
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK SZKOLNY 2020/2021 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
DEPARTAMENT EDUKACJI 

URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU 
15-281 Białystok, ul. Legionowa 7 

tel. (85) 869-63-30 
www.bialystok.pl 

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły po wydaniu informatora. 
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Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

 

Zwracam się do Was w niezwykle wymagającym czasie. Życie postawiło przed wszystkimi 

bardzo trudne zadania, a przed tegorocznymi absolwentami szkół – szczególnie trudne. 

Do końca roku szkolnego zostało wprawdzie kilka miesięcy, ale już teraz należy podjąć wstępne 

decyzje zmierzające do finalnego wyboru szkoły ponadpodstawowej. Codziennie możecie liczyć 

na rady swoich rodziców i nauczycieli, a dziś do grona doradców dołącza Prezydent Miasta 

Białegostoku, oddając w Wasze ręce „Informator dla ósmoklasisty o szkołach 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok”. Jest to swego rodzaju przewodnik 

po oświatowej mapie Białegostoku. Znajdziecie w nim bogatą ofertę edukacyjną naszych szkół 

ponadpodstawowych na nowy rok szkolny. Mam świadomość, jak ważną sprawą dla młodego 

człowieka jest wybór szkoły. Od tej decyzji zależeć będzie bardzo wiele, dlatego należy  

ją podejmować w sposób przemyślany i rozważny. 

Drodzy Uczniowie! Każdy z Was znajdzie miejsce w białostockiej szkole. Aby dobrze się 

w niej czuć, mierzcie siły na zamiary. Nie rezygnujcie z marzeń i pracujcie na ich spełnienie. 

Wszystkim tegorocznym absolwentom szkół podstawowych życzę, aby Wasze wybory okazały 

się trafne i szczęśliwe, a nowa szkoła pomogła otworzyć przed Wami drzwi 

do przyszłości o jakiej marzycie. Od dziś niech życie przynosi Wam tylko miłe niespodzianki. 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do klas I: 

• czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

• pięcioletniego technikum, 

• trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, 

• dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. 

Od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 elektroniczny system 

rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: nabor.um.bialystok.pl. 

 

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe. 
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OFERTA EDUKACYJNA 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
 
 

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 czterech latach dalsze kształcenie na studiach wyższych, to może wybrać ten typ szkoły. 

Każdy absolwent liceum ogólnokształcącego po ukończeniu szkoły będzie wyposażony w wiedzę 

i umiejętności ze wszystkich przedmiotów. Będzie także przygotowany do zdawania egzaminu 

maturalnego z co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. To znacząco zwiększy 

jego szansę na podjęcie studiów na wybranym kierunku. 

 

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą: 
• po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, 

• 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, 

• 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, do których zaliczają 

się: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki i 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, których przedmiotów najchętniej się uczysz: języka polskiego, historii 
czy też może wolisz chemię lub fizykę? 

2. Wybierz liceum, w którym lubiane przez Ciebie przedmioty będą nauczane w formie 
rozszerzonej. 

3. Dowiedz się, które przedmioty bierze pod uwagę uczelnia wyższa przyjmując studentów. 
Możesz wówczas wybrać szkołę z profilowanymi klasami, które w odpowiedni sposób 
przygotują Cię do matury. 

 
 

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 szkół podstawowych będą mogli 

podjąć naukę w klasach o takich profilach, jak: medyczny, politechniczno-kreatywny, 

informatyczno-politechniczny, prawniczy, dziennikarski, psychologiczny, menadżerski, 

językowy, kosmetyczny, ekonomiczny, artystyczny, mundurowy i innych. 

Nabór do klas sportowych zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku 

prowadzić będą: IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida (specjalność: lekka atletyka/ 

strzelectwo) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Rolniczych (specjalność: 

siatkówka/badminton/tenis stołowy). 

Będzie prowadzony również nabór do klas mistrzostwa sportowego w XIII Liceum 

Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 

(specjalność short-track), w IX Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych (specjalność piłka nożna dziewcząt i chłopców), w XVII Liceum 

Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Rolniczych (specjalność lekkoatletyka), w XII Liceum 

Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego (badminton/narciarstwo), a także w XIX Liceum 
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Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego Nr 2 (pływanie). 

Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum 

Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.  

Atrakcyjną ofertę Miasta stanowi oddział międzynarodowy realizujący program Matury 

Międzynarodowej (International Baccalaureate). Klasa taka powstała w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, ul. Narewska 11.  

Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim 

przeduniwersyteckim cyklem kształcenia, przeznaczonym dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat 

i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka kończy się sesją 

egzaminacyjną przygotowującą uczniów do podjęcia studiów na uczelniach na całym świecie. 

Program Matury Międzynarodowej stanowi interesującą alternatywę do oferowanego przez 

polski system procesu kształcenia i zdobywania wiedzy. Celem tego dwuletniego kursu jest 

wykształcenie świadomych, krytycznie i samodzielnie myślących młodych ludzi, którzy są 

otwarci na otaczający ich świat, tolerancyjni wobec inności, a także nauczeni mobilności 

i samodzielności. Program Matury Międzynarodowej kładzie duży nacisk na całościowy 

i zrównoważony rozwój jednostki poprzez dostarczanie nie tylko niezbędnej wiedzy, ale również 

umiejętności praktycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia. Ważnym 

elementem filozofii programu jest także zwrócenie uwagi na aspekt działalności na rzecz 

społeczności lokalnej. 

Podstawowym wymogiem stawianym uczniom 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, 

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 w kursie Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), 

którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy 

oraz sposobami jej zdobywania, a także zaliczyć 100 godzin tego kursu. Poza tym, w okresie 

dwóch lat, uczeń zobowiązany jest do wypracowania 150 godzin w ramach programu CAS 

(Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych umiejętności 
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oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny kreatywności 

i 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. 

III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, mieszczące  

się przy ulicy Pałacowej 2/1, zachęca absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki 

w oddziale z hiszpańskim językiem nauczania. Zajęcia prowadzą nauczyciele z Hiszpanii oraz 

polscy nauczyciele języka hiszpańskiego. 

Jednym z oddziałów w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego 

przy ul. Miodowej 5 jest oddział „informatyka-robotyka”. Uczniowie, którzy go wybiorą, będą 

realizować m.in. podstawy robotyki i elementy grafiki komputerowej, w tym grafikę 3D. 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Wierzbowej 7 

będzie prowadzić nabór do klasy o kierunku kosmetycznym, fotograficznym i teatralnym. 

Uczniowie będą realizować zajęcia z wizażu, chemii i biologii kosmetycznej. 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. 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. Grottgera 9 

prowadzić będzie nabór do klasy prawno-społecznej, politechnicznej oraz językowej. W klasie 

językowej uczniowie będą realizowali zajęcia m.in. z języka chińskiego. Uczniowie 

zainteresowani zajęciami artystycznymi będą mogli rozwijać umiejętności i pasje uczestnicząc 

w próbach Chóru Undecimo oraz Teatru Prestidigitator. 

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 z pracą w tych służbach. 



11 

 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza 
w Białymstoku 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 
Nauczane języki obce 

 
Przedmioty 

uzupełniające 

humanistyczno-
prawniczy 

29 j. polski, historia, WOS 
j. angielski, 

j. niemiecki/ 
j. francuski 

- 

informatyczno-
politechniczny 

29 
informatyka, 
matematyka/ 

j. angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki - 

politechniczno-
kreatywny 

29 fizyka, matematyka 
j. angielski, 
j. niemiecki 

 
zajęcia kreatywności 

politechniczno-
ekonomiczny 

29 
matematyka, 
j. angielski/ 
geografia 

j. angielski,  
j. niemiecki - 

medyczny + („plus”) 29 
biologia, 
chemia, 

matematyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 
j. francuski 

- 

medyczny + („plus”) 29 
biologia, 
chemia, 

matematyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ j. rosyjski 

- 

medyczny 29 
biologia, 
chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki 

- 

 

ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok 

tel. (85) 742-57-72, fax. (85) 742-58-07 

www.ilo.pl 

e-mail: ilo@ilo.pl 

Dyrektor: dr Robert Winnicki (nauczany przedmiot: język polski) 
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Baza lokalowa: 

• pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, projektory, komputery, 

• multimedialna aula wykładowa, 

• nowoczesne pracownie komputerowe, 

• laboratoria chemiczne i fizyczne, 

• biblioteka i centrum multimedialne, 

• pełnowymiarowa hala sportowa, 

• strefa relaksu, 

• nowe boisko wielofunkcyjne, 

• siłownia szkolna. 

 

Osiągnięcia: 

I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku od lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce 

oraz w województwie podlaskim w rankingach szkół średnich. 100 procent absolwentów szkoły 

zdaje egzamin maturalny, osiągając bardzo wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych, 

co gwarantuje przyjęcie na najbardziej oblegane i atrakcyjne kierunki studiów. 

 

Zajęcia dodatkowe:  

• koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole ze szczególnym 

uwzględnieniem kół przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, 

• warsztaty informatyczne, 

• zajęcia artystyczne – m.in. Grupa Teatralna „Na skraju”, chór szkolny, 

• zajęcia z kreatywnego myślenia i innowacyjności – „Destination imagination”, 

• koło języka esperanto, 

• zajęcia z tutoringu,  

• zajęcia sportowe – m.in. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. 
 

Inne informacje: 

W ramach programu Erasmus+ placówka realizuje wymianę międzynarodową uczniów 

ze szkołami m.in. we Włoszech, Grecji i Turcji.  

 



13 

 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku 

 
 
 

 
 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

Przedmioty 
uzupełniające 

politechniczny 29 

 
matematyka, 

fizyka, 
j. angielski 

 

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

informatyka 
i programowanie, analiza 

matematyczna,  
j. angielski 

dla inżynierów 

politechniczny 29 
matematyka, 

fizyka, 
informatyka 

j. angielski 
dla inżynierów 

medyczny- 
dwujęzyczny 

29 

j. angielski - 
poziom 

dwujęzyczny, 
biologia, chemia 

łacina 
w medycynie 

medyczny 29 
biologia, 
chemia 

łacina 
w medycynie, 

j. angielski 
w medycynie 

ekonomiczny 29 
matematyka, 

geografia,  
j. angielski 

ekonomia,  
j. angielski 
w biznesie 

uniwersytecki 15 
j. polski, 

 j. angielski, 
WOS 

j. angielski,  
j. niemiecki, 

j. rosyjski, 
j. francuski, 

podstawy prawa,  
łacina 

dla prawników 

uniwersytecki 14 j. polski, warsztaty dziennikarskie,  

ul. Narewska 11, 15-840 Białystok 

tel. (85) 651-14-16, fax. (85) 652-72-76 

www.zso2bialystok.pl 

e-mail: zso2@um.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/pages/II-LO-im-ks-Anny-z-Sapiehów-

Jabłonowskiej-w-Białymstoku/233515760141276 

Dyrektor: Dariusz Bossowski (nauczany przedmiot: fizyka) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• nowoczesne pracownie: komputerowa, językowe, chemiczna, biologiczna i fizyczna; 

część sal klimatyzowanych, sale wyposażone w komputery, pomoce dydaktyczne, 

projektory multimedialne, tablice i monitory interaktywne, 

• biblioteka z dostępem do katalogu on-line, multimedialne centrum informacyjne, 

• pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, sala ćwiczeń rekreacyjnych 

oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne, 

• szafki na podręczniki dla każdego ucznia, kawiarenka szkolna, 

• stała opieka medyczna (gabinet pielęgniarki szkolnej) i dentystyczna, 

• gabinet pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego.  

 

Osiągnięcia: 

• najlepsze liceum w województwie podlaskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020; w XXII edycji rankingu tytuł „Złotej Szkoły 

2020” za: 1. miejsce w Białymstoku, 1. miejsce w województwie podlaskim, 

34. miejsce w Polsce, 

• czwarte miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym, 

• liczni 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 za szczególne 

osiągnięcia w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej; Zarządu Województwa 

Podlaskiego za osiągnięcia w nauce; Instytutu Goethego i Centralnego Wydziału 

Szkolnictwa za Granicą,  

• najwyższe laury w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach w Polsce 

i na świecie; uczniowie to laureaci i finaliści m.in.: Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady 

Wiedzy o Mediach, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, 

Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Matematycznej, 

Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy III RP, Olimpiady 

„Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady 

Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Olimpiady Artystycznej, Olimpiady Wiedzy 

j. angielski, historia 
 

j. chiński j. chiński 

międzynarodowy 29 

przedmioty 
realizowane 

zgodnie z 
wytycznymi 

International 
Baccalaureate 

Diploma 
Programme 

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

TOK (Theory 
of Knowledge) - teoria 

wiedzy 
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Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy o Biznesie 

i Innowacjach. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• koła zainteresowań, m.in.: zajęcia architektoniczne, robotyka, koło szachowe, taneczne, 

koło filmowe, koło dziennikarskie, koło fotograficzne, telewizja szkolna 

„2 LO TV”, gazetka szkolna, koło wolontariatu, 

• koła olimpijskie z matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, języka polskiego, 

języka angielskiego, historii i nauk społecznych – prowadzone przez pracowników 

uczelni wyższych, 

• kursy językowe: język włoski, język hiszpański i język chiński, 

• sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, futsal, lekkoatletyka, 

strzelectwo sportowe, łyżwiarstwo szybkie, aerobik rekreacyjny, karate, pływanie, 

badminton, piłka ręczna. 

 

Dodatkowe informacje: 

• prestiżowy program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme, przygotowujący 

do studiów na całym świecie; w ramach programu IB DP szkoła prowadzi nabór 

do oddziału międzynarodowego,  

• program DSD Deutsches Sprachdiplom przygotowujący do uzyskania certyfikatu z języka 

niemieckiego na poziomie C1, 

• nabór do klasy medycznej-dwujęzycznej,  

• dodatkowa nauka języka chińskiego w grupach międzyoddziałowych w wymiarze 

2 godzin tygodniowo, 

• projekt „Fabryka Leków” we współpracy z Uniwersytetem Medycznym 

w Białymstoku, 

• program „Naukowe inspiracje” - współpraca 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 Medyczny w Białymstoku, 

Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka), 

• różnorodne innowacje pedagogiczne, takie jak: edukacja ekonomiczna - zrozumieć 

świat, podstawy prawa, wszechświat na dłoni, z dziennikarstwem na ty, łacina 

w medycynie, łacina dla prawników, język angielski dla inżynierów, język angielski 

w medycynie, 

• dwa projekty Erasmus+; szkoła partnerska Friedrich-Dessauer-Gymnasium 

we Frankfurcie nad Menem oraz Aldegrever–Gymnasium w Soest i Gimnazjum w Lille 

we Francji; w ramach współpracy realizowane są wymiany międzyszkolne młodzieży, 

• wyjazdy integracyjne oraz wycieczki edukacyjne, 
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• wysoko wykwalifikowana kadra; wielu nauczycieli posiada stopień doktora nauk, 

nauczyciele mają kwalifikacje do nauczania w oddziałach dwujęzycznych 

i międzynarodowych oraz posiadają certyfikaty biegłej znajomości języka angielskiego. 
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III Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku 

 

  

  

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie rozszerzonym 

Nauczane języki obce 
 

Przedmioty 
uzupełniające 

humanistyczny 15 
j. polski,  

historia, WOS 
j. angielski,  
j. francuski - 

humanistyczny 14 

j. polski,  
historia,  
j. łaciński 

i kultura antyczna 

j. angielski,  
 j. hiszpański - 

matematyczno-
fizyczno-

informatyczny 
29 

matematyka, fizyka, 
informatyka 

j. angielski, 
 j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
robotyka 

matematyczno-
fizyczno-

informatyczny 
15 

matematyka, fizyka, 
informatyka 

j. angielski, 
j. hiszpański 

robotyka 

matematyczno-
fizyczny 

z rozszerzonym 
językiem angielskim 

14 

matematyka,  
fizyka,  

język angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki 

- 

matematyczno- 
geograficzny 

z rozszerzonym 
językiem angielskim  

29 

matematyka, geografia, 
j. angielski 

 

j. angielski, 
 j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
 

- 

biologiczno-
chemiczny 29 

biologia,  
chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

j. łaciński dla 
medyków 

ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok 

tel. (85) 741-60-33, fax. (85) 732-30-50 

www.3lo.bialystok.pl 

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl 

Dyrektor: Małgorzata Górniak (nauczany przedmiot: geografia) 
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klasa biologiczno-
chemiczna 

z rozszerzonym 
językiem angielskim 

29 

j. angielski,  
biologia,  
chemia 

j. angielski,  
j. francuski/ 
j. hiszpański - 

klasa biologiczno-
chemiczna  

z rozszerzoną 
matematyką 

29 
biologia, chemia, 

matematyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 
j. hiszpański 

- 

 

