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Koncepcja i opracowanie merytoryczne: 

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych 

Centrum Informacji Zawodowej – 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

42-200 Częstochowa 

ul. Łukasińskiego 40, tel. (034) 361-93-92; 533 377 180 
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Skład komputerowy: 
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Za treść informacji przedstawionych przez szkoły 
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LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(cykl nauczania 3 lata, na podbudowie gimnazjum) 

1. Publiczne 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 

ul. T. Kościuszki 8, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 324 25 55 

Dyrektor: Małgorzata Kaim 

www.slowacki.net; liceum.slowackiego@gmail.com  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 j. polski, historia, WOS j. polski, matematyka, historia, WOS j. ang., j. niem./j. ros. * * * 

2 j. polski, historia, j. angielski j. polski, matematyka, historia, j. angielski j. ang., j. niem./ j. ros. * * * 

3 
geografia, j. angielski, j. niemiecki ( ½ oddziału) 

geografia, j. angielski, j. włoski ( ½ oddziału) 
j. polski, matematyka, geografia,  j. angielski 

j. ang., j. niem. 

j. ang., j. włoski 
* * * 

4 biologia, chemia, matematyka j. polski, matematyka, biologia, chemia j. ang., j. niem./j. ros. * * * 

 Klasy bez tegorocznego naboru      

1 geografia, matematyka, WOS     * 

2 biologia, chemia,  j. angielski    * * 

3 j. polski, geografia, WOS    *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceum.slowackiego@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta 

ul. J. Kilińskiego 62, 42 – 200 Częstochowa, tel. 34 361 25 68 

Dyrektor: Małgorzata Jackowska 

www. traugutt.net;  lo2@edukacja.czestochowa.pl 

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 klasa przygotowująca do programu IB 
j. polski, matematyka, j. angielski, historia/ 

WOS 

j. ang., j. franc./ j.niem 
*   

2 biologia, chemia, matematyka j. polski, matematyka, biologia, chemia j. ang.,  j. niem./ j. ros./j. franc. * * * 

3 matematyka, geografia, WOS  j. polski, matematyka, geografia,  WOS j. ang., j. niem./j. ros./j. franc. * * * 

4 matematyka,  fizyka,  informatyka 
j. polski, matematyka, fizyka, 

informatyka/chemia 

j. ang., j. niem. 
* * * 

 Klasy bez tegorocznego naboru      

1 j. polski, historia, WOS    * * 

2 biologia, chemia,  j. angielski    * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lo2@edukacja.czestochowa.pl


III Liceum Ogólnokształcące im. dr Wł. Biegańskiego 

ul. Dąbrowskiego 75, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 361 11 81 

Dyrektor: dr Jan Randak 

http://www.lo3msz.czest.pl; lo3@edukacja.czestochowa.pl 

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

 

I II III 

1 matematyka, informatyka, j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka j. ang., j. niem. * * * 

2 j. angielski, matematyka, geografia j. polski, matematyka, geografia, j. angielski j. ang., j. niem. * * * 

3 j. polski, j. angielski, geografia j. polski, matematyka, geografia, j. angielski j. ang., j. niem. * * * 

4 biologia, chemia, j. angielski j. polski, matematyka, biologia, chemia j. ang., j. niem. * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lo3msz.czest.pl/
mailto:lo3@edukacja.czestochowa.pl


 

IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 

Aleja NMP 56,  42 – 217 Częstochowa, tel./fax 34 324 16 14 

Dyrektor: Jadwiga Sipa  

www.sienkiewicz.czest.pl; lo4@edukacja.czestochowa.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 j. polski, historia, WOS j. polski, matematyka, historia, WOS j. ang., j. niem./ j. franc * * * 

2 j. polski, historia, j. angielski j. polski, matematyka, historia, j. angielski j. ang., j. niem./ j. franc *  * 

4 matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski j. polski, matematyka, fizyka, informatyka j. ang., j. niem./ j. franc * * * 

5 biologia, chemia, matematyka j. polski, matematyka, biologia, chemia j. ang., j. niem./ j. franc * * * 

