
LICEA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   
NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO     

  SZKOŁY PUBLICZNE  
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Listopadowa 70, tel. 33 812 25 74 

www.kopernik.bielsko.pl 

• kl. I A  - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z biologii, chemii i j. angielskiego -  

-przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i chemia 

języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. 

francuski*) lub j. włoski*) lub j. niemiecki*) i od drugiej klasy: j. łaciński w biologii i 

medycynie. 

 

• kl. I B - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, fizyki i j. angielskiego 

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, język angielski 

języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. 

francuski*) lub j. włoski*) lub j. niemiecki*)  i od drugiej klasy: modelowanie i animacja 

komputerowa. 

 

• I C - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. polskiego, historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

 –przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie 

języki obce nauczane w klasie: j. angielski, drugi język obcy - do wyboru: j. 

francuski*) lub j. włoski*) lub j. niemiecki*) i od drugiej klasy: podstawy filozofii i 

podstawy j. łacińskiego. 

 

• kl. I D - klasa z rozszerzoną liczbą godzin z j. angielskiego, matematyki, 

geografii i informatyki  

-przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia i język angielski  

języki obce nauczane w klasie: j. angielski,  

drugi język obcy - do wyboru: j. francuski*) lub j. włoski*) lub j. niemiecki*) 

 

• kl. I E - klasa z rozszerzoną l. godzin z języka polskiego, języka angielskiego i 

historii  

–przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język angielski i historia  

języki obce nauczane w klasie: j. angielski,  

drugi język obcy - do wyboru: j. francuski
*)
 lub j. włoski

*)
 lub j. niemiecki

*) 
 

i od drugiej klasy: podstawy filozofii i podstawy języka łacińskiego 

 



• kl. I F - klasa z rozszerzoną l. godzin z biologii, chemii i matematyki  

–przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia i chemia  

języki obce nauczane w klasie: j. angielski,  

drugi język obcy - do wyboru: j. francuski*) lub j. włoski*) lub j. niemiecki*)  

i od drugiej klasy: j. łaciński w biologii i medycynie. 

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. ADAMA  ASNYKA W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Jutrzenki 13, tel. 33 812 21 65 

www.asnyk.edu.pl 

klasa A                 humanistyczna 

Rozszerzone przedmioty: 

język polski,  historia, język angielski  

j. niemiecki, j. francuski lub j. włoski  (jako  drugi język do wyboru ) 

 

klasa B                 aktywności sportowej i rekreacji 

Rozszerzone przedmioty: 

geografia,  język angielski lub wiedza o społeczeństwie 

 język niemiecki  ( jako drugi język) 

 

klasa C               społeczna: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, 

ratownictwo   

Rozszerzone przedmioty: 

biologia, język angielski lub wiedza o społeczeństwie do wyboru 

j. niemiecki, j. francuski lub j. włoski  (jako  drugi język do wyboru) 

 

klasa D             biologiczno- chemiczna  

Rozszerzone przedmioty: 

biologia, chemia, język angielski,  

j. niemiecki, j. francuski lub j. włoski  (jako  drugi język do wyboru) 

 

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Bohaterów Warszawy 20, tel. 33 496 03 30 

www.zeromski3lo.edu.pl 

 

klasa A / matematyczno-fizyczno-informatyczna 

z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką 

z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski).  

   

klasa B / biologiczno-chemiczno-matematyczna 



z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką 

z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski). 

 

 

 klasa C / humanistyczna- DWUJĘZYCZNA (z językiem angielskim jako drugim językiem 

nauczania) 

z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie 

 z językami: angielskim, drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski). 

 

klasa D / biologiczno-społeczno-chemiczna (dwujęzyczna) 

z rozszerzoną biologią, j. polskim i językiem angielskim  

z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski). 

 

klasa E / ekonomiczno-techniczna 

z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, 

z językami: angielskim i drugim językiem do wyboru (niemiecki, francuski, włoski). 

 

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. prof. Mieczysława Michałowicza 55, tel. 33 812 39 11, 33 810 52 69 

www.lo4.info 

 

 klasa A z rozszerzonymi: biologią, chemią, j. angielskim – przedmioty 

punktowane:  

j. polski, matematyka, biologia, chemia, 

 

  klasa B z rozszerzonymi: biologią, chemią, matematyką – przedmioty 

punktowane:  

j. polski, matematyka, biologia, chemia,  

 

 klasa C z rozszerzonymi: matematyką, geografią, j. angielskim – przedmioty 

punktowane:  j. polski, matematyka, geografia, j. angielski, 

 

  klasa D z rozszerzonymi: matematyką, informatyką, fizyką – przedmioty 

punktowane:  

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka, 

 

 klasa E z rozszerzonymi: j. polskim, historią, j. angielskim – przedmioty 

punktowane:  

j. polski, matematyka historia, j. angielski,  

 

 