Baza lokalowa:  

• 32 sale lekcyjne, w tym: 2 pracownie komputerowe, 2 fizyczne, 2 chemiczne, 

2 geograficzne, 2 biologiczne, biblioteka (22.022 woluminów) i czytelnia z centrum 

multimedialnym oraz Kącikiem Prawnym, kawiarenka uczniowska, 

• wyposażenie: 77 komputerów, 3 tablice interaktywne, 25 projektorów, 

• ogólnodostępne wi-fi oraz radiowęzeł, 

• baza sportowa: 2 sale gimnastyczne, nowe boisko, 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 (rok szkolny 

2018/2019 - 172 egzaminy maturalne zdane na 100 %), 

• III LO to bardzo duża liczba olimpijczyków (laureatów i finalistów), 

• III LO słynie z sukcesów w wielu dziedzinach, w tym najwięcej osiągnięć posiada 

z zakresu robotyki i informatyki, 

• wizytówka szkoły, czyli Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO, zdobył ponad 90 nagród 

na krajowych i międzynarodowych festiwalach. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• koła olimpijskie: biologia, historia sztuki, przedsiębiorczość, wiedza ekonomiczna, 

• zajęcia przygotowujące do matury: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język 

angielski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, 

• zajęcia wyrównawcze z: chemii, geografii, języka angielskiego, języka polskiego, 

matematyki, 

• koła zainteresowań: „3lo-bot” - koło robotyki i programowania, Międzyszkolny Chór 

Żeński przy III LO, Teatr Szkolny „Pod Wiecznie Zielonym Jaworem”, Teatr francuski 

„Grande Aventure”, Artystyczna „Trójka”, 

• sport: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa. 
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Inne informacje:  

• Szkoła Odkrywców Talentów, 

• placówka otrzymała certyfikat jakości Szkoła na Medal, 

• partnerzy – m. in.: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, 

Uniwersytet w Białymstoku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, 

• III LO - organizator Uczniowskich Konferencji Naukowych dla uczniów wszystkich klas 

drugich; w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się siódma edycja projektu, 

• III LO – organizator szkolnego konkursu o życiu i twórczości patrona szkoły Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Robotów „Robomeeting” o Puchar 

Dyrektora III LO, 

• uczniowie szkoły od 22 lat otrzymują Nagrodę Dobrego Polaka im. Jana Żądło,  

• „Trójka pomaga” – zespół nauczycieli i uczniów zafascynowanych wolontariatem, 

• harcerstwo - Białostocka Wodna Błękitna Dziewiątka, 

• III LO organizuje wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych nad jezioro Serwy, 

• placówka rokrocznie organizuje wyjazdy do stolic europejskich (Londyn, Berlin, Praga, 

Rzym, Wiedeń), 

• uczniowie biorą udział w licznych projektach w ramach współpracy z uczelniami 

i innymi podmiotami, 

• szkoła mieści się w atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta (dojazd bez przesiadki 

komunikacją miejską z najodleglejszych dzielnic miasta oraz z dworców PKP i PKS), 

• w pobliżu 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. 

 

Nowości w roku szkolnym 2020/2021: 

• w klasie I a - bezpłatny, czteroletni kurs w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

przygotowujący do konkursu o stypendium na Uniwersytecie Aberystwyth w Walii, 

• w klasach I b i I c - wyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku - 

jedynego czynnego reaktora jądrowego MARIA w Polsce, 

• w klasie I d - wycieczka do Muzeum Ziemi i do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie, 

• w klasach I e, I f i I g - wykłady, warsztaty i ćwiczenia na Uniwersytecie Medycznym 

w ramach projektu „Studiuj w UMB” oraz warsztaty w ramach „Dnia z Inżynierią 

Genetyczną” w Wyższej Szkole Medycznej. 

 

Hasło III LO brzmi „DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH”. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 
Nauczane języki obce 

 
Przedmioty 

uzupełniające 

humanistyczno- 
dziennikarski 29 

j. polski, historia, 
j. łaciński 

i kultura antyczna 

j. angielski, 
j. francuski/ 

j. rosyjski 

 
 

dziennikarstwo 

sportowy 
(lekka atletyka/ 

strzelectwo) 

29 biologia, geografia 
j. angielski,  

j. rosyjski/j. niemiecki 

 
- 

biologiczno-
chemiczny 29 biologia, chemia j. angielski,  

j. rosyjski/ 
j. niemiecki 

- 

medyczny  29 biologia, chemia - 

prawniczy 29 
j. polski, 

historia, WOS 

j. angielski, 
 j. francuski/ 
j. niemiecki 

 

- 

politechniczny 29 

matematyka, 
fizyka, 

informatyka 

j. angielski,  
j. rosyjski/ 

j. hiszpański 

 

szachy 

architektoniczny 29 

matematyka, 
fizyka, 

j. angielski 

j. angielski,  
j. rosyjski/ 

j. hiszpański 

 
rysunek 

architektoniczny 

ekonomiczny 29 

matematyka, 
j. angielski, 
geografia 

j. angielski,  
j. niemiecki/ 
j. francuski 

- 

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 

www.4lo.bialystok.pl 

e-mail: lo4@um.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/ivlobialystok/ 

Dyrektor: Bożena Karpowicz (nauczany przedmiot: biologia) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• 6 sal z tablicami interaktywnymi, 28 sal multimedialnych, 2 centra multimedialne  

dla uczniów, 

• 2 pracownie informatyczne oraz 3 pracownie językowe wyposażone w stanowiska 

komputerowe dla każdego ucznia, 

• nowoczesne laboratorium fizyczne, 

• sala gimnastyczna, sala fitness z lustrami, siłownia dla dziewcząt i chłopców, boisko 

z nawierzchnią poliuretanową, 

• stołówka szkolna, punkt małej gastronomii, automat ksero, radiowęzeł szkolny, telebim 

na korytarzu. 

 

Osiągnięcia: 

• 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”, 

• każdego roku około 550 uczniów uczestniczy w 41 olimpiadach przedmiotowych 

i interdyscyplinarnych, tytuły laureatów lub finalistów etapu centralnego uzyskuje 

co roku około 30 uczniów, 

• w roku szkolnym 2015/2016 w międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności Destination 

Imagination w Katarze drużyna 14 SOCKS zajęła II miejsce, zdobywając wicemistrzostwo 

świata; w roku 2016/2017 zespół zdobył II miejsce w swojej kategorii wiekowej 

w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności Pekin 2016, 

• w dziedzinie kreatywności osiągnięcia ma niedawno powstała grupa uczniów startująca 

w konkursie ,,Odyseja Umysłu”, zdobyli oni I miejsce w regionie oraz Nagrodę Ranatra 

Fusca, 

• zajęcie w klasyfikacji łącznej I miejsca w województwie podlaskim 

we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych; uczniowie osiągają liczne 

sukcesy w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, Mistrzostwach Europy Juniorów oraz 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

• o wysokim poziomie strzelectwa najlepiej świadczy uzyskane w tym roku 9. miejsce 

w Pucharze Świata w New Delhi uczennicy Aleksandry Szutko; do niej także należy 

aktualny rekord Polski Seniorów oraz Juniorów i tytuł ,,Nadzieja Olimpijska”. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• w aktualnej ofercie szkoły znajduje się wiele zajęć dodatkowych z przedmiotów 

maturalnych: matematyki, przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, 

• klasy o profilu prawniczym mają wykłady z zakresu edukacji prawnej, 

• klasy medyczne mają wzbogaconą ofertę dydaktyczną o zajęcia laboratoryjne i wykłady 

w ramach porozumienia o patronacie (klasy c) oraz porozumienia o współpracy 

z wydziałem biologiczno-chemicznym UwB, 
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• szkoła prowadzi 6 drużyn w grach zespołowych: piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, 

koszykówki dziewcząt i chłopców oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, ponadto 

uczniowie mają możliwość uczęszczania na rozgrywki w futsalu, zajęcia lekkoatletyczne 

i strzeleckie, 

• do innych form zajęć należą między innymi: Kącik Kariery oraz koła: wolontariatu, 

kreatywności, psychologiczne i inne, 

• w ramach innowacji realizowane są zajęcia: ,,Szachy edukacją przyszłości” (klasy f), 

,,Architekci własnej przestrzeni – zajęcia z rysunku architektonicznego” (klasy g) 

oraz ,,Dziennikarstwo” (klasy a). 

 

Atuty szkoły: 

• od wielu lat szkoła jest jedną z najbardziej obleganych szkół średnich w Białymstoku, 

co najlepiej świadczy o tym, że uczniowie dobrze się w niej czują i polecają tę placówkę 

innym, 

• szkoła, która stara się łączyć wysokie wymagania w dziedzinie nauki 

i dyscypliny z życzliwym traktowaniem uczniów i dobrą atmosferą pracy, 

• skutecznie uczy, stwarza dobre warunki do nauki, udziału w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych i zawodach sportowych, dobrze przygotowuje do matury i studiów 

wyższych - w placówce realizowane są projekty unijne, które wzbogacają proces 

dydaktyczny i wyraźnie podnoszą jakość kształcenia, realizowane są innowacje 

pedagogiczne, 

• prowadzony jest dziennik elektroniczny z możliwością korzystania z mobilnych aplikacji, 

• dogodne położenie, blisko centrum, łatwy dojazd ze wszystkich dzielnic miasta, 

• od 34 lat IV LO zajmuje czołowe miejsca (1–3) w województwie podlaskim w sportowym 

współzawodnictwie szkół, w ostatnim roku szkolnym zajęło I miejsce; największe 

sukcesy odnosi w strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce, 

narciarstwie, łyżwiarstwie, 

• uczniowie zdobyli wicemistrzostwo na olimpiadach Destination Imagination w Katarze 

oraz w Pekinie. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

Przedmioty uzupełniające 

prawno-
administracyjny 29 

j. polski, 
 j. angielski, WOS 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
- 

medyczny 29 
j. angielski, 

biologia, chemia 

j. angielski, 
j. rosyjski/ 

j. niemiecki 
- 

dziennikarski 29 
j. polski, 

j. angielski, geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

nowe media 

psychologiczny 29 
j. polski, biologia, 

historia 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 
j. hiszpański 

psychologia ogólna 

psychologiczno-
społeczny 29 

j. polski, biologia, 
WOS 

j. angielski, 
j. rosyjski, 
j. francuski 

psychologia społeczna 

architektoniczny 15 

j. angielski, 
geografia, 

matematyka j. angielski, 
j. rosyjski/ 
j. francuski 

rysunek architektoniczny 

informatyka-robotyka 14 

j. angielski, 
matematyka, 
informatyka 

podstawy robotyki 

językowo-społeczny 29 
j. angielski, 

geografia, WOS 

j. angielski, 
j. hiszpański, 
j. francuski 

- 

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 

www.vlo.bialystok.pl  

e-mail: lo5@um.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/vlobialystok/ 

Dyrektor: Antoni Ćwikliński 
(nauczyciel podstaw przedsiębiorczości) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• sale wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny, 

• multimedialna pracownia językowa, 

• nowoczesne oprogramowanie w pracowni do zajęć z robotyki, 

• boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, kort tenisowy, bieżnia, 

• strzelnica sportowa (broń pneumatyczna i kulowa), 

• siłownia „pod chmurką”. 

 

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”, 

• certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”, 

• Odznaka Honorowa PCK dla szkoły, 

• laureaci i finaliści konkursów i olimpiad, 

• 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, 

• osiągnięcia w pływaniu, tenisie stołowym, 

• stypendia dla najlepszych uczniów. 

Zajęcia dodatkowe: 

• szeroki wybór fakultetów przygotowujących do matury, 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

• zajęcia w ramach projektu „Kształcenie w V LO – inwestycją w rozwój” – języki obce, 

matematyka, biologia, geografia, 

• zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach, 

• koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną „Sobieszczak”, 

• strzelectwo – Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”, 

• zajęcia sportowe – turystyka rowerowa, koszykówka, siatkówka, fitness, 

• wolontariat szkolny, koło PCK, 

• zajęcia na UwB z programowania robotów, 

• zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, 

• 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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• wyjazdy integracyjne klas pierwszych, 

• teatr uczniowski – Nowa Grupa Teatralna.  

 

Inne informacje: 

• małe środowisko dające poczucie bezpieczeństwa, brak zjawisk patologicznych, 

• dogodny dojazd autobusem, 

• spokojna okolica, dobra komunikacja z gminami Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, 

Dobrzyniewo Duże, Knyszyn – blisko Trasy Niepodległości, 

• przyjazna atmosfera, życzliwość, otwartość wykwalifikowanego grona pedagogicznego, 

• dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, 

• wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego, 

• możliwość wyboru języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, 

• organizacja konkursów o randze wojewódzkiej: Otwarta Wojewódzka Licealiada 

Strzelecka z Broni Pneumatycznej „Złota Tarcza”, „Poliglota”, „Śpiewać każdy może – 

nawet w obcych językach”, 

• współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, IPN, UwB, UM, PCK, 

• liczne akcje charytatywne: współpraca ze Stowarzyszeniem „Otwarty Dom”, Fundacją 

„Pomóż Im”, Stowarzyszeniem „Monar”, Białostockim Hospicjum dla Dzieci, parafią 

p.w. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół V LO upowszechniające idee innowacyjności pedagogicznej, 

• wymiana międzynarodowa młodzieży Polska – Turcja, Polska – Rumunia, 

• Szkolny Ośrodek Kariery – wsparcie doradców zawodowych w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej, 

• staże zawodowe, warsztaty rozwijające, wizyty studyjne organizowane przez klub 

inicjatyw uczniowskich Pasjonalnia, 

• realizacja projektu „Kształcenie w V LO – inwestycją w rozwój”. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

politechniczny 29 
matematyka, 

fizyka, 
j. angielski 

j. angielski,  
j. niemiecki 

matematyczno-
informatyczny 

29 
matematyka, 
informatyka, 

j. angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

przyrodniczy 29 
matematyka, 
j. angielski, 

geografia/chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

biologiczno- chemiczny 29 biologia, chemia 
j. angielski,  
j. francuski/ 
j. niemiecki 

biologiczno- chemiczny 29 biologia, chemia 
j. angielski, 

j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

matematyczno- 
architektoniczny 29 

matematyka, j. angielski, 
 historia sztuki 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 
j. francuski 

humanistyczny 15 
j. polski, historia, 

WOS 
j. angielski,  
j. francuski 

humanistyczny 14 j. polski, WOS, historia sztuki 
j. angielski,  

j. niemiecki/ 
 

 

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 

www.vlo.bialystok.pl 

e-mail: lo6@um.bialystok.pl 

Dyrektor: Dariusz Naumowicz (nauczany przedmiot: chemia) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe i komputerowe, 

• nowoczesna hala sportowa z pełnym zapleczem, siłownia, 

• czytelnia i biblioteka, 

• klub szkolny – miejsce, w którym uczniowie bezpiecznie mogą spędzić czas 

w oczekiwaniu na lekcje lub na powrót do domu, 

• muzeum szkolne, 

• gabinet pielęgniarki szkolnej. 

 

Osiągnięcia: 

• liczni laureaci i finaliści olimpiad - w ostatnich latach byli to m.in. laureaci 

lub finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, 

Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Artystycznej - Historia Sztuki, Olimpiady 

Filozoficznej, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości, 

Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy 

o Społeczeństwie, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 

i Żywności, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 

oraz laureaci i finaliści różnych konkursów przedmiotowych, 

• wysokie miejsca w rywalizacji sportowej szkół województwa podlaskiego (III miejsce 

w ogólnej rywalizacji sportowej szkół województwa - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 

wybitne sukcesy drużyn chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej, w piłce siatkowej, 

piłce ręcznej, futsalu, czołowe miejsca reprezentantów VI LO w lekkiej atletyce, 

zawodach strzeleckich, pływackich, tanecznych, sportach zimowych. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• liczne zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i udziału w konkursach 

przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów; zajęcia wyrównawcze i uzupełniające, 

• zajęcia sportowe: sekcje piłki siatkowej, piłki koszykowej, futsalu, piłki ręcznej, lekkiej 

atletyki, strzelecka, 

• zajęcia rozwijające 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, Szkolna 

Internetowa Gra Giełdowa, przeglądy artystyczne, zawody sportowe, 

• zajęcia z rysunku i projektowania architektonicznego. 
 