6 biologia, chemia, j. angielski j. polski, matematyka, biologia, chemia j. ang., j. niem./ j. franc * * * 

7. matematyka, fizyka, informatyka j. polski, matematyka, fizyka,  informatyka j. ang., j. niem./ j. franc * * * 

8 matematyka, biologia( klasa sportowa) j. polski, matematyka, biologia, j. angielski j. ang., j. niem./ j. franc *   

 Klasy bez tegorocznego naboru      

1 historia, matematyka,  j. angielski    *  

2 matematyka, geografia, j. angielski    * * 

3 biologia, chemia, j. polski    * * 

 

 

 

 

 

http://www.sienkiewicz.czest.pl/
mailto:lo4@edukacja.czestochowa.pl


 

 

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 

ul. Krakowska 29, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 324 23 14 

Dyrektor: Małgorzata Witek 

www.vmickiewicz.pl; vlo@vmickiewicz.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 
j. polski, historia, j. angielski 

innowacja filmowa (dodatkowo filmoznawstwo) 
j. polski, matematyka, j. angielski, historia  

j. ang.,  j. hiszp. 
*   

2 
j. polski, historia, WOS  

(dodatkowo edukacja dziennikarska) 
j. polski, matematyka, historia, WOS 

j. ang.,  j .franc. 
* * * 

3 
 matematyka, biologia, chemia( ½ oddziału) 

matematyka, fizyka, informatyka (½ oddziału) 

j. polski, matematyka, biologia/chemia 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

j. ang.,  j. niem. 

j. ang., j.niem 
* * * 

4 geografia, j. angielski, WOS j. polski, matematyka, geografia, WOS j. ang.,  j. niem. * * * 

 Klasy bez tego rocznego naboru    

1 j. angielski, biologia, chemia    * * 

2 j. polski, j. angielski, geografia    * * 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vmickiewicz.pl/
mailto:vlo@vmickiewicz.pl


 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego 

ul. W. Łukasińskiego 40, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 323 11 63 

Dyrektor: Tadeusz Kałużny 

www.6liceum.com.pl; lo6@edukacja.czestochowa.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 

j. polski, j .angielski, historia (½ oddziału) 

innowacja: klasa pedagogiczna z nauką języka 

migowego 

j. polski, matematyka, historia, muzyka 

j. ang., j. niem. 

*   

2 

j. polski, j. angielski, WOS ( ½ oddziału) 

innowacja: klasa pedagogiczna z nauką języka 

migowego  

j. polski, matematyka, WOS, plastyka 

j. ang., j. niem. 

*   

3 

 
biologia, chemia, j. angielski/geografia ( ½ oddziału) j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

j. ang., j. niem. 
*   

4 biologia, chemia, j. angielski ( ½ oddziału) j. polski, matematyka, biologia, j. angielski j. ang., j. niem. *   

 

http://www.6liceum.com.pl/
mailto:lo6@edukacja.czestochowa.pl


 

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 

ul. Nowowiejskiego 18, 42 – 217 Częstochowa, tel./fax 34 324 52 66 

Dyrektor: Barbara Gala–Glińska  

www.kopernik.czest.pl; lo7@edukacja.czestochowa.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 biologia, chemia, j. angielski j. polski, matematyka, biologia, chemia j. ang.,  j. ros. * * * 

2 j. polski , historia, j. angielski j. polski, matematyka, historia, j. angielski j. ang.,  j. franc. * * * 

3 j. polski, historia, WOS j. polski, matematyka, historia, WOS j. ang.,  j. niem. * * * 

4 matematyka, fizyka, informatyka j. polski, matematyka, fizyka, informatyka j. ang.,  j. niem. * * * 

5 matematyka, geografia, j. angielski j. polski, matematyka, geografia, j. angielski j. ang.,  j. niem. *  * 

 

 

 

 

 

http://www.kopernik.czest.pl/
mailto:lo7@edukacja.czestochowa.pl


 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe 

ul. Worcella 22, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 364 27 62 

Dyrektor:  Ilona Walczak – Dądela 

www.8los.pl; sekretariat@8los.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 j. polski, historia, WOS 

j. polski, matematyka, WOS, 

jeden przedmiot do wyboru z: historia, 

geografia, j. angielski 

 

j. ang., j. niem./ j. franc. * * * 

2 j. polski, historia,  j. angielski ( ½ oddziału) 

j. polski, matematyka, j. angielski,  

jeden przedmiot do wyboru z: historia, WOS, 

geografia 

j. ang., j. niem./ j. franc. 

