


 

 
 

TECHNIKUM -linki do charakterystyki kierunków 
kształcenia w zawodzie 

 
Kierunek 

Technik budownictwa 

Technik elektryk 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

Technik informatyk  

Technik mechatronik 

Technik pojazdów samochodowych 

Technik spawalnictwa 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

Technik budowy dróg 

Technik robotyk 

http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=16
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=20
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=19
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=22
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=108
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=24
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=136
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=26
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=175
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=174


 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – linki do charakterystyki 

kierunków kształcenia w zawodzie 
 

 

Klasa integracyjna 

Mechanik pojazdów samochodowych  

Klasa integracyjna wielozawodowa 

Cukiernik 

Elektromechanik  

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Elektryk 

Fryzjer 

Kierowca mechanik  

Krawiec 

Kucharz 

Lakiernik samochodowy 

Mechanik motocyklowy 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Murarz - tynkarz 

Ogrodnik 

Operator obrabiarek skrawających 

Sprzedawca 

Stolarz 

Ślusarz 

i inne w porozumieniu pracodawcą 

W każdym zawodzie mogą uczyć się osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 
 

http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=163
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=153
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=154
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=155
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=156
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=157
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=158
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=159
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=160
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=161
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=162
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=164
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=165
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=166
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=167
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=168
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=169
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=170
http://zsz2.bialapodlaska.pl/zsz2/index.php?view=strona&i=171


 

Zespół Szkół 

im. Władysława Stanisława Reymonta 

"Szkoła przyjazna uczniowi, ale wymagająca" 

 

 
Liceum ogólnokształcące 

 Służby mundurowe: Straż graniczna lub Policja 

 Liceum ogólnokształcące profil ogólny 

Technikum 

 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

 

http://www.malaszewicze.com/lo-sluzby-mundurowe-z-elementami-prawa.html
http://www.malaszewicze.com/liceum-ogolnoksztalcace-profil-ogolny.html
http://www.malaszewicze.com/technik-automatyk-sterowania-ruchem-kolejowym.html


 Technik eksploatacji portów i terminali 
 

 Technik informatyk 
 

 Technik pojazdów kolejowych NOWOŚĆ 
 

 Technik transportu kolejowego 

  

Szkoła branżowa I stopnia 

 Monter nawierzchni kolejowych NOWOŚĆ 

 Magazynier - logistyk NOWOŚĆ 
 

 
LINK DO OFERTY EDUKACYJNEJ ORAZ FILMU                       

O SZKOLE 

 
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Małaszewiczach - Rekrutacja (malaszewicze.com) 

http://www.malaszewicze.com/technik-eksploatacji-portow-i-terminali-c303.html
http://www.malaszewicze.com/technik-informatyk.html
http://www.malaszewicze.com/technik-pojazdow-kolejowych.html
http://www.malaszewicze.com/technik-transportu-kolejowego.html
http://www.malaszewicze.com/monter-nawierzchni-kolejowych.html
http://www.malaszewicze.com/magazynier-logistyk.html
http://www.malaszewicze.com/rekrutacja.html
http://www.malaszewicze.com/rekrutacja.html


 

 
 
 
 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023 

1.TECHNIKUM (5-letnie) 

 w zawodach: 
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
* technik żywienia i usług gastronomicznych 
* technik agrobiznesu 
* technik architektury krajobrazu 

* technik weterynarii 
 

Istnieje możliwość objęcia specjalizacją strażacką wszystkie klasy technikum. 
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia) 
 

w zawodach: 
* rolnik 
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 



3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

* rolnik 
* technik rolnik 

NASZYM UCZNIOM I SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY: 
1. naukę w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych, 
2. realizację praktycznej nauki zawodu w nowocześnie urządzonej bazie szkoły oraz w przedsiębiorstwach                    
i gospodarstwach o najwyższym poziomie technologii i organizacji, 
3. dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym, 
4.stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 
5. bezpłatne kursy w ramach nauki zawodu, m.in. 
a) stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 
b) operatorów kombajnów do zbioru zbóż 
c) barmański 
d) monterów instalacji OZE  
6. bezpłatną naukę jazdy kat. B i T oraz naukę obsługi maszyn rolniczych, 
7. wyjazdy do krajów UE w ramach projektu Erasmus + (Węgry, Grecja, Francja, Włochy) 
8. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion) 
9. rozwijanie talentów i pasji w licznie działających kołach zainteresowań, 
10. pomoc w nauce w działających według potrzeb zespołach pomocy w nauce, 
11. miejsce w internacie ze stołówką, 
12. rodzinną atmosferę. 
 