Atuty szkoły: 

• jednozmianowość – w VI LO lekcje kończą się nie później niż około godz. 15.30, 

• położenie w centrum Białegostoku - wygodny, szybki dojazd, 
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• bezpieczeństwo i niepowtarzalna atmosfera – VI LO zapewnia życzliwość, tolerancję, 

uwagę i podmiotowe traktowanie wychowanków, swobodę wyrażania myśli, przekonań, 

pielęgnowanie tradycji, rozwijanie pasji, zdolności i talentów, 

• bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego, 

• profesjonalna kadra zapewniająca najwyższy poziom nauczania, opieki i wychowania, 

• profile klas odpowiadające zapotrzebowaniu uczelni wyższych, 

• wymiany i projekty międzynarodowe – uczniowie uczestniczą w licznych wymianach 

i projektach międzynarodowych (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Izrael, Malta), 

• doskonałe zaplecze sportowe (jedna z największych i najnowocześniejszych hal 

sportowych w mieście) i kadra trenerska, 

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 

• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, w tym z wyższymi uczelniami 

oraz placówkami kultury z Białegostoku i województwa podlaskiego, 

• sprawny wolontariat, w tym jedyne w Polsce ekumeniczne koło Caritas-Eleos, 

• tradycja – w zabytkowym, otoczonym parkiem gmachu VI LO podtrzymuje wieloletnie 

tradycje jednego z najstarszych i najlepszych liceów Białegostoku, kontynuując chlubne 

tradycje polskiej szkoły. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

Przedmioty 
uzupełniające 

dziennikarski 29 j. polski, WOS 
j. angielski, 
j. francuski 

 
warsztaty 

dziennikarskie 

językowy 29 j. angielski, WOS 
j. angielski, 
j. francuski 

komunikacja wizualna 

psychologiczny 29 biologia, WOS 
j. angielski, 
j. rosyjski 

 
psychologia 

teatralny 29 j. polski, historia 
j. angielski, 
j. francuski 

 
warsztaty teatralne 

kosmetyczny 29 biologia, chemia 
j. angielski, 
j. rosyjski 

wizaż 
 i stylizacja 

fotograficzny 29 
j. angielski, 
geografia 

j. angielski, 
j. rosyjski 

warsztaty fotograficzne 

sztuk pięknych 29 historia, 
j. angielski 

j. angielski, 
j. francuski 

rysunek 
i malarstwo/warsztaty 

wokalne 

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 

www.7lo.bialystok.pl  

e-mail: lo7@um.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/VII-Liceum-Ogólnokształcące-w-

Białymstoku-191162840919061/ 

Dyrektor: Jerzy Nowik (nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• 22 dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz pracownie: komputerowa, multimedialna, 

fotograficzna, plastyczna, kinowa, sala taneczna z lustrami, sala teatralna 

z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem,  

• sala gimnastyczna, siłownia, nowoczesne wielofunkcyjne boisko oraz bieżnia 

lekkoatletyczna, 

• sala teatralno-widowiskowa z obserwatorium astronomicznym (otwarcie planowane  

na ten rok), 

• gabinet pielęgniarki szkolnej, pedagogów szkolnych, doradcy zawodowego  

oraz biblioteka z czytelnią, 

• stołówka, sklepik, 

• dziennik elektroniczny zapewniający rodzicom stały kontakt z nauczycielami i możliwość 

monitorowania wyników nauczania oraz frekwencji, 

• zajęcia artystyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu teatru, choreografii, 

muzyki, śpiewu, fotografii, malarstwa, rysunku, wizażu oraz dziennikarstwa. 

 

Wybrane osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019: 

• laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego, 

• laureatka Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, 

• I miejsce w IX edycji konkursu twórczości własnej „My z Podlasia”, 

• I miejsce w III Maratonie Literackim, 

• I miejsce w XVI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej, 

• wyróżnienie na Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej, 

• II miejsce na 44. Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego, 

• III miejsce w Rosyjskim Konkursie Literackim „Nie czekaj – pisz”. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• w szkole prowadzone są zajęcia artystyczne z zakresu teatru, plastyki, wizażu, fotografii, 

filmu i dziennikarstwa, 

• organizowane są przeglądy: teatralne, filmowe, piosenkarskie i taneczne, konkursy 

recytatorskie, fotograficzne i plastyczne, które umożliwiają uczniom prezentacje  

ich talentów.  

 

Atuty szkoły: 

• VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania to szkoła z 30-letnią 

tradycją, otwarta na wyzwania współczesności, stale poszerzająca ofertę edukacyjną,  

• przyjazna, twórcza atmosfera i bogata oferta zajęć o charakterze artystycznym, 
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• głównym założeniem szkoły jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia ogólnego 

oraz stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do rozwijania talentów 

artystycznych, kreatywności oraz ich wrażliwości, 

• szkoła realizuje autorskie programy nauczania, innowacje pedagogiczne, kształci 

młodzież uzdolnioną artystycznie, 

• uczniom pragnącym intensywnie rozwijać zainteresowania oferuje warsztaty teatralne, 

choreograficzne, interpretacji piosenki, dziennikarskie, filmowe, fotograficzne 

i plastyczne, zajęcia ze sztuki stosowanej (charakteryzacji, wizażu, kosmetologii) 

oraz lekcje poszerzające wiedzę o teatrze i filmie przy współpracy z instytucjami 

kulturalnymi (Białostockim Teatrem Lalek, Operą i Filharmonią Podlaską Europejskim 

Centrum Sztuki w Białymstoku, Muzeum Podlaskim, Białostockim Stowarzyszeniem 

Esperantystów, Telewizją Białystok), 

• organizowane są plenery malarskie, fotograficzne i filmowe, wycieczki do muzeów, 

galerii sztuki, teatrów, spotkania z aktorami i reżyserami, pisarzami, pracownikami 

naukowymi uczelni, 

• w VII LO powstaje wiele projektów, które wzbogacają ofertę placówki: 

w ostatnich latach szkoła gościła asystentów językowych z Hiszpanii i Francji, odbyła się 

wycieczka do Francji i polsko-hiszpańska wymiana uczniów dzięki międzynarodowej 

współpracy między szkołami, 

• specyfika kształcenia i twórczy klimat decydują o osiągnięciu głównych celów szkoły: 

przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w sztuce i życiu kulturalnym 

oraz uzyskania dobrych wyników egzaminu maturalnego. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie rozszerzonym 

Nauczane języki obce 

społeczno-prawny 29 j. polski, historia, WOS 
j. angielski, 

j. niemiecki/ 
j. francuski 

medyczny 29 
biologia, chemia, 

fizyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

ekonomiczno-językowy 29 
matematyka, 

j. angielski, geografia 
j. angielski,  
j. niemiecki 

politechniczno-
informatyczny 

29 
matematyka, fizyka, 

informatyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

dziennikarski 29  
j. angielski, 

j. polski, WOS 
j. angielski, 
 j. francuski 

psychologiczno-
medyczny 

29 
j. angielski, biologia, 

chemia 
j. angielski, 
 j. niemiecki 

menadżerski 29 matematyka, geografia 
j. angielski 

j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

 

 

 

 

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 

www.8lo.bialystok.pl 

e-mail: liceum@8lo.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/VIIILoBialystok 

Dyrektor: Antoni Teodor Grodzki  

(nauczane przedmioty: historia, WOS) 
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Baza lokalowa: 

• dwupiętrowy budynek z dobrze wyposażonymi pracowniami z dostępem 

do multimediów, 

• dwie nowe pracownie internetowe, 26 stanowisk komputerowych z dostępem  

do szybkiego Internetu, laboratorium nauk przyrodniczych, 

• biblioteka, 

• sala gimnastyczna, siłownia wyposażona w profesjonalny sprzęt, wielofunkcyjny 

kompleks boisk: do piłki ręcznej i nożnej, koszykowej, siatkowej, tenisa wraz z bieżnią, 

• sklepik szkolny, stołówka dostępna dla wszystkich uczniów, 

• internat dysponujący 114 miejscami, 

• punkt ksero dla uczniów, multimedialne centrum informacyjne. 

Osiągnięcia szkoły: 

• prężny ośrodek kulturotwórczy na mapie edukacyjnej Białegostoku, 

• organizowany od 17 lat, we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu 

w Białymstoku, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów” - laureaci otrzymują 

indeksy na dzienne studia historyczne, 

• udział w konkursie „Historia bliska” (od początku jego istnienia), organizowanym 

przez Ośrodek Karta, którego efektem jest 12 tomów „Podlaskich losów” – książek, 

w których znalazły się prace uczniów placówki nagrodzone w tym konkursie,  

• uczniowie są finalistami centralnego szczebla Olimpiady Historycznej, Olimpiady 

Chemicznej i Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Historycznej, Olimpiady Wiedzy 

o Prawach Człowieka, 

• I i II wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Komputerowo wspieramy eksperyment 

szkolny w przedmiotach przyrodniczych”, 

• I miejsce w konkursie „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego” (2014), 

• uczennice zdobyły II miejsce w kraju w Wieloboju Obronnym, natomiast uczniowie 

III miejsce w Zimowym Zdobywaniu Twierdzy Boyen, 

• projekt edukacyjny „E-Fizyka wokół nas” został nagrodzony w europejskim konkursie 

E-Learning Awards w 2011 roku, 

• sukcesy sportowe: w Jesiennym Turnieju Piłki Nożnej w latach 2014-2018 drużyna 

chłopców każdego roku była na podium; I miejsce w województwie badmintonistek 

i II chłopców (2015); IV miejsce drużyny chłopców w XXI Mistrzostwach Sportowo-

Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej (2015); 

II indywidualnie i III miejsce drużynowo w zawodach strzeleckich o puchar Marszałka 

Województwa Podlaskiego – 2017 r.; V miejsce dziewcząt w Lidze Piłki Ręcznej Szkół 

Ponadgimnazjalnych – 2017 r.; II i III miejsce w zawodach strzeleckich 

z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości – 2018 r., 

• II miejsce w Konkursie Historyczno-Geograficznym o Austrii (2014); „Österreich 

in meinen Augen” - praca ucznia szkoły, która została uznana za najpiękniejszą 

prezentację PowerPoint w konkursie "Austria, jaką kojarzę" (2015), 
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• I i IV miejsce w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego – Verstehen – 2016 r., 

• II miejsce tenisistów stołowych w województwie podlaskim – 2016 r.,  

• uzyskanie tytułu finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej 

w 2018, 2019 i 2020 r., 

• uzyskanie tytułu laureata w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka 

w Świecie Współczesnym – 2018 r., 

• uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Historycznej – 2018 r., 

• II miejsce w VII Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim – 2019 r., 

• I i II miejsce dziewcząt i chłopców w Otwartych Mistrzostwach Województwa 

Podlaskiego w strzelaniu pneumatycznym – 2019 r., 

• uzyskanie tytułu finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza 

i dzieje oręża polskiego” – 2020 r., 

• uczniowie każdego roku otrzymują stypendia artystyczne Marszałka Województwa 

Podlaskiego, w 2020 roku takie stypendium otrzymało dwóch uczniów - uczniowie 

ci zdobywali w 2019 i 2020 r. pierwsze miejsca w ogólnopolskich przeglądach piosenki 

aktorskiej i filmowej. 

Zajęcia dodatkowe: 

• polonistyczne, geograficzne, historyczne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, 
internetowe, sportowe (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, nożna, strzelecko-obronne), 
wolontariat, krwiodawstwo. 

Inne informacje: 

• cykliczne wydarzenia w życiu szkoły: Święto Szkoły „Kaziki", Święto Sportu Szkolnego, 

Królewskie pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów, Dni Adaptacji, 

• realizacja w latach 2016-2018 matematyczno-przyrodniczego projektu edukacyjnego 

„Z kluczem w przyszłość” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

• realizacja we współpracy z Zakładem Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku projektu edukacyjnego „Odważ się – rusz na pomoc”, 

• realizacja od 2018 roku we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego (Bielsko-

Biała) projektu „Żyj zdrowo – bądź fit”, 

• realizacja w latach 2018-2019 projektu „Etiuda Sybiracka” we współpracy z Muzeum 

Pamięci Sybiru, szkoła wydała dwie monografie, które są ważnym elementem rozwoju 

edukacji w Białymstoku, 

• organizacja od 12 lat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego „Kontynenty Świata”, 

• organizacja od 5 lat Podlaskiej Olimpiady Języka Angielskiego skierowanej do uczniów 

szkół gimnazjalnych i podstawowych z województwa podlaskiego, 

• realizacja międzynarodowego projektu „Razem dla Edukacji” we współpracy ze szkołą 

z Wilna w latach 2018-2020, 

• w 2019 roku liceum otrzymało tytuł „Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności  

RP 2019”. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział Liczba miejsc 
Przedmioty 

realizowane w zakresie 
rozszerzonym 

Języki obce 

mistrzostwa sportowego 
(piłka nożna chłopców) 

20 
język angielski, 
matematyka, 

biologia 

język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 
 

mistrzostwa sportowego 
(piłka nożna dziewcząt 

i chłopców) 
20 

humanistyczno-medialny 29 

język angielski, 
 język polski,  

wiedza 
o społeczeństwie 

ogólnokształcący 29 
język angielski, 
matematyka, 

 geografia 

 
 

Baza lokalowa: 

• nowoczesne sale komputerowe, 

• sale lekcyjne wyposażone w rzutniki, 

• profesjonalna sala muzyczna, 

• bogata biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu, 

• pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko i siłownia, 

IX Liceum Ogólnokształcące 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Białymstoku 

ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok 

tel. (85) 653-00-73, 654-76-25; fax: (85) 653-32-15 

www.zsoit.bialystok.pl 

e-mail: zsoitbialystok@wp.pl 

Dyrektor: dr Cezary Antoni Wysocki 

(nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne) 
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• internat dla wszystkich zamiejscowych uczniów, 

• stołówka, 

• gabinet stomatologiczny. 

 

Osiągnięcia: 

Uczniowie szkoły mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami w konkursach sportowych, 

językowych oraz tematycznych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym. 

  

Zajęcia dodatkowe: 

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań oferując zajęcia w sekcjach sportowych 

(lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy), na siłowni (zajęcia 

ogólnorozwojowe, prowadzone przez instruktora), w orkiestrze dętej z wieloletnią tradycją 

i zespole tanecznym przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, kołach zainteresowań (Koło 

Miłośników Języka Angielskiego, Koło Miłośników Teatru, Szkolne Koło Sportowe, Koło Młodego 

Przedsiębiorcy, Szkolne Koło Caritas, Harcerstwo), pracach zespołu redakcyjnego gazetki 

szkolnej. 

Szkoła realizuje liczne projekty m.in. „Dobry Start Zawodowy” i „Erasmus+”. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie rozszerzonym 

Nauczane języki obce 

językowy 29 
geografia,  
j. angielski  

j. angielski, 
j. niemiecki, 

j. rosyjski 

psychologiczny 29 
biologia, 
j. polski, 

j. angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki, 

j. rosyjski 

biologiczno-chemiczny 29 
biologia, 

j. angielski, 
chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki, 

j. rosyjski 

społeczny 29 
WOS, 

geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki, 

j. rosyjski 

 

Baza lokalowa: 

• duży, przestronny budynek z charakterystycznym graffiti „Wielcy Polacy”, 

• 15 dużych i 2 małe sale lekcyjne, w tym: pracownia komputerowa, pracownie 

przedmiotowe wyposażone w projektory i pomoce dydaktyczne oraz sale językowe 

z tablicami multimedialnymi, 

• nowoczesne boisko wielofunkcyjne, 

• dostęp do wi-fi w całej szkole, 

• sala gimnastyczna,  

• biblioteka z bogatym księgozbiorem, 

• gabinet pedagoga,  

X Liceum Ogólnokształcące 
w Białymstoku 

ul. Stołeczna 6, 15-879 Białystok 

tel. (85) 742-31-38, tel. (85) 651-17-95 

internat - ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok 

www.10lo.pl 

e-mail: szkola@10lo.pl 

Dyrektor: Urszula Sztabelska-Kopa 

(nauczany przedmiot: język polski) 
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• stołówka, poidełko z filtrowaną wodą, automat ze zdrowymi przekąskami, 

• opieka medyczna (gabinet pielęgniarki szkolnej), 

• szafki dla uczniów.  