*   

3 j. polski, geografia, j. angielski ( ½ oddziału) 

j. polski, matematyka, j. angielski,  

  jeden  przedmiot do wyboru z:geografia, 

informatyka, WOS 

j. ang., j. niem./ j. franc. 

* * * 

4 biologia, chemia, j. angielski 

j. polski, matematyka, j. angielski,  

jeden przedmiot  do wyboru z: chemia, 

biologia, edukacja dla bezpieczeństwa  

j. ang., j. niem./ j. franc. 

* * * 

5 
geografia, WOS , j. angielski ( ½ oddziału) 

 

j. polski, matematyka, j. angielski,  

  jeden  przedmiot do wyboru z:geografia, 

informatyka, WOS 

j. ang., j. niem./ j. franc. 

* * * 

6 
matematyka, geografia, j. angielski 

( ½ oddziału) 

j. polski, matematyka, j. angielski,   

jeden  przedmiot do wyboru z:geografia, 

informatyka, WOS 

j. ang., j. niem./ j. franc. 

*   

 

http://www.8los.pl/
mailto:sekretariat@8los.pl


 

 

IX Liceum Ogólnokształcące 

ul. Jasnogórska 8, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 324 23 10; 34 324 23 09 

Dyrektor : Krzysztof Wachowiak 

www.norwid.net; zsno@edukacja.czestochowa.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 biologia, chemia j. polski, matematyka, biologia, chemia  

 

grupy międzyoddziałowe  

język angielski  

język niemiecki 

język francuski 

język rosyjski 

* * * 

2 biologia, chemia, matematyka j. polski, matematyka, biologia, chemia * * * 

3 matematyka, fizyka, informatyka j. polski, matematyka, fizyka, informatyka * * * 

4 matematyka ,geografia, j. angielski j .polski, matematyka, geografia, j. angielski * * * 

5 
j. polski, j. angielski, historia( ½ oddziału) 

j. polski, j. angielski, WOS ( ½ oddziału) 

 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

j. polski, matematyka, j.  angielski, WOS 

 

* * * 

6 

 

biologia, j. angielski, geografia/chemia 

sportowa piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców 

 

j. polski, matematyka ,  

dwa przedmioty do wyboru z: biologia, 

chemia, geografia 

 

j. ang., j. niem. * * * 

 

 

http://www.norwid.net/
mailto:zsno@edukacja.czestochowa.pl


 

 

 

XII Liceum Ogólnokształcące w ZSTiO im. Stefana Żeromskiego 

Al. Niepodległości 16/18, 42 – 216- Częstochowa, tel./fax 34 370 96 66; tel.34 370 95 52, 34 370 95 55 

Dyrektor: Stanisław Dzwonnik  

www.zeromski.czest.pl; sekretariat@zeromski.czest.pl; zstioimzeromskiego@poczta.onet.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 
geografia, WOS, j. angielski ( ½ oddziału) 

biologia, chemia, j. angielski ( ½ oddziału) 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

j. ang., j. niem./ j. franc. 
* * * 

2 

geografia, WOS j. angielski  

innowacja: edukacja obronna i patriotyczna 

 

j. polski, matematyka, geografia,  j. angielski 

j. ang., j. niem./ j. franc. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeromski.czest.pl/
mailto:sekretariat@zeromski.czest.pl
mailto:zstioimzeromskiego@poczta.onet.pl


 

 

2. Niepubliczne 

 

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej – Liceum Ogólnokształcące 

ul. Piotrkowska 17 , 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 324 11 09 

Dyrektor: Ks. dr Jerzy Bielecki 

www.nsd.niedziela.pl; nsd@niedziela.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 j. polski, historia, WOS, filozofia j. polski, matematyka, historia, j. obcy 
j. ang., j. łaciński ,j. niem. 