 

Sekretariat Szkoły: tel. (83) 345 00 24 fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl/ 
 

 

https://zsckr.edu.pl/


 

 
 

 

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim jest szkołą, 
która oferuje: 

 
 
 



 wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych i sukcesami 
zawodowymi naszych absolwentów, 

 wysoki procent absolwentów, którzy dostają się na studia, 
 przyjazną atmosferę, którą razem z uczniami współtworzą kreatywni i doświadczeni nauczyciele, 
 możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, jak również 

umożliwiających nadrabianie zaległości edukacyjnych, 
 wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów, 
 możliwość zamieszkania w internacie z całodobową opieką pedagogiczną, 
 całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej. 

Dbając o wszechstronny rozwój uczniów, uatrakcyjnianie i wzbogacanie procesu dydaktycznego szkoła uczestniczy w 
projektach ERASMUS plus (staże zagraniczne uczniów w Grecji, na Węgrzech), organizuje liczne wyjazdy i wycieczki 
edukacyjne, spotkania ze specjalistami, umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, odkrywanie uśpionych 
pasji i talentów oraz prezentowanie ich podczas różnorodnych konkursów, imprez kulturalnych i sportowych. 

Nasi uczniowie otrzymują: 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
 Stypendium Urzędu Marszałkowskiego „Lubelska kuźnia talentów”, 
 Stypendium Starosty Bialskiego. 

Technikum przy Zespole Szkół należy do elitarnego grona szkół wyróżnionych tytułami Srebrnej Szkoły (2016 r.), Srebrnej 
Szkoły (2018 r.), Złotej Szkoły (2019 r.), Brązowej Szkoły (2021 r.), Srebrnej Szkoły (2022 r.) w rankingach liceów i szkół 
technicznych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY. 

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w ostatnich latach cztery razy z rzędu wygrywał Współzawodnictwo Sportowe Szkół 
Powiatu Bialskiego.    

Ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły, proponujemy   skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji. Oferta będzie 
niedługo już dostępna. 

 



 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1a-lo_2022/


http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1b-lo-2022/


http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1c-lo-2022/


http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1d-lo-2022/


 
 

 

 

http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1e-lo-2022/


 
 

 

 



 
 

 

 

 

http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1a-t-2022/


 

http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1b-t-2022/


 
 

 
 

http://zsjp.janowpodlaski.net/nowa_strona/1c-t-2022/


LINK DO OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY 

2022/2023 (kraszak.pl)

 

http://www.kraszak.pl/images/pdfy/rekrut/Profile_2022_2023.pdf
http://www.kraszak.pl/images/pdfy/rekrut/Profile_2022_2023.pdf


IV LO IM. STANISŁAWA STASZICA 
PROFILE KSZTAŁCENIA: 

Przedmioty brane pod uwagę 

przy rekrutacji 

  

j. polski, 

matematyka, 

historia, 

wiedza o 

społeczeństwie; 

IA 

KLASA 

HUMANISTYCZNA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

j. polski, historia, 

wiedza i 

społeczeństwo 

Przedmiot 

dodatkowy: 

podstawy prawa 

Język I – 

angielski, 

język II do 

wyboru: 

j. rosyjski, 

j. francuski, 

j. niemiecki, 

j. hiszpański 

 

j. polski, 

matematyka, 

język angielski, 

IB 

KLASA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

j. polski, j. angielski, 

Język I – 

angielski, 

język II do 



wiedza o 

społeczeństwie; 

HUMANISTYCZNO-

DZIENNIKARSKA 

wiedza o 

społeczeństwie 

Przedmiot 

dodatkowy: 

medioznawstwo 

wyboru: 

j. rosyjski, 

j. francuski, 

j. niemiecki, 

j. hiszpański 

j. polski, 

matematyka, 

j. angielski, 

geografia; 