 

Atuty szkoły: 

• nauka na jedną zmianę od godziny 8 15, 

• świetne położenie w centrum miasta z dogodnym dojazdem komunikacją miejską,  

w pobliżu dworca PKP i PKS, 

• internat, w którym pierwszeństwo mają uczniowie X LO, 

• przyjazna atmosfera w bezpiecznej i kameralnej szkole z nowoczesnym monitoringiem, 

• najbardziej popularne języki obce - j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, 

• wypracowane sposoby przepływu informacji (dziennik elektroniczny, strona 

internetowa, fanpage szkoły, platforma edukacyjna), 

• wykwalifikowana i zmotywowana kadra pedagogiczna,  

• nauka przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym w ciekawy i praktyczny 

sposób, 

• korzystanie z oferty instytucji takich jak: Muzeum Przyrodnicze przy UwB, NBT, IPN, 

współpraca z The English Theater Company w Warszawie i wyjazdy na spektakle 

w języku angielskim, 

• wyjazdy i zwiedzanie ciekawych pod względem naukowym wystaw i miejsc, wizyty 

w muzeach i teatrach, lekcje muzealne i przyrodnicze w terenie, 

• projekty edukacyjne z zakresu m.in. ekonomii, prawa, historii i doradztwa zawodowego,  

• ogólnopolskie certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła Przedsiębiorczości”, 

„Szkoła na Medal”, 

• działalność Samorządu Uczniowskiego.  

 

Zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia wyrównawcze i koła przedmiotowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań 

uczniów, 

• Szkolne Koło Caritas, 

• koło teatralne „Dziesiątka”, 

• fakultety dla maturzystów.  
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XI Liceum Ogólnokształcące 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Białymstoku 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

Przedmioty 
uzupełniające 

prawno-społeczny 29 
historia, 

 WOS 
j. angielski, 
j. niemiecki 

 
j. łaciński 

medyczny 29 
biologia, 
chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki - 

politechniczny 29 
matematyka,  

fizyka 
j. angielski, 
j. niemiecki - 

ekonomiczny 29 
matematyka, 

geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki/  

j. rosyjski 
- 

językowy 29 
j. angielski,  

WOS 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski, 
j. chiński 

j. chiński 

językowy 29 j. angielski, j. polski 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski, 
j. chiński 

j. chiński 

 

 

 

ul. Artura Grottgera 9, 15-225 Białystok 

tel. (85) 732-64-65, fax. (85) 732-64-65 

www.xilo.bialystok.pl 

e-mail: lo11@um.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/xilobialystok 

Dyrektor: Andrzej Rybnik (nauczyciel bibliotekarz) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• w każdej sali: Internet, laptop i wideoprojektor, 

• klub młodzieżowy z dostępem do Internetu, sklepik z kawiarenką, siłownia, 

• „Komnata Gier” z konsolą Xbox ONE + Kinect, 

• zinformatyzowana biblioteka z bogatym i aktualnym księgozbiorem oraz Internetowym 

Centrum Informacji Multimedialnej. 

 

Osiągnięcia: 

• blisko 100% zdawalność egzaminu maturalnego na przestrzeni ostatnich lat, 

• sukcesy uczniów w dziedzinie artystycznej na arenie polskiej i międzynarodowej, 

• uczniowie szkoły 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, 

• Szkolne Koło Psychologiczno-Pedagogiczne, 

• Szkolne Koło Caritas, Wolontariat XI LO. 

 

Atuty szkoły: 

• doświadczona kadra pedagogiczna, 

• przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo, program adaptacyjny dla klas I, 

• atrakcyjne profile klas, 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, aktualizowany na bieżąco 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 w Białymstoku, Stowarzyszeniem 

Architektów Polskich Oddz./Białystok oraz uczelniami wyższymi. 

 

SCIENTIA - POSSIBILITAS VITAE FUTURAE MELIORIS  

 WIEDZA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ! 
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XII Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego  

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” 
w Białymstoku 

 
ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok 

tel. (85) 675-04-51, (85) 676-05-10, fax. (85)675-23-29 

www.sp32.edu.pl 

e-mail: sp32@um.bialystok.pl; hubal32@poczta.fm 

Dyrektor: Józef Lech Szargiej 

(nauczany przedmiot: matematyka i fizyka) 

 
 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 
Nauczane języki obce 

Przedmioty 
uzupełniające 

mistrzostwa 
sportowego  
badminton/ 
narciarstwo 

20 
biologia, chemia, 

j. angielski 

j. angielski, 
j. rosyjski/ 

j. niemiecki 

teoria sportu – 
instruktor 

badmintona 
lub narciarstwa 

biegowego 

 

Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• tablice interaktywne w 10 salach oraz projektory multimedialne w każdej pracowni 

dydaktycznej, 

• pełnowymiarowa hala sportowa, 

• profesjonalna hala sportowa do badmintona, 

• antresola – sala lustrzana do zajęć tanecznych, 

• pływalnia – basen i brodzik, 

• boisko tartanowe zewnętrzne, 

• siłownia i gabinet odnowy biologicznej, 

• bieżnia tartanowa na hali, 

• jedyna w Polsce oświetlona, monitorowana i sztucznie dośnieżana trasa do nart 

biegowych w Lesie Pietrasze, 

• tor igielitowy do letniego treningu narciarstwa biegowego, 

• wypożyczalnia nart i rowerów, 

• zaplecze hotelowe, 

• profesjonalny sprzęt do przygotowania tras narciarskich, 

• biblioteka szkolna z centrum multimedialnym i dostępem do katalogu on-line, 
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• gabinet pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego, 

• stała opieka medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej, 

• szafki na podręczniki dla każdego ucznia, 

• „sportowa” stołówka szkolna z własną kuchnią. 

 

Osiągnięcia: 

• I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła 2000” - najlepsza szkoła podstawowa 

w Polsce, 

• tytuł „Szkoły z Klasą” i „WF z klasą”, 

• średnie wyniki ze sprawdzianów i z egzaminów przedmiotowych znacznie wyższe 

niż średnia krajowa, wojewódzka i miejska,  

• wysokie wyniki w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku – dwukrotnie I miejsce w województwie, 

• Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012 – V miejsce, 

• Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro 2016 – V miejsce, 

• Europejskie Igrzyska Olimpijskie w Baku 2015 – IX miejsce, 

• Europejskie Igrzyska Olimpijskie w Mińsku 2019 – IX miejsce, 

• Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Nankin 2014 – IX miejsce, 

• Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Lozannie 2020 – najlepszy wynik Polek: trzykrotnie 

XVIII miejsce Hanny Popko (na 83 zawodniczki), 

• Mistrzostwa Europy w Badmintonie: 1 medal złoty, 2 srebrne i 2 brązowe, 

• Ekstraklasa Badmintona: 1 medal złoty, 8 srebrnych, 7 brązowych, 

• Drużynowe Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych: 18 medali złotych, 

12 srebrnych, 15 brązowych, 

• trzykrotne reprezentowanie Polski w Klubowych Mistrzostwach Europy (V i dwukrotnie 

IX miejsce), 

• od 2010 roku UKS „Hubal” Białystok najlepszym klubem badmintonowym Polski, 

• medalowe miejsca w mieście i województwie we współzawodnictwie międzyszkolnym, 

• od roku 1997: 14-krotnie Szkoła Podstawowa Nr 32 - najlepszą szkołą w miejskim oraz 

10-krotnie - najlepszą szkołą w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym, 

• dwukrotnie - najlepsza szkoła narciarska w Polsce, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Hubal” Białystok - po raz kolejny jest 4. klubem 

województwa, 

• łącznie uczniowie  – zawodnicy SP Nr 32 zdobyli indywidualnie i drużynowo: 

na zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych ponad 1000 medali oraz 

ok. 1800 pucharów i statuetek. 
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Zajęcia dodatkowe: 

• duży wybór zajęć przedmiotowych i artystycznych przygotowujących do konkursów 

i olimpiad: informatyczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, języka 

polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, chór, 

• duży wybór zajęć sportowych: narciarstwo biegowe, badminton, siatkówka, piłka nożna, 

szachy, łucznictwo, tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka ręczna, pływanie, taniec i inne, 

• prężnie działające koło wolontariatu, 

• fakultety przygotowujące do matury. 

 

Atuty szkoły: 

• unikalny na skalę województwa profil narciarski szkoły średniej, umożliwiający 

rozwijanie pasji, 

• wyjątkowe doświadczenie kadry i bogate zaplecze sportowe, 

• niezliczone sukcesy sportowe z Igrzyskami Olimpijskimi włącznie, 

• placówka świetnie zarządzana od lat i inwestująca w rozwój sportowy – obiekty 

sportowe dostępne dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pozostałych mieszkańców 

miasta, 

• poparcie projektu otwarcia liceum udzielone przez Polski Związek Badmintona i Polski 

Związek Narciarski, 

• kreatywna, innowacyjna, doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

oraz trenerska, pozwalająca zaspokoić plany dwóch jednostek oświatowych – 

nauczyciele z doświadczeniem pracy w szkołach średnich, 

• budynek dostosowany do dwóch niezależnych placówek: oddzielne wejścia i szatnie, 

• coroczne półkolonie i obozy sportowe (zimowe i letnie). 
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 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

mistrzostwa sportowego SHORT-
TRACK 

10 
matematyka, 

j. angielski, biologia 
j. angielski, 
j. niemiecki 

social media 29 
j. polski, 

j. angielski, 
geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

społeczno-językowy 15 
j. polski, 

j. angielski, WOS 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

robotyczny 14 
matematyka, 
j. angielski, 

informatyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

psychologiczny 29 
j. polski, 
historia, 
biologia 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

 

Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• lekcje i treningi na nowoczesnym boisku sportowym, 

• tablice multimedialne oraz projektory we wszystkich salach lekcyjnych, 

• szkolny klub z nowoczesnymi komputerami, 

• stołówka szkolna, 

• radiowęzeł, 

• bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej dla uczniów, 

• wyjazdy na obozy sportowe wraz z nauczycielami różnych przedmiotów. 

 

 

 

XIII Liceum Ogólnokształcące 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego Nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku 

ul. M. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok 

tel. (85) 741-61-75, fax. (85) 741-61-75 

www.zsoms.pl 

e-mail: zsoms@um.bialystok.pl 

Dyrektor: Ryszard Piotr Szpilewicz 

(nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne) 
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Osiągnięcia: 

• osiągnięcia sportowe, zarówno na szczeblu miejskim, jak i wojewódzkim w różnych 

dyscyplinach; w short-tracku uczniowie zajmują czołowe miejsca na zawodach 

ogólnopolskich i międzynarodowych, 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 szkoły jest mistrz olimpijski – Zbigniew Bródka, 

• absolwentkami szkoły są również siostry Maliszewskie – Patrycja jest brązową 

medalistką Mistrzostw Europy, a Natalia w tym sezonie zdobyła Puchar Świata w short-

tracku na dystansie 500 m oraz złoty medal Mistrzostw Europy na tym samym dystansie, 

• sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu ogólnopolskim 

i wojewódzkim, 

• sukcesy klubu teatralnego Decorum, 

• drużyna XIII LO Ninjas Białystok zdobyła III miejsce w Polsce w półfinale Europy 

Wschodniej First Lego League 2020 w Kraśniku. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• koła: matematyczne, dziennikarskie, Koło Młodych Twórców, Koło Sztuki Użytkowej, 

Szkolne Koło Caritas, 

• piłka nożna, 

• warsztaty biologiczno-chemiczne, robotyka, 

• fakultety z przedmiotów maturalnych, 

• Klub Dyskusyjny, warsztaty teatralne, 

• wolontariat. 

 

Atuty szkoły: 

• mistrzowsko zdawany 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, 

• redagowanie gazetki szkolnej, 

• osiągnięcia w konkursach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim, 

• lekcje na jedną zmianę, położenie w centrum miasta – dogodny dojazd, 

• pedagog szkolny, doradca zawodowy, 

• doświadczona kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów, 

• realizacja projektów europejskich, 

• przyjazna atmosfera, 

• monitoring na terenie szkoły. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Nauczane języki 
obce 

Przedmioty 
uzupełniające 

mundurowy 
(służba graniczna) 

29 
WOS, 

 j. angielski, 
geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 

 

zajęcia 
artystyczne 

 

 

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 
mundurowy 

(ratownictwo medyczne) 
29 

WOS,  
j. angielski,  

biologia 

 

Baza lokalowa: 

• 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. 

 

 

XIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Ryszarda Kaczorowskiego 

w Białymstoku 

ul. Upalna 26, 15-668 Białystok 

tel. (85) 661-32-27, fax. (85) 661-32-27 

www.zso9.pl 

e-mail: zso9@um.bialystok.pl 

Dyrektor: Leszek Kochanowski (nauczyciel bibliotekarz) 
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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”, „bezpieczeństwo 

narodowe”, „ratownictwo medyczne”, 

• 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. 

 

Inne informacje: 

• odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania zainteresowań, 

• dziennik elektroniczny, 

• oryginalna oferta nauki w klasach mundurowych, przygotowująca kandydatów 

do postępowania kwalifikacyjnego do służb mundurowych, nauka trzech języków 

obcych, 

• oferta nauki w klasie ratownictwa medycznego, przygotowująca kandydatów do studiów 

na kierunkach medycznych, 

• specjalistyczne zajęcia kierunkowe prowadzone przez funkcjonariuszy służb 

mundurowych oraz innych specjalistów, 

• poznanie w praktyce przebiegu służby w różnych 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, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 

Wydział Nauk o Zdrowiu). 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział Liczba miejsc 
Przedmioty 

nauczane w zakresie 
rozszerzonym 

Języki obce 

mistrzostwa sportowego 
w lekkiej atletyce 

20 
język polski, 

matematyka, 
biologia 

język angielski, 
język niemiecki sportowy interdyscyplinarny 

(siatkówka, badminton, 
tenis stołowy) 

25 

język polski, 
matematyka,  

historia 

 
 
Baza lokalowa: 

• pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących wyposażone w multimedia, 

• cztery nowoczesne pracownie komputerowe, 

• biblioteka z centrum multimedialnym dysponująca bogatym księgozbiorem, 

• hala sportowa z boiskami do gier zespołowych, bieżnią, skocznią w dal, skocznią wzwyż, 

rzutnią do pchnięcia kulą, dwiema siłowniami i salą aerobiku,  

• sala do gry w tenisa stołowego,  

• zespół boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, 

• internat na 150 miejsc ze stołówką, 

• sklepik szkolny. 

 

Osiągnięcia: 

• niezmiennie od wielu lat szkoła zajmuje miejsca na podium we Współzawodnictwie 

Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego, 

XVII Liceum Ogólnokształcące 
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku 

ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok 

tel. (85) 741-10-75, fax. (85) 741-10-75 wew. 20 

www.zsrckp.pl 

e-mail: zsrckpsekretariat@interia.pl 

Dyrektor: Andrzej Kamiński 

(nauczane przedmioty: przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy samochodem) 
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• uczniowie reprezentują Polskę na arenach sportowych Europy i świata, zdobywając 

wysokie lokaty oraz tytuły mistrzowskie w poszczególnych dyscyplinach sportowych: 

lekka atletyka, tenis stołowy, badminton, 

• uczniowie są także członkami kadr narodowych juniorów i juniorek młodszych 

oraz wielokrotnymi mistrzami województwa i medalistami mistrzostw Polski, 

• uczniowie uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta 

Białegostoku. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• dodatkowe zajęcia kół przedmiotowych i zainteresowań, sprzyjające poszerzaniu wiedzy 

i rozwijaniu pasji: fotograficzne, teatralne, matematyczne, fizyczne, plastyczne, języka 

japońskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, zajęcia 

sportowe, Szkolne Koło Historyków, Koło Młodego Badacza, Copywriting internet@wy, 

• zajęcia przygotowujące do matury, maratony maturalne, 

• konsultacje przedmiotowe, 

• liczne konkursy i olimpiady poszerzające wiedzę, umiejętności, pozwalające na rozwój 

zdolności uczniów, zawody sportowe,  

• różnorodne programy i projekty edukacyjne aktywizujące uczniów do rozwoju: 

Europejski Dzień Języków Obcych, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy 

Tydzień Przedsiębiorczości, Dzień Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Tydzień Kariery, 

Tydzień Matematyki, Tydzień Edukacji Antynikotynowej, Eko-kulturalni, bookcrossing, 

Tydzień dla Klimatu, Tydzień Edukacji Globalnej, Tydzień Edukacji Zdrowotnej „Z pasją 

po zdrowie”, Podlaskie spotkania z pisarzami, 

• liczne akcje charytatywne szkolnego wolontariatu i program koła PCK „Twoja krew 

ratuje życie”. 