 
* * * 

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  

ul. Jagiellońska 141 , 42 – 202 Częstochowa, tel./fax. 34 365 88 53 

Dyrektor: Marcin Sygiet 

www.szkoly.czestochowa.zdz.pl; s-czest@zdz.katowice.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 

geografia,  j. angielski  

innowacja: wojskowa 

(zajęcia wojskowe, łączność, basen, obozy wojskowe) 

j. polski, matematyka, geografia, WF 

 

j. ang., j. niem. 

* * * 

 

 

mailto:nsd@niedziela.pl
http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/
mailto:s-czest@zdz.katowice.pl


 

 

 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  

im. Z. Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego  

ul. Rejtana 7, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax  34 363 11 39, fax 34 366 36 00 

Dyrektor: Danuta Zatyka  

www.slo.czest.pl; sloczest@bigduo.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 j. polski, j. angielski, historia/ WOS 

j. polski, matematyka, 

dwa przedmioty do wyboru: j. angielski, 

historia, WOS 

j. ang., j. franc./ j. niem. 

* * * 

2 biologia, chemia, j. angielski 

j. polski, matematyka,   

dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, 

fizyka, j. angielski 

j. ang., j. franc./ j. niem. 

* * * 

3 matematyka, geografia, j. angielski 

j. polski, matematyka, 

dwa przedmioty do wyboru: informatyka                

j. angielski, geografia 

j. ang., j. franc./ j. niem. 

* * * 

4 j. angielski, matematyka, fizyka/informatyka 

j. polski, matematyka,  

dwa przedmioty do wyboru : j. angielski, 

fizyka, informatyka 

j. ang., j. franc./ j. niem. 

* * * 

 

http://www.slo.czest.pl/
mailto:sloczest@bigduo.pl


 

 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskiej 

ul. Okólna 113, 42 -218 Częstochowa, tel./fax. 34 322 24 05 kom: 501 490 718 

Dyrektor: Grzegorz Nawrocki 

www.klig.czest.pl; kloczestochowa@poczta.onet.pl ;  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 

j. polski, historia, WOS  

( dodatkowo: historia sztuki,  

j. angielski) 

j. polski, matematyka, historia,                  

WOS/ j. angielski 

j. ang., j. niem./ j. franc. 

dodatkowo j. łaciński * * * 

2 biologia, chemia (dodatkowo: fizyka, j. angielski) j. polski, matematyka, biologia, chemia/fizyka 
j. ang., j. niem./ j. franc. 

dodatkowo j. łaciński 
* * * 

3 matematyka, geografia (dodatkowo: j. angielski) j. polski, matematyka, geografia, j. obcy/WOS j. ang., j. niem./ j. franc. * * * 

4 
matematyka, fizyka (dodatkowo: informatyka, j. 

angielski) 
j. polski, matematyka, fizyka, informatyka j. ang., j. niem./ j. franc. * * * 

 

 

 

http://www.klig.czest.pl/
mailto:kloczestochowa@poczta.onet.pl


 

 

 

„ALA” Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie  

ul. Nadrzeczna 5, 42 – 202 Częstochowa, tel. 34 368 03 75 

Dyrektor : Dorota Wojciechowska 

www.alacz.edu.pl; alacz@o2.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy  

I II III 

1 

kierunki artystyczne (do wyboru; literacko- 

dziennikarskie, teatralne, wokalne, instrumentalne, 

projektowo- plastyczne, ceramika, grafika 

komputerowa, fotografia) 

 

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 

potrzeby edukacyjne  

i zainteresowania kandydata 

j. ang., j. niem. /j.  hiszp. 

 
* * * 

2 

  

kierunki akademickie: nauki społeczne, nauki 

przyrodnicze , nauki ścisłe 

rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca 

potrzeby edukacyjne  

i zainteresowania kandydata 

j. ang., j. niem. /j. hiszp. 