IC 

KLASA 

MUZYCZNA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

geografia, j. 

angielski, wiedza o 

społeczeństwie 

Przedmiot 

dodatkowy: edukacja 

muzyczna 

Język I – 

angielski, 

język II do 

wyboru: 

j. rosyjski, 

j. francuski, 

j. niemiecki, 

j. hiszpański 

j. polski, 

matematyka, 

ID 

KLASA 

PLASTYCZNA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

historia, historia 

Język I – 

angielski, 

język II do 



j. angielski, 

historia; 

sztuki, język 

angielski 

Przedmiot 

dodatkowy: 

grafika 

komputerowa 

wyboru: 

j. rosyjski, 

j. francuski, 

j. niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, 

chemia; 

IE 

BIOLOGICZNO – 

CHEMICZNA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

j. angielski, biologia, 

chemia 

Język I – 

angielski, 

język II do 

wyboru: 

j. rosyjski, 

j. francuski, 

j. niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

fizyka, 

IF 

MATEMATYCZNO 

– FIZYCZNA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

Grupa I: 

Język I – 

angielski, 

język II język 

do wyboru: 



informatyka 

lub j. angielski. 

matematyka, fizyka, 

informatyka 

Grupa II: 

matematyka, fizyka, 

j. angielski 

j. rosyjski, 

j. niemiecki, 

j. hiszpański 

j. polski, 

matematyka, 

język angielski, 

j. obcy; 

IG 

KLASA 

JĘZYKOWA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

Grupa I: j. polski, j. 

angielski, j. rosyjski 

Grupa II: j. polski, j. 

angielski, j. 

niemiecki 

 

j. polski, 

matematyka 

j. angielski, 

geografia; 

IH 

MATEMATYCZNO-

GEOGRAFICZNA 

Przedmioty w 

rozszerzeniu: 

j. angielski, 

Język I – 

angielski, 

język II do 

wyboru: 



geografia, 

matematyka 

j. rosyjski, 

j. niemiecki, 

j. hiszpański 

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły: 
 

IV LO im. S. Staszica w Białej Podlaskiej (staszicbiala.pl) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.staszicbiala.pl/


 

 

)

 

 

 

 

 

 

ZASADY RERUTACJI NA STRONIE SZKOŁY: Strona główna ZSZ (zsz1.edu.pl) 

 

 

 

 

 

http://www.zsz1.edu.pl/
http://www.zsz1.edu.pl/
http://www.zsz1.edu.pl/


 

 

 

 

 



 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH 

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cechbialski.com.pl/szkola/szkoly-rzemieslnicze/rzemieslnicza-zasadnicza-szkola-zawodowa.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/247-z-blacharz-samochodowy.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/248-z-cukiernik.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/9-szkola/262-z-elektromechanik.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/250-z-elektromech-poj-sam.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/249-z-elektronik.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/251-z-elektryk.html


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/252-z-fryzjer.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/256-z-monter-sieci.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/253-z-krawiec.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/254-z-kucharz.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/255-z-mech-poj-sam.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/257-z-monter-zabudowy.html


 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/261-z-murarz-tynkarz.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/258-z-ogrodnik.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/259-z-piekarz.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/260-z-sprzedawca.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/244-z-stolarz.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/2-uncategorised/246-z-slusarz.html


Rzemieślnicze Technikum z Oddziałami Integracyjnymi 

  
  

  
  

Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące 

http://www.cechbialski.com.pl/szkola/szkoly-rzemieslnicze/technikum-rzemieslnicze.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/szkoly-rzemieslnicze/gimnazjum-rzemieslnicze.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/9-szkola/265-z-handlowiec.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/9-szkola/264-z-turystyka.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/9-szkola/266-z-och-srodowiska.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/9-szkola/263-z-reklamy.html


  

  

  

Profil humanistyczny Profil turystyczno-rekreacyjny Profil pedagogiczny 

 

http://www.cechbialski.com.pl/szkola/szkoly-rzemieslnicze/gimnazjum-rzemieslnicze.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/szkoly-rzemieslnicze/gimnazjum-rzemieslnicze.html
http://www.cechbialski.com.pl/szkola/szkoly-rzemieslnicze/gimnazjum-rzemieslnicze.html