 

Inne informacje: 

• w XVII Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

w lekkiej atletyce oraz piłce siatkowej, tenisie stołowym i badmintonie, 

• atutem szkoły jest jednozmianowość i organizacja zajęć treningowych przystosowanych 

do indywidualnych programów szkolenia sportowego zawodników, 

• szkoła posiada jedną z najlepszych baz treningowych w kraju, 

• organizowane są zgrupowania sportowe dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 

dostosowane do kalendarza imprez sportowych PZLA, w Zakopanem, Borowicach, Spale, 

Cetniewie, Olecku, 

• uczniowie osiągają sukcesy sportowe przy wsparciu wysoko wykwalifikowanej kadry 

trenerskiej – Trenerów Kadry i zaplecza Kadry Narodowej, 

• zajęcia ogólnokształcące prowadzi wyspecjalizowana, zaangażowana i przyjazna kadra 

pedagogiczna, 
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• uczniowie otrzymują dofinansowanie do internatu i obozów sportowych po uzyskaniu 

wskaźników wynikowych, 

• klasy SMS liczą do 20 uczniów, 

• realizując działalność edukacyjną, a także kulturową, szkoła współpracuje z uczelniami 

wyższymi, ośrodkami kultury i nauki, organizuje wycieczki, wyjścia do kin, teatrów 

i innych instytucji kultury, 

• tradycją szkoły są liczne uroczystości i wydarzenia z czynnym udziałem młodzieży, 

kształtujące ich wartościowe postawy oraz pozwalające na integrację społeczności 

szkolnej, 

• w szkole panuje przyjazna atmosfera. 
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Oddział 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
nauczane 
w zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty uzupełniające 

mistrzostwa sportowego 
w pływaniu 

25 

język angielski, 
biologia, 

chemia/geografia 
 

dietetyka, grafika 
komputerowa 

oraz zajęcia rozwijające 
z matematyki 

 

Baza lokalowa: 

• dwie pracownie informatyczne (obie z dostępem do Internetu), 

• centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, 

• pracownia językowa multimedialna,  

• sala gimnastyczna, 

• sala do gimnastyki korekcyjnej, 

• boisko do gry w piłkę nożną i koszykową. 

 

Osiągnięcia: 

• X Zawody pływackie w Sokółce: I miejsce - 100 m stylem dowolnym, III miejsce – 200 m 

stylem dowolnym, 

• VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Michałowa w pływaniu z okazji 101 Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości: I miejsce 100 m stylem dowolnym, I miejsce – 100 m stylem 

zmiennym, II miejsce – 50 m stylem dowolnym, III miejsce – 50 m stylem klasycznym, 

III miejsce – 50 m stylem motylkowym, III miejsce – 100 m stylem zmiennym, 

XIX Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku 

ul. Promienna 13A, 15-312 Białystok  

tel. (85) 651-15-05  

www.zsoms2bialystok.pl  

e-mail: zsomsnr2@gmail.com 

Dyrektor: Katarzyna Horoszewska-Grabek 

(nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, 

edukacja wczesnoszkolna) 
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• XV Międzynarodowe Zawody Pływackie z Okazji Odzyskania Niepodległości Przez Polskę: 

I miejsce – 50 m stylem dowolnym, I miejsce – 400 m stylem dowolnym, 

• Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta 

Suwałki: I miejsce – 200 m stylem dowolnym, I miejsce – 400 m stylem dowolnym, 

III miejsce - 100 m stylem dowolnym, medale: złote – 7, srebrne – 1, brązowe – 5, 

• Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu Opole:  

Finał B: 19 miejsce – 100 m stylem dowolnym, 14 miejsce – 200 m stylem dowolnym, 
14 miejsce - 400 m stylem dowolnym, 28 – 50 m stylem dowolnym, 31 miejsce – 50 m 
stylem motylkowym (osiągnięcia ucznia XIX LO MS w Białymstoku),  
Finał B: 47 miejsce – 50 m stylem grzbietowy, 49 miejsce – 100 m stylem zmiennym, 
82 miejsce – 50 m stylem motylkowym, 91 miejsce – 100 m stylem dowolnym, 
106 miejsce – 50 m stylem dowolnym (osiągnięcia ucznia XIX LO MS w Białymstoku), 
Finał B: 38 miejsce – 50 m stylem klasycznym, 40 miejsce – 100 m stylem zmiennym, 
60 miejsce – 50 m stylem motylkowym, 68 miejsce – 100 m stylem dowolnym, 
90 miejsce – 50 m stylem dowolnym (osiągnięcia ucznia XIX LO MS w Białymstoku), 
medale – 3.  

 
Zajęcia dodatkowe: 

• nauka pływania - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,  

• zajęcia SKS - Szkolny Klub Sportowy (3 grupy),  

• zajęcia Rugby Tag – Program Upowszechnianie Sportu Dzieci i Młodzieży. 

 
Inne informacje: 

• uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są laureatami lub finalistami wielu 

konkursów przedmiotowych, zajmują czołowe miejsca w różnych międzyszkolnych 

konkursach, 

• znaczące sukcesy odnoszą również w sporcie – wśród uczniów jest wielu zdobywców 

złotych, srebrnych i brązowych medali na Mistrzostwach Polski w pływaniu 

oraz w ważnych międzynarodowych zawodach indywidualnych i drużynowych, 

a także w zawodach wojewódzkich; szkołę zdobi pokaźna kolekcja pucharów 

i dyplomów; uczniowie odnoszą sukcesy również w innych dyscyplinach sportowych, 

• aktywnie działa grupa harcerska, 

• organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce, 

funkcjonują zespoły wyrównujące wiedzę z wielu przedmiotów szkolnych, prowadzone 

są zajęcia terapii pedagogicznej.  
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Nazwa oddziału Liczba miejsc 
Przedmioty 

realizowane w 
zakresie rozszerzonym 

Języki obce 

integracyjny 20 
język polski,  

język angielski, 
historia 

język angielski, 
język niemiecki/ 

język rosyjski 

 
 
Baza lokalowa: 

• nowoczesna baza dydaktyczna oraz bogato wyposażone pracownie zapewniające 

wysoką jakość kształcenia, 

• wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do wewnętrznej sieci oraz szybkiego Internetu 

i wyposażone są w stanowiska komputerowe, 

• nowoczesne pracownie, w których uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z tablic 

multimedialnych, projektorów oraz najnowszych pomocy dydaktycznych, pozwalające 

na prowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych w formie zajęć.  

 

Osiągnięcia: 

Uczniowie szkoły osiągają sukcesy, zdobywają nagrody i wyróżnienia oraz zajmują czołowe 

miejsca w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich: 

• uczennica Liceum Integracyjnego jest radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Podlaskiego i Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku, 

• uczennica Liceum Integracyjnego jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów, 

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 

www.zstio.net.pl 

e-mail: zstio@um.bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.pl/zstiobialystok 

Dyrektor: Mariusz Pęza 

(nauczane przedmioty: historia, geografia) 
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• I miejsce w XXIV edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”, 

• III miejsce w XXVII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej w Suwałkach, 

• wyróżnienie w rankingu IT-szkoła – program podwyższania kompetencji uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

• II miejsce w klasyfikacji indywidualnej kobiet w pistolecie sportowym w Podlaskich 

Zawodach Strzeleckich - Turniej Mikołajkowy,  

• II miejsce w XI edycji konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

Uczniowie szkoły mają możliwość rozwijania talentów, umiejętności i kreatywności 

przy wsparciu wykwalifikowanej i uczącej z pasją kadry pedagogicznej, biorą udział w licznych 

zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: szkolny zespół muzyczny WOLNOŚĆ, gazetka szkolna, firma 

symulacyjna Na szlaku sp. z o. o., Chrześcijańskie Forum Młodych, zajęcia artystyczne, 

z rysunku, zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka i modeling, koła 

zainteresowań: robotyki, informatycznych, gier planszowych, modelowania form odzieży; 

teatralnych, turystyczno-krajoznawczych, wolontariatu, zajęciach rewalidacyjnych 

i specjalistycznych: terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, 

socjoterapeutyczne.  

 

Inne informacje: 

Szkoła posiada tytuły i certyfikaty: Szkoła Myślenia Pozytywnego edycja 2019, Biblioteka 

na Medal, Szkoła z klasą 2.0, Szkoła Przyjazna Rodzinie, Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności 

Fizycznej, certyfikat dobroczynności „My dla innych”, certyfikat Fundacji SYRIUSZ „Per aspera 

ad astra”, itp. 

Placówka zrealizowała następujące projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

• PRZYSTANEK SZKOŁA - strefy relaksu i aktywności w ZSTiOzOI, 

• U Staszica - zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI. 

 

Atuty szkoły:  

• Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w ZSTiO to nie tylko nowoczesna placówka 

edukacyjna, w której każdy uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę ogólnokształcącą, 

ale również miejsce, w którym młodzież może rozwijać indywidualne pasje  

i zainteresowania, 

• atutem szkoły jest jej atrakcyjne położenie w centrum Białegostoku, w pobliżu dworca 

kolejowego i autobusowego, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji 

miejskiej, 

• nauka w szkole pozwala na zdobycie wszechstronnego wykształcenia i może być 

kontynuowana na studiach wyższych, 

• niepowtarzalną atmosferę w szkole tworzą przede wszystkim ludzie, zarówno uczniowie, 

jak i nauczyciele, 
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• szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, wśród której znajduje 

się wielu egzaminatorów maturalnych oraz liczni specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, 

logopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy. 
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TECHNIKA 

 
 

Absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować kształcenie w pięcioletnim 
technikum, które po zdaniu egzaminu umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, 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 gdy - mając konkretny zawód - myśli 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 
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BRANŻOWA SZKOŁA I i II STOPNIA 
 

 

Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy 

branżowej szkoły I stopnia. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., 

w związku z tym uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. 

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 i II STOPNIA - DROGI EDUKACYJNE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Białostockie szkoły ponadpodstawowe oferują kształcenie w ponad 60 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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Technikum Budowlano-Geodezyjne  
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 
Języki obce 

technik budownictwa 58 

matematyka 
język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

technik geodeta 29 

technik budowy dróg 29 

technik inżynierii sanitarnej 29 

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

58 

technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 

29 

 

Baza lokalowa: 

• nowoczesne pracownie: robót drogowych, konstrukcyjno-budowlanych, sieci i instalacji 

sanitarnych i elektrycznych, komputerowego kształcenia zawodowego, komputerowego 

wspomagania projektowania oraz laboratoria: odnawialnych źródeł energii i materiałów 

budowlanych, 

• 24 bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym 3 multimedialne 

pracownie językowe, multimedialne pracownie geomatyki i dokumentacji technicznej, 

laboratorium fizyczne, 

• nowy obiekt sportowy (sala gimnastyczna 1238m2, sala lustrzana - fitness, siłownia, 

sala do tenisa stołowego), pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

• punkt gastronomiczny, monitoring wizyjny, 

• możliwość zakwaterowania w pobliskiej Bursie Szkolnej, 

• dogodny dojazd autobusami linii 5, 8, 22, 28. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH  
IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU 

 

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok 

tel. (85) 732-63-06 

www.zsbg.białystok.pl 

e-mail: zsbg@um.bialystok.pl 

Dyrektor: Małgorzata Sutuła  

 (nauczane przedmioty: zawodowe z branży sanitarnej) 
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Osiągnięcia: 

Osiągnięcia uczniów to miara sukcesu szkoły - ukoronowaniem są corocznie zdobywane 

tytuły „Złotej Szkoły” bądź „Srebrnej Szkoły” w rankingu Perspektyw i czołowe miejsca wśród 

techników w województwie: 

• co roku uczniowie zostają laureatami i finalistami olimpiad: Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiady Innowacji Technicznych 

i Wynalazczości, 

• uczniowie zdobywają laury w konkursach technicznych, artystycznych i literackich: 

Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, Forum Instalacyjnym, 

Konkursie Historycznym „Polska… Nasza Niepodległa”, 

• uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, 

Marszałka Województwa Podlaskiego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionej 

młodzieży”, Prezydenta Miasta Białegostoku „Za innowacyjną myśl techniczną” 

oraz „za wyniki w nauce i osiągnięcia”, stypendia dla najlepszych w zawodzie 

w wysokości 1000 zł, 

• dwukrotne mistrzostwo w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Futsalu i rowerowej 

jeździe na orientację, sukcesy w Turnieju Piłki Nożnej, w narciarstwie biegowym, w piłce 

ręcznej, w łyżwiarstwie i w lekkoatletyce, 

• wspaniała praca uczniów i nauczycieli przyniosła tytuły: Lidera Edukacji Zawodowej, 

Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z Klasą 2.0, Szkoły Rozwijającej się, 

• sukcesy zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii, świetnie wyposażonych 

pracowni, profesjonalnych szkoleń, który jest możliwy 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”; obecnie realizowany jest projekt „Wiemy więcej – budujemy więcej”, 

• uczniowie angażują się także w pomoc osobom potrzebującym wsparcia – prężnie działa 

wolontariat, uczniowie licznie biorą udział w akcjach krwiodawstwa. Uczennica szkoły 

jest laureatką konkursu „8 Wspaniałych”.  

 

A jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania, szkoła oferuje Ci wiele dodatkowych zajęć: 

• sportowe: sekcja piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, ręcznej, tenisa stołowego, 

lekkoatletyki, biegów na orientację i strzelecka, 

• koła techniczne: budowlane, drogowe, geodezyjne, 

• koła przedmiotowe (historyczne, humanistyczne, przedsiębiorczości, biologiczne, 

geograficzne, matematyczne), 

• koło teatralne, zespół muzyczny, redakcja gazetki szkolnej, 

• Klub Młodego Wolontariusza. 
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Technikum Elektryczne 
 

Zawód Liczba miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

technik elektryk 58 matematyka, fizyka 

język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

technik elektronik 29 matematyka, fizyka 

technik teleinformatyk 29 
matematyka, 
język angielski 

technik informatyk 87 
matematyka, 

informatyka/język 
angielski 

technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

29 
matematyka, 
język angielski 

technik programista 58 
matematyka, 
informatyka 

 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia  
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

elektryk 14 

język angielski 

elektronik 15 

 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH  
IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO 

W BIAŁYMSTOKU 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok 

tel. (85) 651-20-93 

www.zse.biaman.pl 

e-mail: zse@zse.biaman.pl 

Dyrektor: Anna Niczyporuk (nauczane przedmioty: elektroniczne) 
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Branżowa Szkoła II Stopnia  

 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

technik elektryk 14 

język angielski 

technik elektronik 15 

 

Baza lokalowa:  

SZKOŁA 

• budynek o powierzchni ok. 8400 m2, 

• aula szkolna z bezpłatnym dostępem do Internetu, 

• 26 sal lekcyjnych z projektorami multimedialnymi, 

• 6 specjalistycznych laboratoriów, 11 pracowni komputerowych, 

• Centrum Energii Odnawialnej z minielektrownią wykorzystującą słońce i wiatr, 

• Pracownia Sztuk Wizualnych z atelier fotograficznym, 

• Kino Elektryk (prawdziwe kino na 55 osób), Studio nagrań TV Elektryk, 

• strefa coworkingowa i miejsca do odpoczynku/strefy relaksu, 

• biblioteka z multimedialną czytelnią, 

• stołówka, 

• kompleks sportowy (sale gimnastyczne, siłownia). 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1  

• 13 pracowni zawodowych. 