* * * 

 

 

http://www.alacz.edu.pl/
mailto:alacz@o2.pl


 

 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego RKS Raków Częstochowa 

ul. W. Łukasińskiego 40 42-200 Częstochowa, tel./fax 34 323 54 33 

Dyrektor: Jolanta Dominiak 

www.rksraków.pl; sekretariat.sms@rksrakow.pl  

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie 

rozszerzonym/innowacja pedagogiczna 
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji Nauczane języki obce 

Klasy 

(zaznaczyć czy 

istnieją lub czy 

będą istnieć) 

I II III 

1 

biologia, chemia  

klasy mistrzostwa sportowego z rozszerzonym 

programem wychowania fizycznego – specjalność 

piłka nożna 

j. polski, matematyka, j. obcy, WF 

 

 j. ang., j. niem. * * 
 

 

 

 

http://www.rksraków.pl/
mailto:sekretariat.sms@rksrakow.pl


TECHNIKA 
(Cykl nauczania: 4 lata na podbudowie gimnazjum) 

3. Publiczne 

 

Technikum nr 2 

Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego 

ul. Warszawska 142, 42- 202 Częstochowa , tel./fax 34 365 64 50 

Dyrektor: Mariusz Zawada 

www.zskochanowski.eu;  zsko@edukacja.czestochowa.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik logistyk 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

innowacja: elementy edukacji 

pożarniczo - ratowniczej 

j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j .ang., j. niem. 

praktyka organizowana 

przez szkołę 

chemia, 

 j. angielski 
* * * * 

technik logistyk 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

innowacja: działania 

logistyczne w policji 

j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j .ang., j. niem. 

praktyka organizowana 

przez szkołę 

geografia, 

j. angielski 
* * * * 

technik logistyk 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

innowacja: wojskowa 

j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j .ang., j. niem. 

praktyka organizowana 

przez szkołę 

historia, 

WOS 
* * *  

technik spedytor 

SPL.05. Organizacja transportu 

oraz obsługa klientów  

i kontrahentów 

innowacja: 

elementy edukacji policyjnej 

j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j .ang., j. niem. 

praktyka organizowana 

przez szkołę 

geografia, 

 j. angielski 
* * *  

mailto:zsko@edukacja.czestochowa.pl


 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik ekonomista 

EKA.04 Prowadzenie 

dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

EKA.05 Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych i 

gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

innowacja: 

elementy edukacji policyjno- 

prawnej 

j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j .ang., j. niem. 

praktyka organizowana 

przez szkołę 
geografia, WOS * * * * 

 



 

Technikum nr 3 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

ul. Św. Augustyna 28/30, 42- 226 Częstochowa , tel./fax 34 324 23 22 

Dyrektor : Maciej Trzmiel 

www:zse.czest.pl;  zse-czest@wp.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane języki 

obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik ekonomista 

EKA.04. Prowadzenie 

dokumentacji w jednostce 

organizacyjnej 

EKA.05. Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych i 

gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka/ j. obcy 

geografia/historia 

j .ang., j. niem./ 

j. franc 
pracodawcy 

matematyka,                   

j. ang./ 

informatyka 

 

* * * * 

technik handlowiec 

HAN.01. Prowadzenie 

sprzedaży 

HAN.02. Prowadzenie 

działań handlowych 

j. polski, matematyka, 

informatyka/ j. obcy 

geografia/historia 

j .ang.,  j. niem. pracodawcy WOS, geografia * * * * 

technik organizacji 

turystyki 

HGT.07.Przygotowanie  

imprez i usług turystycznych 

HGT.08.  Obsługa klienta 

oraz rozliczanie imprez i 

usług turystycznych  

innowacja: obsługa 

transportu lotniczego 

j. polski, matematyka, 

informatyka/ j. obcy 

geografia/historia 

j .ang., j. niem./ 

j. franc. 
pracodawcy j. ang., geografia * * * * 

technik spedytor 

SPL.05. Organizacja 

transportu oraz obsługa 

klientów  

i kontrahentów 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka/ j. obcy 

geografia/historia 

j .ang., j. niem./ 

 j. ros. 
pracodawcy 

geografia, 

informatyka 
* * * * 

 

 

mailto:zse-czest@wp.pl


 

Technikum nr 4 

Zespół Szkół im. Gen. W. Andersa 

ul. Targowa 29, 42- 202 Częstochowa , tel. 34 361 91 00; 34 360 15 42 

Dyrektor: Iwona Brzezowska 

www: zsanders.eu;  zsleg@edukacja.czestochowa.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej 