V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- 

INFORMATYCZNE  W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Józefa Lompy 10, tel. 33 822 18 09 

www.lo5.bielsko.pl 

 

 klasa a i b z programem matematyki, fizyki i informatyki na poziomie 

rozszerzonym, z dodatkowymi zajęciami uzupełniającymi z matematyki, fizyki i 

informatyki;  

 

klasa c z programem matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego na 

poziomie rozszerzonym  

 

 klasa d z programem matematyki, informatyki, języka angielskiego na 

poziomie rozszerzonym  

 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Sternicza 4, tel. 33 811 92 21 

www.lo6.eduportal.bielsko.pl 

 

 1A klasa humanistyczno- artystyczna z rozszerzonym językiem angielskim, 

historią sztuki i geografią - oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski 

 

1B klasa językowo-turystyczna z rozszerzoną geografią, wiedzą o 

społeczeństwie i językiem angielskim - oraz do wyboru język niemiecki lub język 

francuski 

 

1C klasa humanistyczno- dziennikarska z rozszerzonym językiem angielskim, 

historią, językiem polskim - oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski 

 

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. HANNY 

CHRZANOWSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ,  

ul. M. Konopnickiej 6, tel. 33 812 27 58 

www.lo8.bielsko.pl 

 

1a: biologia, chemia, matematyka 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia 

języki: angielski / niemiecki / włoski / 

 

1b : j.polski, j. angielski, biologia 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

języki: angielski, francuski/ niemiecki   



 

1c: język angielski, biologia, chemia 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia 

języki: angielski, hiszpański / niemiecki /  

 

1d: matematyka, geografia, język angielski 

 Przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia,   

języki: angielski, hiszpański / niemiecki /  

 

 

WYKAZ  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH   

I  BRANŻOWYCH I STOPNIA   

W  POWIECIE  BIELSKIM            
szkoły publiczne  

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JULIANA TUWIMA W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Filarowa 52, tel. 33 496 81 64 

www.tuwim.edu.pl 

TECHNIK HOTELARSTWA 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 

 

BIELSKA SZKOŁA PRZEMYSŁOWA,  

ul. Teodora Sixta 20, tel. 33 822 82 16 

www.bsp.bielsko.pl 

Typ oddziału Punktowane zajęcia 

edukacyjne 

technik chemik analityk 

technik ochrony środowiska 

język polski 

matematyka 

chemia 

biologia 

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

język polski 

matematyka 

język obcy 

informatyka 

technik przemysłu mody (dawniej 

technik technologii odzieży) 

 

język polski 

język obcy 

historia 

plastyka 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1: 

http://www.tuwim.edu.pl/


krawiec  

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W 
BIELSKU-BIAŁEJ 
ul. Budowlanych 4, tel.33 812 54 59 
www.zsbud.com.pl  
 
 
 TECHNIKUM Nr 2 

- technik budownictwa 

- technik budownictwa z oddziałami usportowionymi 

- technik budownictwa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego 

- technik budownictwa z zajęciami architektonicznymi 

- technik geodeta 

- technik renowacji elementów architektury 

Branżowa Szkoła I Stopnia  

- monter sieci i instalacji sanitarnych  

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

- murarz-tynkarz 

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH 

IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO 

ul. Juliusza Słowackiego 24, tel. 33 812 24 79 

www.zseeim.edu.pl 

technik informatyk   

technik programista  

technik mechatronik   

technik elektronik   

technik elektryk   

technik mechanik 

  

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:   

elektryk 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MICHAŁA KALECKIEGO  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Komorowicka 27  tel. 33 812 45 03 

www.ekonom.bielsko.pl 

TECHNIKUM Nr 4 

- technik handlowiec 

- technik ekonomista  

- technik rachunkowości 

- technik logistyk  

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:   

http://www.bsp.bielsko.pl/?page_id=12991
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20budownictwa
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20budownictwa
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20budownictwa
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20budownictwa
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20geodeta
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20renowacji%20element%C3%B3w%20architektury
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,monter%20sieci,%20instalacji%20i%20urz%C4%85dze%C5%84%20sanitarnych
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,monter%20zabudowy%20i%20rob%C3%B3t%20wyko%C5%84czeniowych%20w%20budownictwie
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,murarz-tynkarz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20handlowiec
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20ekonomista


- magazynier- logistyk 

- sprzedawca 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Filarowa 52, tel. 33 827 13 31 

www.zssio.pl 

 We wszystkich planowanych oddziałach klasy pierwszej Technikum: 

 język angielski jest wiodącym językiem obcym. Uczniowie mają możliwość wyboru 

drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka rosyjskiego, 

 zajęciami edukacyjnymi, realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: 

matematyka i język angielski, 

 zajęciami edukacyjnymi, z których oceny w postępowaniu rekrutacyjnym przelicza 

się na punkty są: język polski, język angielski, matematyka i informatyka. 