 

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 2011–2018 i 2020 (Perspektyw), 

• 13 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników oraz 27 miejsce w Ogólnopolskim 

Rankingu Techników 2020 – wśród 1728 techników w Polsce, 
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• I i VII miejsce w kategorii klas IV oraz VI miejsce w kategorii klas III w zawodach 

wojewódzkich IX Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika” – Suwałki – 

2020 r., 

• finaliści w 2020 r.: XXII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, 

XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, XLVI Olimpiady 

Wiedzy Technicznej, 

• trzy granty w konkursie na projekty badawczo–wdrożeniowe w ramach projektu  

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w 2020 r., 

• III miejsce w klasyfikacji ogólnej w Licealiadzie woj. podlaskiego – 2019 r., 

• I i IV miejsce w kategorii klas IV oraz II miejsce w kategorii klas III w zawodach 

wojewódzkich VIII Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika” – Suwałki – 

2019 r., 

• finaliści i laureaci w 2019 r. w olimpiadach: XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

Elektrycznej i Elektronicznej, XXI Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 

„Euroelektra”, XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej, VI Olimpiada Innowacji Technicznych 

i Wynalazczości, III Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, 

• I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie „Niesamowita Maszyna” i indeks na wybrany 

kierunek studiów na Politechnice Białostockiej uzyskało dwóch uczniów TE – 2019 r., 

• II, III i V miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie El–Robo–Mech i indeks na Wydział 

Mechaniczny lub Wydział Elektryczny uzyskało sześciu uczniów ZSE – 2019 r., 

• nagroda za Innowację społeczną w Konkursie E(x)plory 2019, 

• po dwa granty w konkursie na projekty badawczo–wdrożeniowe w ramach projektu 

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w 2019 

i 2018 r., 

• finaliści i laureaci w 2018 r. w olimpiadach: IV Olimpiada Innowacji Technicznych  

i Wynalazczości, XX Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”,  

XLI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, XLIV Olimpiada Wiedzy 

Technicznej, 

• nagroda w Konkursie E(x)plory 2018, 

• w Konkursie Technotalenty 2018 r. nagroda główna w kategorii BIZNES 

 oraz wyróżnienie w kategorii TECHNIKA, 

• II miejsce w kategorii Lego Sumo MAX w Ogólnopolskich Zawodach RoboGame 2018, 

• I i II miejsca w kategorii klas III  oraz I miejsce w kategorii klas IV w zawodach 

wojewódzkich VII Konkursu Matematycznego „Matematyka pasją technika” 

oraz I miejsce w turnieju Quarto – Suwałki – 2018 r., 

• dwa wyróżnienia i indeksy na Politechnikę Białostocką w Ogólnopolskim Konkursie 

„Matematyka Stosowana”– 2018 r., 

• II miejsce w X Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych – Rowy 2018 r., 
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• „Diamenty” ZSE w konkursach Politechniki Białostockiej – Odkrywcy Diamentów, 

• liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach; szczegóły na stronie 

www.zse.biaman.pl w zakładce Uczniowie/Sukcesy. 

Zajęcia dodatkowe: 

• Szkolna Orkiestra Dęta, 

• Radiowęzeł Szkolny, TV Elektryk, Kino Elektryk, 

• Szkolne Koło Robotyki, Koło zastosowań informatyki, 

• Koło Profilaktyki, Wolontariat Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, 

• Biznes Klasa – szkolne koło przedsiębiorczości, 

• Klub Olimpijczyka – zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach technicznych, 

• zajęcia sportowe (m. in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, 

szachy, unihokej, tenis stołowy, siatkówka plażowa, lekka atletyka, samoobrona). 

 

Inne informacje: 

• wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych – egzamin maturalny 100 % – 2019 r., 

• bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera, nowoczesne technologie, 

• wycieczki zawodoznawcze do firm, praktyki zagraniczne z programu Erasmus+. 
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Technikum Gastronomiczne  
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty nauczane  

w zakresie rozszerzonym 
Języki obce 

technik usług kelnerskich 29 
geografia,  

język angielski 
j. angielski, 
j. niemiecki, 

j. rosyjski technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

116 

biologia,  
matematyka/chemia, 
matematyka/biologia, 

język angielski 

 
 
 

Branżowa Szkoła I stopnia 
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

kucharz 29 
język angielski 

 
cukiernik 29 

 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH 
W BIAŁYMSTOKU 

ul. Knyszyńska 12, 15-702 Białystok, 

tel. (85) 651-38-54 

www.zsg.bialystok.pl 

e-mail: sekretariat@zsg.bialystok.pl 

Dyrektor: Marek Józefowicz (nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne) 
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Branżowa Szkoła II stopnia 
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

technik technologii żywności 29 

język angielski 
 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

29 

 
 
Baza lokalowa: 

• cztery bardzo dobrze wyposażone pracownie technologiczne, 

• pracownia obsługi konsumenta, 

• pracownie komputerowe, 

• centrum multimedialne, 

• biblioteka, czytelnia, 

• sala gimnastyczna, siłownia, nowe boisko wielofunkcyjne, 

• stołówka oraz bufet, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 (część Zespołu Szkół Gastronomicznych) – 

przystosowane i wyposażone dzięki  realizacji projektu „Gastronomik XXI wieku”.  

 

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 w zawodzie. Uczniowie ZSG co roku 

zostają laureatami i finalistami krajowych i międzynarodowych konkursów gastronomicznych. 

Najlepsi z nich mogą skorzystać z międzynarodowych wymian i praktyk na terenie 

krajów Unii Europejskiej. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

Zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, organizowane są dodatkowe zajęcia i kursy 

rozwijające umiejętności zawodowe uczniów, m. in.: barman, barista, carving i wiele innych – 

projekt „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces”. Udział w projekcie realizowanym w latach 

2017-2021 umożliwi 350 uczniom i nauczycielom odbycie staży, praktyk, kursów zawodowych  

i podnoszących mobilność na rynku pracy oraz podjęcie współpracy z regionalnymi 

środowiskami biznesowymi i zawodowymi. Projekt zapewnia także pomoc stypendialną  

dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
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W Zespole 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. 

 

Inne informacje: 

Szkoła od wielu lat współpracuje z firmami branży gastronomiczno-hotelarskiej 

na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 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 często znajdują zatrudnienie. Pozwala im to na szybsze 

wejście na rynek pracy, praktyczne rozwijanie swoich umiejętności oraz niezależność. 
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Technikum Handlowo-Ekonomiczne 
 

Zawód Liczba miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

technik ekonomista  145 
matematyka, 

geografia  język angielski, 
język niemiecki,  

język rosyjski  

technik handlowiec  29 

technik hotelarstwa  58 
geografia, 

język angielski 
 

 
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, 

• nowoczesne pracownie do nauki języków obcych, 

• 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), 

• 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 pitnej, kserokopiarka dla uczniów, 

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 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  

W BIAŁYMSTOKU 
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• kompleks boisk „Orlik”, siłownia, sala gimnastyczna, 

• stołówka szkolna dostępna dla wszystkich uczniów szkoły.  

Zajęcia dodatkowe: 

• kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

• grupa teatralna KUMONOQUE, 

• Szkolna Grupa Amnesty International, 

• koło wolontariatu, 

• zajęcia sportowe m.in. z: lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej. 

Osiągnięcia:  

• Złota Szkoła 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół, obecnie 
drugie miejscu w województwie podlaskim, 

• Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility 
Charter), 

• „Dobra praktyka” w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 2017 r., 

• Lider Edukacji Zawodowej w Ogólnopolskim Konkursie MEN, 

• Szkoła Innowacyjna, Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła Odkrywców Talentów, 
Szkoła z Klasą, 

• szkoła należy do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się, 

• placówka znajduje się w gronie najaktywniejszych szkół w Ogólnopolskim Konkursie 
„Otwarta Firma”, 

• finaliści III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich w 2017 r., 

• finaliści Olimpiady Wiedzy o Bankach, 

• laureaci i finaliści VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim 
Rynku Pracy, 

• stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia naukowe, 
za innowacyjną myśl techniczną i osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2019/2020, 

• corocznie stypendysta Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce. 

Atuty szkoły: 
Szkoła umożliwia: 

• solidne przygotowanie do matury i na studia, 

• zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych, 

• opanowanie języka obcego, podwyższenie nabytych kompetencji zawodowych 
i językowych podczas praktyk krajowych i zagranicznych, 

• wyjazd na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne (m.in. do Hiszpanii, Grecji, Francji 
i Portugalii), 

• nawiązanie kontaktów z pracodawcami, renomowanymi firmami, otrzymanie propozycji 
pracy już podczas nauki w szkole, 

• nabycie umiejętności prowadzenia własnej firmy i skorzystanie z fachowej pomocy 
doradcy zawodowego, 

• uczestniczenie w realizacji projektów unijnych, 

• otrzymanie stypendium naukowego i z projektów unijnych (w ubiegłym roku blisko 60 
uczniów otrzymywało stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie), 

• odbywanie płatnych staży (wynagrodzenie w wysokości ok. 1500 zł miesięcznie), 
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• uzyskanie prawa jazdy, skończenie dodatkowych kursów w ramach programów unijnych, 

• odkrycie i rozwinięcie pasji zawodowych, sportowych i artystycznych, 

• zakwaterowanie w internacie (miesięczny koszt z wyżywieniem wynosi ok. 300 zł), 

• w szkole panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca procesowi nauczania i uczenia się. 

 

Egzamin w zawodzie daje możliwość prowadzenia własnej firmy. 
Matura daje możliwość kontynuowania nauki na wyższej uczelni. 
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Technikum Mechaniczne 
 

Zawód Liczba miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

technik mechanik 58 

matematyka, fizyka  
j. angielski, 
j. niemiecki, 

j. rosyjski 

technik pojazdów 
samochodowych 

58 

technik mechatronik 29 

 
 

Branżowa Szkoła I stopnia 
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

15 

j. angielski 
 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

14 

blacharz samochodowy 14 

kierowca mechanik 15 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU 

 

ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok 

tel. (85) 651-34-79, (85) 651-34-91 

www.mechaniak.com.pl 

e-mail: zsmbialystok@wp.pl 

Dyrektor: Małgorzata Kleszczewska 

(nauczany przedmiot: język polski) 
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Branżowa Szkoła II stopnia 
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

technik pojazdów 
samochodowych 

29 
j. angielski 

 

 

Baza lokalowa: 

• specjalistyczne pracownie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu,  

• wielofunkcyjna hala samochodowa,  

• pracownia napraw blacharsko-lakierniczych, 

• myjnia samochodowa, 

• stanowisko do wulkanizacji, 

• stanowisko do wymiany ogumienia, 

• lakiernia,  

• 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, 

• internat (108 miejsc), 

• nowoczesna hala sportowa (od kwietnia 2020), 

• biblioteka z bogatym księgozbiorem i stanowiskami komputerowymi, 

• nowocześnie wyposażone sale przedmiotów ogólnokształcących. 

Osiągnięcia: 

• 7 uczniów - stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl 

techniczną,  

• 20 uczniów - stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność artystyczną, 

• stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, 

• finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, 

• I miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców szkół ponadgimnazjalnych 

województwa podlaskiego w roku szkolnym 2018/2019, 

• II i III miejsce w VIII Turnieju Maszyn Wiatrowych,  

• II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Koszykówce 3x3, 

• II miejsce w Międzynarodowym Turnieju EASTROBO, 

• III miejsce w międzynarodowym konkursie Young Car Mechanic, 

• III miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych, 

• IV miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w lidze lekkoatletycznej.  
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Zajęcia dodatkowe: 

• koło blacharsko-lakiernicze, 

• koło IT w motoryzacji, 

• koło motoryzacyjno-techniczne, 

• koło robotyki, 

• koło wynalazczości, 

• koło mechatroniki, 

• koło metaloplastyki, 

• koło „Innowacyjni konstruktorzy”, 

• Motosport Mechaniak, 

• Mechaniak Offroad Team, 

• koło żeglarskie, 

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

• kabaret szkolny „Mechaniak squad”, 

• sekcja piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki nożnej, futsalu, 

• trójbój siłowy,  

• sekcja lekkoatletyczna, łyżwiarstwa, tenisa stołowego, unihokeja, 

• szkolne koło PCK, wolontariat, 

• zajęcia dodatkowe - egzamin zawodowy, egzamin maturalny na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym, zajęcia wyrównawcze. 
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Technikum  
 

Zawód Liczba miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

technik rolnik 15 biologia 

język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

technik mechanizacji 
rolnictwa  

i agrotroniki 
29 fizyka 

technik pszczelarz 14 biologia 

technik informatyk 29 
matematyka, 
informatyka 

technik weterynarii 29 
chemia, 
biologia 

technik turystyki 
na obszarach wiejskich 

14 

język angielski 
 

technik organizacji turystyki 15 

technik architektury 
krajobrazu 

29 geografia, biologia  

 

 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU 

ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok 

(85)  741-10-75, (85) 741-10-76 

www.zsrckp.pl; e-mail: zsrckpsekretariat@interia.pl 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/ZSRCKPwBialymstoku/ 

Dyrektor: Andrzej Kamiński  

(nauczany przedmiot: przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy 

samochodem) 
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Branżowa Szkoła I stopnia  
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

pszczelarz 29 
język angielski 

 

 
 
Baza lokalowa: 

• specjalistyczne pracownie do kształcenia w poszczególnych zawodach, 

• pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących wyposażone w multimedia, 

• cztery nowoczesne pracownie komputerowe, 

• biblioteka z centrum multimedialnym dysponująca bogatym księgozbiorem, 

• Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. B i T, 

• pracownia zajęć praktycznych, stawy hodowlane, 

• szklarnie szkolne wyposażone w automatyczne systemy nawadniania, ogrzewania  

i wentylacji, 

• nowoczesny kompleks sportowy, w skład którego wchodzą: hala sportowa z boiskami 

do gier zespołowych, bieżnią, skocznią w dal, skocznią wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą, 

sala do gry w tenisa stołowego, siłownie, sala aerobiku, boiska zewnętrzne, kort 

do tenisa ziemnego, 

• internat na 150 miejsc ze stołówką, 

• sklepik szkolny, 

• od września 2020 roku zostanie oddane do użytku Centrum Kształcenia Zawodowego 

Nr 5 z nowoczesnymi pracowniami zawodowymi, warsztatami i specjalistycznymi 

laboratoriami z bogatym wyposażeniem techno-dydaktycznym oraz przyjaznym 

zapleczem sanitarno-socjalnym. 

 

Osiągnięcia: 

• niezmiennie od wielu lat szkoła zajmuje miejsca na podium we Współzawodnictwie 

Sportowym Szkół Województwa Podlaskiego, 

• od 2014 roku szkoła jest liderem województwa podlaskiego rankingu IT-Szkoła – 

programu podwyższania kompetencji szkół ponadpodstawowych w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

• na przestrzeni lat laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  

w blokach produkcji roślinnej, zwierzęcej, architektury krajobrazu, mechanizacji 

rolnictwa i weterynarii, 

• I, II i V miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych  

w 2020 r.,  
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• III miejsce w wojewódzkim konkursie „IT in English - technologia informacyjna w języku 

angielskim” w 2019 r., 

• finaliści Regionalnej Olimpiady Historycznej Wiedzy o Armii Krajowej,  

Jej Poprzedniczkach i Następczyniach oraz Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

„Polska Piastowska”, 

• laureaci IV edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych 2018/2019, 

• uzyskanie przez uczniów grantów na realizację mikroprojektów wdrożeniowych „Trial 

to taste – na szlaku do smaku” oraz „Wschód o wschodzie” w ramach projektu „Centrum 

kompetencji BOF”, 

• uczeń technikum – wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, 

• uczniowie uzyskują stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta 

Białegostoku. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia kół przedmiotowych i zainteresowań, sprzyjające poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu 

pasji: fotograficzne, teatralne, matematyczne, fizyczne, plastyczne, języka japońskiego, 

języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, weterynarii, architektury 

krajobrazu, rolnicze, zajęcia sportowe, Szkolne Koło Historyków, Koło Młodego Badacza, 

zajęcia: Copywriting internet@wy, 

• zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, matury, maratony maturalne, 

konsultacje przedmiotowe, 

• liczne konkursy i olimpiady poszerzające wiedzę, umiejętności, pozwalające na rozwój 

zdolności uczniów, zawody sportowe,  

• różnorodne programy i projekty edukacyjne aktywizujące uczniów do rozwoju: 

Europejski Dzień Języków Obcych, Dzień Języka Ojczystego, Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości, Dzień Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Tydzień 

Matematyki, Tydzień Edukacji Antynikotynowej, Eko-kulturalni, bookcrossing, Tydzień 

dla klimatu, Tydzień Edukacji Globalnej, Tydzień Edukacji Zdrowotnej - „Z pasją  

po zdrowie”, Podlaskie spotkania z pisarzami, Bezpieczna praca w gospodarstwie 

rolnym, 

• liczne akcje charytatywne szkolnego wolontariatu i program koła PCK „Twoja krew 

ratuje życie”. 