PGF.04. Przygotowanie oraz 

wykonywanie prac 

graficznych i publikacji 

cyfrowych 

PGF.05. Drukowanie cyfrowe 

i obróbka druków 

innowacja: 

animacja i tworzenie gier 

komputerowych 

 

j. polski, matematyka, j. 

obcy, 

jeden przedmiot z grupy 

przedmiotów: fizyka, 

geografia, historia, biologia, 

chemia, informatyka, WOS  

j. ang., 

j. niem. 

pracodawcy: drukarnie 

„Print Cycero” 

Kłobuck 

Częstochowskie 

Zakłady Graficzne 

matematyka, 

geografia/ 

historia,  

* *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zsleg@edukacja.czestochowa.pl


 

Technikum nr 5 

Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Wł. Sikorskiego  

ul. Jasnogórska 84/90, 42- 217 Częstochowa , tel./fax 34 324 35 51; 34 324 47 27 

Dyrektor: Karol Kaczmarek 

www: tzn.edu.pl;  szkoła@tzn.edu.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik elektronik 

ELM.02.Montaż oraz 

instalowanie układów i 

urządzeń elektronicznych 

ELM.05 Eksploatacja 

urządzeń elektronicznych 

j. polski, matematyka,         

j. obcy, fizyka 
j .ang., j. niem. 

CKZiU 

firmy współpracujące 

matematyka,     

j. angielski 
* * * * 

technik mechanik 

MEC.03. Montaż i obsługa 

maszyn i urządzeń 

MEC.09. Organizacja i 

nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń 

j. polski, matematyka,          

j. obcy, 

fizyka/chemia/informatyka 

j .ang., j. niem. 
CKZiU 

firmy współpracujące 

matematyka,     

j. angielski 
* * * * 

technik budownictwa 

BUD.08. Montaż konstrukcji 

budowlanych 

BUD.14 Organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

innowacja: budownictwo z 

elementami architektury 

j. polski, matematyka,         

j. obcy, 

fizyka/chemia/informatyka 

j .ang., j. niem. 
CKZiU 

firmy współpracujące 

matematyka,      

j. angielski 
* *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkoła@tzn.edu.pl


Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik informatyk 

INF.02.Administracja i 

eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych lokalnych i 

sieci komputerowych 

INF.03.Tworzenie i 

administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi                 

oraz bazami danych 

j. polski, matematyka,         

j. obcy, fizyka 
j. ang., j. niem. 

CKZiU 

firmy współpracujące 

matematyka,    

j. angielski 
* * * * 

technik teleinformatyk 

INF.07. Montaż  i 

konfiguracja lokalnych sieci 

komputerowych oraz 

administrowanie systemami 

operacyjnymi. 

INF.08.Eksploatacja i 

konfiguracja oraz 

administrowanie sieciami 

rozległymi 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 
j. ang., j. niem. 

CKZiU 

firmy współpracujące 

matematyka,    

j. angielski 
* * * * 

technik mechanik lotniczy 

TLO.03. Wykonywanie 

obsługi technicznej płatowca i 

jego instalacji oraz zespołu 

napędowego  statków 

powietrznych 

j. polski, matematyka, 

j. obcy, 

fizyka/chemia/informatyka 

j. ang., j. niem. 

Aeroklub Częstochowski 

GTL Pyrzowice 

Linetech S.A. 

matematyka,    

j. angielski 
* * * * 

 

 

 

 

 

 



Technikum Nr 6 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego  

Al. Niepodległości 16/18, 42 – 200 Częstochowa, tel./fax 34 370 96 66; tel.34 370 95 55 

Dyrektor: Stanisław Dzwonnik 

www.zeromski.czest.pl; sekretariat@zeromski.czest.pl; zstioimzeromskiego@poczta.onet.pl 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik informatyk 

INF.02.Administracja i 

eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i  lokalnych 

sieci komputerowych 

INF.03.Tworzenie i 

administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi                 

oraz bazami danych 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j. ang., 

j. niem./j. franc. 