TECHNIKUM  

- technik mechanik 

- technik pojazdów samochodowych  

- technik spedytor  

- technik transportu drogowego 

- technik automatyk 

 

 SZKOŁA BRANŻOWA  

- mechanik pojazdów samochodowych 

- elektromechanik pojazdów   samochodowych 

- kierowca mechanik 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Akademii Umiejętności 1, tel. 33 814 14 49 

www.ogrodnik-bielsko.szkolnastrona.pl 

TECHNIKUM 

- technik ogrodnik                              

- technik architektury krajobrazu     

- technik weterynarii                         

•    We wszystkich  planowanych oddziałach klasy pierwszej Technikum wiodącym 

językiem obcym jest język angielski. Drugim nauczanym językiem jest język 

niemiecki. 

•    Zajęciami edukacyjnymi, realizowanymi w zakresie rozszerzonym są: 

    - język angielski (w zawodzie technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, 

technik  weterynarii), 

    - geografia (w zawodzie technik architektury krajobrazu), 

    - biologia (w zawodzie technik weterynarii, technik ogrodnik). 

•    Zajęciami edukacyjnymi, z których oceny w postępowaniu rekrutacyjnym 

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20mechanik
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20pojazd%C3%B3w%20samochodowych
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20spedytor
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,mechanik%20pojazd%C3%B3w%20samochodowych
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,elektromechanik%20pojazd%C3%B3w%20samochodowych
http://www.ogrodnik-bielsko.szkolnastrona.pl/


przelicza się na punkty są: 

    - język polski 

    - język obcy 

    - matematyka 

    - biologia/geografia (najlepszy wynik) 

Branżowa Szkoła I Stopnia  

- ogrodnik                                        

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH IM. FRANCISZKA KĘPKI  

W BIELSKU – BIAŁEJ 

ul. Józefa Lompy 11, tel.33 81176 91 

www.zstih.edu.pl 

 

technik informatyk 

technik mechanik  

technik mechanik lotniczy 

technik fotografii i multimediów 

technik awionik  

technik reklamy 

technik spawalnictwa 

Oceny w postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty są:  

język polski, matematyka, fizyka i informatyka. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7  

fotograf 

mechanik - monter maszyn i urządzeń  

mechanik precyzyjny 

ślusarz 

operator obrabiarek skrawających  

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  

sprzedawca 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, tel. 33 812 44 29 

www.gastronom.eduportal.bielsko.pl 

Technikum nr 8  

1. technik żywienia i usług gastronomicznych, 

2. technik usług kelnerskich, 

3. technik technologii żywności w tym: 

– produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, 

– produkcja wyrobów cukierniczych. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia:  

http://www.zstih.edu.pl/


kucharz,  

cukiernik   

 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 

NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO 
 

Liceum Ogólnokształcące (ZS-ZDZ Katowice)  

Sempołowskiej 1, Bielsko-Biała, 43-300 

Bielsko - Biała 

Liceum Ogólnokształcące COR w Bielsku-Białej  Sobieskiego 118, 43-300 Bielsko-Biała 

Liceum Ogólnokształcące KTK w Bielsku-Białej  Krasińskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała 

Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Edukacji "Sokrates" 

w Bielsku-Białej  

Krasińskiego 18, Bielsko-Biała, 43-300 

Biesko-Biała 

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. 

M. Reja w Bielsku-Białej  

A.Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 

Bielsko-Biała 

Liceum Ogólnokształcące z Oddz.Dwujęzycznymi 

im.W.Kopalińskiego w Bielsku-Białej  

Legionów 24, 43-300 Bielsko-Biała 

 

Liceum Ogólnokształcące (ZS-ZDZ Katowice) 

Placówka Szkoła Kierunek/Zawód 

Zespół Szkół w Bielsku-Białej 

im. gen. Stanisława 

Sosabowskiego 

ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-

Biała  

tel.: 33 / 814-49-98  

fax: 33 / 814-49-98  

www: szkoly.bielsko.zdz.pl  

e-mail: s-

bielsko@zdz.katowice.pl 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 Klasa sportowa 

Technikum  

 Technik informatyk z innowacją 

e-sportową 

 Technik informatyk z innowacją 

tworzenie gier komputerowych 

 Technik logistyk - klasa wojskowa 

 Technik spedytor - klasa policyjna 

 Technik systemów i urządzeń 

energetyki odnawialnej 

 Technik usług fryzjerskich z 

innowacją wizaż i stylizacja 

   
 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=898
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=432
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=442
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=839
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=839
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=823
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=823
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=441
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=441
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=898
http://www.szkoly.bielsko.zdz.pl/
mailto:s-bielsko@zdz.katowice.pl
mailto:s-bielsko@zdz.katowice.pl
http://www.szkoly.bielsko.zdz.pl/
http://www.szkoly.bielsko.zdz.pl/
http://www.szkoly.bielsko.zdz.pl/