 

Inne informacje: 

• priorytetami ZSR w Białymstoku są: rozwój, innowacja oraz ukierunkowanie na rolnictwo 

precyzyjne, 

• atrakcyjne kierunki kształcenia dające szerokie perspektywy zatrudnienia, 

• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, 

• możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień w Centrum Kształcenia Zawodowego, 
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• uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, stażach, kursach 

dających dodatkowe uprawnienia w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy 

kształcenia zawodowego w ZSR”,  

• szkoła wspiera uczniów w zdobywaniu cennych doświadczeń zawodowych poprzez 

współpracę z przedsiębiorcami, zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii w ramach 

projektu Erasmus+ „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”, 

• dualne kształcenie w zawodzie technik weterynarii – zajęcia praktyczne odbywają  

się w gabinetach weterynarii, 

• realizując działalność zarówno edukacyjną, jak i kulturową szkoła współpracuje 

z uczelniami wyższymi, placówkami badawczymi oraz ośrodkami kultury i nauki, 

organizuje wycieczki, wyjścia do kin, teatrów i innych instytucji kultury, 

• zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną, zaangażowaną kadrę 

pedagogiczną, 

• tradycją szkoły są liczne uroczystości i wydarzenia z czynnym udziałem młodzieży, 

kształtujące ich wartościowe postawy oraz pozwalające na integrację społeczności 

szkolnej, 

• w szkole panuje przyjazna atmosfera. 
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Technikum  
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

technik realizacji nagłośnień 14 

język angielski 
język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

technik realizacji nagrań 15 

technik reklamy 29 

technik fotografii i multimediów 29 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 29 

 
 
Baza lokalowa: 

• nowoczesne sale komputerowe, 

• sale lekcyjne wyposażone w rzutniki, 

• profesjonalna sala muzyczna,  

• pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko i siłownia, 

• bogata biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu, 

• internat dla wszystkich zamiejscowych uczniów, 

• stołówka,  

• gabinet stomatologiczny. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU 

Technikum Nr 1 w ZSOiT w Białymstoku 

ul. Antoniuk Fabryczny 1,15-762 Białystok 

tel. (85) 653-00-73, (85) 654-76-25 

www.zsoit.bialystok.pl 

e-mail: zsoitbialystok@wp.pl 

Dyrektor: dr Cezary Antoni Wysocki (nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne) 
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Osiągnięcia: 

Uczniowie szkoły mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami w konkursach sportowych, 

językowych oraz tematycznych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym. 

  

Zajęcia dodatkowe: 

Placówka daje możliwość rozwijania zainteresowań przez uczestnictwo w sekcjach 

sportowych (lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy), zajęciach na 

siłowni (zajęcia ogólnorozwojowe, prowadzone przez instruktora), orkiestrze dętej z wieloletnią 

tradycją, zespole tanecznym przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, kołach zainteresowań (Koło 

Miłośników Języka Angielskiego, Koło Miłośników Teatru, Szkolne Koło Sportowe, Koło Młodego 

Przedsiębiorcy, Szkolne Koło Caritas, Harcerstwo), w działaniach zespołu redakcyjnego gazetki 

szkolnej. 

Szkoła realizuje liczne projekty min. „Dobry Start Zawodowy” i „Erasmus+”. 
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Technikum  
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty nauczane  
w zakresie 

rozszerzonym 
Języki obce 

technik technologii drewna 29 

matematyka  
język 

angielski, 
język rosyjski, 

język 
niemiecki 

technik programista 29 

technik pojazdów samochodowych 15 

technik mechanik 14 

technik transportu kolejowego 29 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

29 biologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 

W BIAŁYMSTOKU 

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21,  

tel. (85) 742-12-13 

www.zst.bialystok.pl 

e-mail: szkola@zst.bialystok.pl 

Dyrektor: Renata Frankowska 

(nauczyciel chemii, fizyki, bibliotekarz, doradca zawodowy) 
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Branżowa Szkoła I Stopnia  
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

mechanik pojazdów samochodowych 15 

 
 

język angielski, 
język rosyjski 

blacharz samochodowy 14 

kierowca mechanik 15 

operator obrabiarek skrawających 14 

stolarz 15 

kucharz 14 

 
Baza lokalowa: 

• nowoczesny kompleks sportowy: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko  

do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej, siłownia zewnętrzna,  

• 22 doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, 

rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną, 

• Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 6 - pracownie wyposażone w stanowiska 

komputerowe z oprogramowaniem CAD, 

• profesjonalna strzelnica sportowa z ponad 30 stanowiskami strzeleckimi, 

• siłownia zewnętrzna,  

• biblioteka szkolna z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacyjnym,  

• stołówka restauracyjna,  

• całodobowy monitoring (21 kamer).  

Osiągnięcia: 

• tytuł finalisty w konkursie projektów badawczo-wdrożeniowych BFKK za projekty: 

„Biegorower” we współpracy z Politechniką Białostocką – Wydziałem Mechanicznym, 

2017 r.; „Ale pasztet” we współpracy z Zakładem Bromatologii UM w Białymstoku, 

2018 r.; „Siedzisko muzyki” we współpracy z Politechniką Białostocką – Wydziałem 

Architektury, 2019 r., 

• II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie” - Oświęcim 2019 r., 

wyróżnienie drugiego stopnia w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie” - 

Oświęcim 2017 r., 

• wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Normalizacyjnym – 2017 r., 

• Nagroda Specjalna Muzeum Wojska w Białymstoku za popularyzację wiedzy historycznej 

i propagowanie treści patriotycznych, 
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• tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu: „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2016”, 

„Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2018”, „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 

2019”,  

• I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Stolarskim w Słupsku – 2015 r., 

• I miejsce w konkursie „Zabytki Podlasia w miniaturze” – 2015 r., 

• II miejsce drużyny ZST w finale Ligi Młodzieżowej w strzelectwie w Gdyni – 2017 r., 

• I miejsce i tytuł Mistrza Województwa w futsalu chłopców – 2015 r., 

• Licealiada w tenisie stołowym miasta Białystok – III miejsce chłopcy, 

• pięciokrotna Młodzieżowa Mistrzyni Polski w boksie - uczennica klasy 4 technikum, 

• III miejsce w Finale II Rundy Pucharu Polski w Bydgoszczy w konkurencji pistolet 

szybkostrzelny - uczeń klasy 2 technikum, 

• tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „(Pod)różne historie” 

(organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku) - uczennica klasy 2 technikum. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• Koło Młodego Konstruktora, Koło Szachowe, Koło Kulinarne Abrakadabra, 

Koło Miłośników Intarsji, Koło Miłośników Rzeźby, 

• Koło Miłośników Pirografii, 

• Koło Nauki Projektowania, 

• Koło Miłośników Kultury i Turystyki, 

• Koło Historyczne, 

• Koło Wolontariatu, 

• sekcje sportowe, Sekcja Bokserska, Klub Sportowy KALIBER. 

 

Inne informacje: 

• bezpłatne zagraniczne staże zawodowe – Certyfikat Europass (Hiszpania, Turcja, Niemcy, 

Włochy, Portugalia, Belgia, Bułgaria, Francja, Grecja, Wielka Brytania, Czechy, Finlandia),  

• Fundusz Stypendialny ZST-INFOLEX dla najlepszych uczniów w zawodzie, 

• praktyki zawodowe w czołowych firmach woj. podlaskiego, 

• kształcenie w systemie dualnym, 

• 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 

(KS Kaliber), 

• bezpieczeństwo (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny),  

• dogodna lokalizacja w pobliżu dworców PKS i PKP.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Technikum 
  

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty nauczane  

w zakresie 
rozszerzonym 

Języki obce 

technik przemysłu mody 14 język polski 

język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

technik logistyk 20 
język angielski,  

geografia 

technik reklamy 15 

język polski 
technik fotografii i multimediów 20 

technik hotelarstwa 10 
język angielski,  

geografia 
technik organizacji turystyki 10 

technik usług fryzjerskich 29 
język angielski, 

biologia 

technik informatyk 20 
język angielski, 

matematyka 

technik tyfloinformatyk 5 
język angielski, 

matematyka 

technik masażysta 5 
język angielski,  

biologia 

 
 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU 

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok 

tel. (85) 675-25-33  

www.zstio.net.pl 

e-mail: sekretariat@zstio.net.pl  

Dyrektor: Mariusz Pęza 

(nauczane przedmioty: historia, geografia) 
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Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

 
Zawód 

 
Liczba miejsc Języki obce 

fryzjer 
 

15 

język angielski 

krawiec 
 

14 

 
fotograf 

 
7 

 
pracownik obsługi hotelowej 

 
6 

 
magazynier-logistyk 

 
7 

 
Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• pracownie fryzjerskie, w których uczniowie korzystają z profesjonalnych stanowisk 

i sprzętu fryzjerskiego oraz wykonują zabiegi fryzjerskie i pielęgnacyjne, 

• pracownie hotelarskie z kompletnie wyposażonym aneksem kuchennym, pokojem 

hotelowym, łazienką, recepcją, w których uczniowie mogą poznać standardy 

i specyfikę pracy m.in. w hotelu czy pensjonacie, 

• pracownia organizacji turystyki wyposażona w stanowiska imitujące biuro podróży, 

• pracownia reklamy wyposażona w tablice edukacyjne, pomoce dydaktyczne i laptopy 

dostępne dla uczniów, 

• pracownie grafiki komputerowej wyposażone w nowoczesne komputery 

i specjalistyczne oprogramowanie, 

• pracownie informatyczne wyposażone w komputery z profesjonalnym 

oprogramowaniem, drukarki, skanery, tablice multimedialne, projektory oraz pomoce 

naukowe i dydaktyczne, 

• pracownia fotografii i multimediów - studio fotograficzne i ciemnia fotograficzna 

z profesjonalnym sprzętem,  

• pracownie przemysłu mody wyposażone we wszystko, co umożliwia uczniom nabycie 

umiejętności związanych z projektowaniem, szyciem, produkcją wyrobów 

odzieżowych, a także z ich promocją: profesjonalne maszyny do szycia, 

stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem ułatwiającym m.in. 

naukę projektowania, 
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• pracownia logistyczna zaprojektowana na wzór magazynu, w której uczniowie poznają 

specyfikę pracy w różnych dziedzinach branży logistycznej oraz mają dostęp 

do drukarki do kodów kreskowych, czytników, komputerów, tablicy interaktywnej, 

• pracownie masażu - w szczególności pracownie wyposażone w wannę 

z hydromasażem, dwie wanny do masażu wirowego, natrysk płaszczowy, kabinę 

do ćwiczeń i zawieszeń, urządzenie do masażu stóp, fotele i łóżka do masażu, 

• biblioteka,  

• sala gimnastyczna, kompleks boisk szkolnych i siłownia, 

• uczniowie słabowidzący mają możliwość korzystania z powiększalników, rzutników. 

Propozycje zajęć pozalekcyjnych: 

• szkolny zespół muzyczny WOLNOŚĆ, 

• gazetka szkolna, 

• zajęcia artystyczne, z rysunku, 

• zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

• modeling, 

• koła zainteresowań: robotyka, informatyczne, gier planszowych, modelowania form 

odzieży, teatralne, turystyczno-krajoznawcze, 

• koło wolontariatu, 

• zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne: terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, 

zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne. 

 

Osiągnięcia: 

• dwie finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu 

Projektowania i Wytwarzania Odzieży, 

• jedna finalistka VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

• finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Mody Rzeszów 2020 ,,Sztuka przeobrażeń- 

tajemnicza transparentność”, V Ogólnopolskiego Konkursu Szkół Mody Radom 2020 

„Kreacje – Prowokacje”, 

• organizator Międzynarodowego Konkursu na Najlepszego Projektanta „Fashion 

in Białystok”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest ZSTiOzOI w Białymstoku - 

kolekcje w dwóch kategoriach: suknia wieczorowa i suknia koktajlowa. 

 

Inne informacje: 

Uczniowie ZSTiOzOI biorą udział w licznych projektach unijnych realizowanych w kraju 

i za granicą:  

• staże zagraniczne dla uczniów w ramach programu ERASMUS+ projekt HOT&GASTRO,  

• program stypendialny i staże wakacyjne dla najlepszych uczniów, kursy i szkolenia 

specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, udział w wycieczkach i targach zawodowych; 

projekty Kompleksowe kwalifikacje i #STASZIC TEAM,  
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• Budżet Obywatelski: PRZYSTANEK SZKOŁA, strefy relaksu i aktywności w ZSTiOzOI 

oraz U Staszica - zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI. 

 

ZSTiOzOI jest organizatorem wielu pokazów mody, sesji zdjęciowych, 

Międzynarodowego Konkursu na Młodego Projektanta. Jest także pomysłodawcą 

i organizatorem jednego z najpopularniejszych w regionie Turnieju Gier Sieciowych Network 

Team Games, obecnie Podlaskiego Festiwalu Gier.  

Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, dzięki czemu uczniowie mają 

możliwość odbycia atrakcyjnych staży zawodowych, praktyk, a także uczestniczyć w zajęciach 

współprowadzonych przez najlepszych przedsiębiorców. 

Współpracuje między innymi z: ZETO, KOSMOS, TENTBALONY, DPD, Białostockim 

Parkiem Naukowo-Technologicznym, Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, 

hotelami: Esperanto, Ibis Style, Podlasie, Traugutta 3, Stowarzyszeniem MY DLA INNYCH, 

Operą i Filharmonią Podlaską Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, TVP Białystok, 

Fundacją Pomóż Im, Caritas, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, CSK DRIFT, 

Bankiem PKO SA, VIAMODA INDUSTRIAL, Perfect Project Sp. z o.o.  
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Technikum  
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty nauczane  

w zakresie rozszerzonym 
Języki obce 

technik automatyk 29 fizyka, matematyka 

język angielski, 
język niemiecki, 

język rosyjski 

technik mechatronik 44 
fizyka, 

matematyka/ 
j. angielski 

technik hotelarstwa 43 
język angielski, 

geografia 

technik usług fryzjerskich 29 chemia, biologia  

 
 

Branżowa Szkoła I stopnia 
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 
29 

język angielski/ 
język rosyjski mechatronik 15 

fryzjer 14 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2  
IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 

W BIAŁYMSTOKU 
 

ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, 

tel. (85) 741-61-43 

www.zsz2.bialystok.pl  

e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl 

Dyrektor: Kazimierz Wróblewski (nauczany przedmiot: informatyka) 
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Baza lokalowa i dydaktyczna: 

• sale wyposażone w projektory multimedialne, 

• pracownie hotelarskie i fryzjerskie, umożliwiające pracę na różnych stanowiskach 

zadaniowych, 

• pracownia wyposażona w obrabiarkę sterowaną numerycznie, frezarkę sterowaną 

numerycznie i robota szkoleniowego, 

• baza do kształcenia w zawodach technik automatyk i operator maszyn i urządzeń  

do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

• laboratoria językowe, 

• nowoczesne pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu, 

• Multimedialne Centrum Informacyjne oraz Centrum Informacyjne powstałe na bazie 

biblioteki szkolnej ze stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do Internetu, 

• sala gimnastyczna, nowoczesne, wielofunkcyjne i bezpieczne boisko szkolne, 

• aula widowiskowa, 

• radiowęzeł, 

• stołówka szkolna, 

• internat (wyremontowane pomieszczenia, 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), 

• monitoring, 

• dogodny dojazd ze względu na położenie w centrum miasta, 

• szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego. 

 

Osiągnięcia: 

Szkoła posiada certyfikaty: 

• Bezpieczna Szkoła, 

• Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej, 

• Szkoła Przedsiębiorczości, 

• Szkoła Ucząca się, 

• Szkoła z Klasą. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

Wychowankowie szkoły mają zapewnioną możliwość wszechstronnego rozwoju. 

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. 
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W szkole organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych. Liczne pasje i uzdolnienia uczniowie rozwijają w wielu 

kołach pozalekcyjnych. Młodzież może uczestniczyć w następujących zajęciach dodatkowych:  

• chór szkolny, 

• sekcja strzelecka, 

• koło trychologiczne,  

• koło CNC, 

• koło mechatroniki, 

• koło dronów. 

Zdobyte umiejętności uczniowie mogą prezentować w wielu konkursach zawodowych 

lub w ramach uroczystości okolicznościowych, takich jak Europejski Tydzień Umiejętności 

Zawodowych. 

 

Inne informacje: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku 

to szkoła, która dobrze przygotowuje do matury, egzaminów zawodowych 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 uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa, 

zrozumienia i akceptacji. Placówka dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia poprzez 

profesjonalne kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Jest jedyną szkołą 

na Podlasiu mającą w swojej ofercie deficytowe zawody, takie jak technik automatyk 

i operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Niewątpliwym atutem 

jest realizacja znacznej części zajęć praktycznych u pracodawcy, czyli w firmie KAN, która 

w ramach długoletniej współpracy ze szkołą objęła patronat nad klasą. 

Wszyscy uczniowie mają możliwość odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych 

u potencjalnych pracodawców w regionie i za granicą. Realizacja projektów unijnych LdV, 

POKL, Comenius i Erasmus stwarza młodzieży możliwość kształcenia swoich umiejętności 

zawodowych w takich krajach jak: Niemcy, Włochy czy Portugalia. 
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Technikum 
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty nauczane  

w zakresie rozszerzonym 
Języki obce 

technik budownictwa 15 matematyka, chemia  

język angielski, 
język rosyjski 

 

technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 

29 matematyka, geografia 

technik usług fryzjerskich 14 
matematyka, chemia  

 

 
 

Branżowa Szkoła I stopnia  
 

 
Zawód 

 
Liczba miejsc Języki obce 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

29 

j. angielski 
 

dekarz 15 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

15 

murarz-tynkarz 29 

fryzjer 14 

monter stolarki budowlanej 14 

KLASA WIELOZAWODOWA 
(kucharz, cukiernik, piekarz, 

wędliniarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, lakiernik, 
blacharz, elektryk, stolarz) 

29 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 
IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO  

W BIAŁYMSTOKU 

ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok 

tel. (85) 653-24-55 

www.zsznr5.bialystok.pl 

e-mail: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl 

Dyrektor: Izabela Popławska (nauczany przedmiot: chemia) 



9 

 

Branżowa Szkoła II stopnia  
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

technik budownictwa 10 

język angielski, 
język rosyjski 

 

technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

10 

technik usług fryzjerskich 9 

 

Baza lokalowa:  

• bardzo dobrze wyposażone warsztaty budowlane i pracownia fryzjerska, 

• pracownie: budownictwa, rysunku technicznego, multimedialna, badań 

laboratoryjnych, językowa, komputerowa, 

• biblioteka i centrum multimedialne, 

• sala gimnastyczna z kompleksem boisk, siłownia, 

• pełnowymiarowe boisko trawiaste,  

• bufet. 

 

Osiągnięcia:  

• Ogólnopolski Turniej Budowlany „Złota Kielnia” 2020, 2019, 2018 i 2017 w zawodzie 

dekarz oraz murarz tynkarz – laureaci finału centralnego; Mistrz Polski Dekarzy 2018, 

• regionalny konkurs budowlany „Muruj z PREFBETEM Śniadowo”– I miejsce od 6 lat, 

• regionalny konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”: 

w konkurencji technologia robót malarskich – III miejsce, 

w konkurencji technologii systemów suchej zabudowy - I i II miejsce, 

  w konkurencji technologii robót posadzkarsko-okładzinowych – III miejsce, 

• Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - I, III miejsce, 

• „Kobieta na przestrzeni wieków” – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim, 

• Ogólnopolski Konkurs Historyczny „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” – 

I i IV miejsce,  

• certyfikaty: Zadowolony konsument, „Bezpieczna Szkoła – bezpieczna przyszłość”; 

status DOBREJ PRAKTYKI w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Zawodowa Najwyższej 

Jakości”. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez uczestnictwo w: 

• ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, np. z grafiki komputerowej, zajęciach 

językowych, w klubie piłkarskim, 
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• różnorodnych akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski, wolontariacie 

i organizacjach pozaszkolnych, 

• ciekawych, bezpłatnych wycieczkach krajoznawczo-dydaktycznych do firm,  

• szkoleniach oraz kursach kwalifikacyjnych w ramach projektów unijnych. 

Inne informacje: 

Szkoła współpracuje z ponad 70 znaczącymi firmami budowlanymi, 

w tym z: Jaz-Budem, firmą Danwood, Kombinatem Budowlanym, Mark-Budem, FAKRO, 

Blachotrapezem, Prefbetem Śniadowo, Związkiem Polskie Okna i Drzwi, Podlaskim 

Stowarzyszeniem Dekarzy oraz Izbą Rzemieślniczą i Cechami Rzemiosł. 

Z pracodawcami i firmami patronackimi realizuje różnorodne zadania, tj.: zajęcia 

praktyczne, staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne. Firmy fundują uczniom stypendia 

motywacyjne i nagrody rzeczowe. 

 

Dlaczego warto: 

• po ukończeniu szkoły – „Będziesz mistrzem w swoim fachu” – na absolwentów czekać 

będzie pewna, dobrze płatna praca, 

• placówka realizuje ciekawe projekty unijne i krajowe, umożliwiające zdobycie 

dodatkowych kwalifikacji, 

• oferuje praktyki z wynagrodzeniem (klasy wielozawodowe) i płatne staże, 

• uczniowie są laureatami turniejów zawodowych i konkursów, 

• szkoła prowadzi projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne, 

• uczniowie odbywają praktyki w warsztatach szkolnych i znaczących firmach, 

• w szkole istnieją klasy patronackie, w których firmy organizują wycieczki, szkolenia 

zakończone certyfikatami oraz fundują stypendia motywacyjne i odzież roboczą, 

• uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji na zajęciach pozalekcyjnych, 

• szkoła organizuje ciekawe szkolenia prowadzone przez firmy, zakończone uzyskaniem 

certyfikatów, 

• szkoła pomaga w założeniu własnej firmy. 
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Branżowa Szkoła I stopnia 
 

Zawód Liczba miejsc Języki obce 

fryzjer 5 

język angielski 
 

murarz-tynkarz 5 

pracownik pomocniczy stolarza 5 

ogrodnik 10 

kucharz 10 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 10 

pracownik pomocniczy gastronomii 5 

 
 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
 

 
Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy 
 

Liczba miejsc Czas nauki 

przysposobienie do pracy 16 3 lata 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 W BIAŁYMSTOKU 
• BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA 

im. Marii Grzegorzewskiej 

• SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
(szkoły dla młodzieży z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego) 

ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok 

Tel. (85) 742-25-69 

www.zs16.pl  

e-mail: szkola@zs16bialystok.pl 

Facebook: www.facebook.com/zsnr16 

Dyrektor: Anna Todorczuk (nauczane przedmioty: zajęcia rewalidacyjne) 
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Szkoła Branżowa I stopnia im. Marii Grzegorzewskiej kształci młodzież z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną, przygotowując ją do zdania zewnętrznych egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrach 

Kształcenia Zawodowego i pracowniach w budynku ZS Nr 16 w Białymstoku.  

Szkoła kształci w zawodach: kucharz, ogrodnik, fryzjer, pracownik pomocniczy 

mechanika, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.  

Szkoła Przysposabiająca do Pracy to szkoła ponadpodstawowa kształcąca młodzież 

niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia mają na celu 

usamodzielnienie uczniów i przygotowanie ich do jak najlepszego funkcjonowania 

w codziennym życiu. Uczniowie kształcą się m.in. w zakresie: przygotowywania posiłków, 

szycia, prac porządkowych, 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: 

• pracownia gastronomiczna wraz z salą obsługi konsumenta, 

• jednostka mieszkalna (obsługa hotelowa), 

• pracownia ogrodnicza wraz z terenem uprawowym i szklarnią, 

• multimedialna sala do nauki języka angielskiego, 

• pracownia fryzjerska, 

• sale komputerowe, 

• sala gimnastyczna, nowoczesne boisko sportowe, 

• klasopracownie wyposażone w tablice multimedialne, 

• internat, oferujący opiekę od poniedziałku do piątku. 
Osiągnięcia: 

Młodzież bierze udział w licznych konkursach – wielu uczniów odniosło sukcesy 

między innymi 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, Wolontariat Europejski. Dzięki 

udziałowi w wyżej wymienionych projektach młodzież, oprócz edukacji międzykulturowej, 

poznała nowoczesne technologie multimedialne. 

Zajęcia dodatkowe 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. Szkoła organizuje bale karnawałowe, ogniska, wyjścia do kina, 

teatru, spotkania i imprezy integracyjne. Organizowane są również różnorodne zajęcia 

i warsztaty dla rodziców i opiekunów wychowanków szkoły.  

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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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

Oddział Liczba miejsc 
Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Języki obce 

ogólny 

30 historia, język angielski 

j. angielski 30 

biologia, geografia 

30 

 
 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 
 

Oddział Liczba miejsc poziom oddziału Języki obce 

szkoła podstawowa 60 
oddział klasy siódmej  

i ósmej 
j. angielski 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku 
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Szkoła Policealna Nr 5  
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

 

SZKOŁY, KURSY, PROJEKTY, PORADNICTWO ZAWODOWE,  
BADANIA I ANALIZY, WSPIERANIE RODZIN 

ul. Ciepła 32, 15-369 Białystok 

tel. (85) 651-58-55 

www.ckubialystok.pl 

e-mail: sekretariat@ckubialystok.pl 

Dyrektor: Bożena Barbara Krasnodębska 

(nauczany przedmiot: podstawy przedsiębiorczości) 
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Baza lokalowa: 

• 5 sal komputerowych, 

• pracownia florystyczna,  

• pracownia fotograficzna,  

• laboratorium językowe, 

• kącik dziecięcy, 

• zadaszone stanowisko dla rowerów, 

• własny parking, 

• siedziba w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: budynek 

wyposażony  w windę dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków 

inwalidzkich. 

 

Osiągnięcia:  

• Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, 

• Organizacja Ucząca się 2017, 

• akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty – KKZ, 

• 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. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

• zajęcia językowe oraz warsztaty w ramach międzynarodowych projektów Erasmus+,  

• zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych, konkursów, olimpiad 

dla dorosłych, 

• zajęcia z doradcami zawodowymi – planowanie własnej ścieżki edukacyjno-

zawodowej, 

• zajęcia z druku 3D. 
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Atuty szkoły: 

• cała oferta jest w 100% bezpłatna, 

• jedyna publiczna szkoła dla dorosłych,  

• profesjonalna kadra dydaktyczna, 

• lokalizacja w centrum miasta – łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej, 

• siedziba dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• najbogatsza w Białymstoku oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

• biblioteka z dostępem do Internetu – Centrum Informacji Multimedialnej, 

• Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, 

• Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji, 

• innowacyjne w skali kraju Centrum Kompetencji, 

• placówka figuruje w Bazie Usług Rozwojowych. 

 

Szkoła współpracuje między innymi z: 

• Politechniką Białostocką, 

• Uniwersytetem w Białymstoku, 

• Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 

• Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 

• Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym, 

• Jagiellonią Białystok. 
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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POLICEALNYCH 
  
 

Szkolnictwo policealne przeznaczone jest przede wszystkim dla absolwentów liceów. 
Od kandydatów nie wymaga się świadectwa dojrzałości – wystarczy świadectwo ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej. 

Ukończenie takiej szkoły nie daje tytułu zawodowego uzyskiwanego w szkole wyższej. 
Przygotowuje ona do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Absolwenci uzyskują tytuł 
technika lub pracownika wykwalifikowanego – w zależności od kierunku kształcenia. 

 

 

SZKOŁY POLICEALNE  

 

SZKOŁA POLICEALNA NR 4  
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU 

 
ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43 

www.zsz2.bialystok.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl 
 

Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

technik usług kosmetycznych 2 lata 60 

technik administracji 2 lata 60 

 
 

SZKOŁA POLICEALNA NR 5 
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

 
ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, tel. (85) 651-58-55 
www.ckubialystok.pl, e-mail: cku@um.bialystok.pl 

 

Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

opiekun osoby starszej 2 lata 30 

asystent osoby niepełnosprawnej 2 lata 30 

opiekunka dziecięca 2 lata 30 

 



17 

 

  

INTERNATY I BURSA SZKOLNA 

 
 

Uczniowie mieszkający poza Białymstokiem w odległości uniemożliwiającej 
im codzienny dojazd do szkoły mają możliwość zamieszkania w ośmiu 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 Handlowo-

Ekonomicznych 
im. M. Kopernika 

ul. Bema 103 
15-370 Białystok 

tel. (85) 742-42-35 
www.zshe.bialystok.pl 

4. 
Internat 

Zespołu Szkół Mechanicznych 
im. Św. Józefa 

ul. Broniewskiego 14 A 
15-959 Białystok 

tel. (85) 65-13-850 
www.mechaniak.com.pl/internat 

5. 

Internat 
Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących 
i Technicznych 

ul. Antoniuk Fabryczny 1 
15-762 Białystok 

tel. (85) 651-37-18 
www.zsoit.bialystok.pl 

6. 
Internat 

Zespołu Szkół Rolniczych 

ul. Ks. Stanisława 
Suchowolca 26 

15-567 Białystok 
tel. (85) 741-10-75 

www.zsrckp.pl 
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7. 
Internat 

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

ul. Warszawska 62 
15-082 Białystok 

tel. (85) 741-55-85 
www.zsz2.bialystok.pl 

8. 
Internat 

Zespołu Szkół Nr 16 
(internat szkoły specjalnej) 

ul. Zwycięstwa 28 
15-703 Białystok 

tel. (85) 742-25-69 
www.zs16.bialystok.pl 

9. Bursa Szkolna 
ul. Dobra 3 

15-034 Białystok 
tel. (85) 732-69-89 

www.bursaszkolna.bialystok.pl 
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PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 
 

 

Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów szkół podstawowych 

w zakresie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zawiera: 

• badanie preferencji i zainteresowań zawodowych, 

• doradztwo zawodowe, 

• opiniowanie przyjęcia do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych 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 trzech poradni psychologiczno-

pedagogicznych: 

 

L.p. Poradnia Adres Strona www 

1. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1 

ul. Piotrkowska 2 
15-950 Białystok 

tel. (85) 744-53-17 
www.poradnia.bialystok.pl 

2. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 2 

ul. Mazowiecka 35 
15-301 Białystok 

tel. (85) 742-34-34 
www.ppp2.bialystok.pl 

3. 

Specjalistyczna 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
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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LISTA ZAWODÓW 

 
 
Miasto Białystok proponuje bogatą ofertę 40 zawodów w technikach i branżowych 

szkołach II stopnia oraz propozycję 23 zawodów w branżowych szkołach I stopnia: 
 

Technikum  
i Branżowa Szkoła II stopnia 

ZS
B

G
 

ZS
E 

ZS
G

 

ZS
H

E 

ZS
M

 

ZS
O

iT
 

ZS
R

 

ZS
T 

ZS
Ti

O
 

ZS
Z 

N
r 

2 

ZS
Z 

N
r 

5 

technik usług kelnerskich √  

technik architektury krajobrazu √  

technik automatyk          √  

technik budownictwa √          √ 

technik budowy dróg √  

technik ekonomista √  

technik elektronik √          

technik elektryk √          

technik fotografii i multimediów      √   √   

technik geodeta √  

technik grafiki i poligrafii cyfrowej √ √  

technik handlowiec √  

technik hotelarstwa  √ √ √  

technik informatyk √ √ √   

technik inżynierii sanitarnej √           

technik logistyk √  

technik masażysta √  

technik mechanik √ √  

technik mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki √  

technik mechatronik     √     √  

technik organizacji turystyki √ √  

technik reklamy √ √  

technik pojazdów samochodowych √ √  

technik programista  √      √    

technik przemysłu mody √  

technik pszczelarz       √     

technik realizacji nagrań      √      

technik realizacji nagłośnień            
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technik robót wykończeniowych                       
w budownictwie 

√          √ 

technik rolnik √  

technik technologii drewna √  

technik teleinformatyk √  

technik transportu kolejowego        √    

technik turystyki na obszarach wiejskich √  

technik tyfloinformatyk         √   

technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

√ 
         

 

technik usług fryzjerskich √ √ √ 

technik weterynarii √  

technik żywienia i usług gastronomicznych √  √  

technik technologii żywności   √         

Branżowa Szkoła I stopnia 

ZS
B

G
 

ZS
E 

ZS
G

 

ZS
H

E 

ZS
M

 

ZS
O

iT
 

ZS
R

 

ZS
T 

ZS
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O
 

ZS
Z 

N
r 

2 

ZS
Z 

N
r 

5 

blacharz samochodowy     √   √    

cukiernik   √         

dekarz           √ 

elektromechanik pojazdów samochodowych     √       

elektronik  √          

elektryk  √          

fotograf         √   

fryzjer         √ √ √ 

kierowca mechanik     √   √    

krawiec         √   

kucharz   √     √    

magazynier-logistyk         √   

mechanik pojazdów samochodowych     √   √    

mechatronik          √  

monter sieci i instalacji sanitarnych           √ 

monter stolarki budowlanej          √ 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie 

          √ 

murarz-tynkarz           √ 

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 

         √  

operator obrabiarek skrawających        √    



22 

 

pracownik obsługi hotelowej         √   

pszczelarz       √     

stolarz        √    

wielozawodowa           √ 

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