lokalne firmy 

komputerowe 

matematyka, 

informatyka 
* * * * 

technik hotelarstwa 

HGT.03. Obsługa gości w 

obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

HGT.06. Realizacja usług w 

recepcji 

j. polski, matematyka, 

geografia, j. angielski 

j. ang., 

j. niem./j. franc. 
hotele na terenie miasta 

j. angielski, 

geografia 
* * * * 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

HGT.02. Przygotowanie i 

wydawanie dań 

HGT.12.Organizacja 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

j. polski, matematyka, 

biologia, j. angielski 

j. ang., 

j. niem./j. franc. 

pracownia 

gastronomiczna 

hotele na terenie miasta 

chemia,                    

j. angielski 
* * * * 

technik usług  fryzjerskich 

FRK. 01. Wykonywanie 

usług fryzjerskich 

FRK.03 Projektowanie i 

wykonywanie fryzur 

innowacja: kosmetyka i 

pielęgnacja urody 

 

 

j. polski, matematyka, 

biologia, j. oby 

j. ang., 

j. niem./j. franc. 
CKZiU 

biologia,            

j. angielski 
* * * * 

http://www.zeromski.czest.pl/
mailto:sekretariat@zeromski.czest.pl
mailto:zstioimzeromskiego@poczta.onet.pl


 

 

 

 

Technikum nr 7 

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta 

ul. Krakowska 80 f, 42- 202 Częstochowa , tel./fax 34 324 66 17 

Dyrektor: Dariusz Zając 

www:reymont.czestochowa.pl; zsreymont@op.pl; zskrak@edukacja.czestochowa.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik przemysłu mody 

MOD.03. Projektowanie                           

i wytwarzanie wyrobów 

odzieżowych 

MOD.11. Organizacja 

procesów wytwarzania 

wyrobów odzieżowych 

 

j. polski, matematyka, 

geografia, plastyka/zajęcia 

techniczne 

j. ang., j. franc. CKZiU 

historia, 

geografia/ 

biologia 

* * * * 

technik usług  fryzjerskich 

FRK. 01. Wykonywanie usług 

fryzjerskich 

FRK.03. Projektowanie i 

wykonywanie fryzur 

 

 

j. polski, matematyka, 

geografia, plastyka 

j. ang., j. franc./   

j. niem. 
CKZiU 

historia, 

geografia/ 

chemia 

* * * * 

technik reklamy 

PGF.07. Wykonywanie 

przekazu reklamowego 

PGF.08. Zarzadzanie 

kampanią reklamową 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/ 

zajęcia techniczne 

j. ang., j. franc./   

j. niem. 

nie ma w tygodniowym 

planie zajęć 

historia, 

geografia/ 

biologia 

* * * * 

mailto:zsreymont@op.pl
mailto:zskrak@edukacja.czestochowa.pl


 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej 

PGF.04.Przygotowanie oraz 

wykonywanie prac 

graficznych i publikacji 

cyfrowych 

PGF.05.Drukowanie cyfrowe 

i obróbka druków 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/ 

zajęcia techniczne 

j. ang., j. franc./   

j. niem. 

nie ma w tygodniowym 

planie zajęć 

historia, 

geografia/ 

chemia 

* * *  

technik włókiennik  

MOD.06.Wytwarzanie                            

i wykańczanie wyrobów 

włókienniczych 

MOD.14.Nadzorowanie 

procesów wytwarzania i 

wykończania wyrobów 

włókienniczych 

 

j. polski, matematyka, 

geografia, plastyka/zajęcia 

techniczne 

j. ang., j. franc./    

j. niem. 
CKZiU 

historia, 

geografia/ 

biologia 

*    

 

 

 

 

 

 

 



Technikum nr 8 

Zespół Szkół Gastronomicznych 

ul. Worcella 1, 42- 202 Częstochowa , tel./fax 34 361 17 15 

Dyrektor: Arkadiusz Maślanka 

www: zsg.czest.pl; zsg@edukacja.czestochowa.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

HGT.02. Przygotowanie i 

wydawanie dań 

HGT.12. Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 

j. polski, matematyka, 

plastyka, zajęcia artystyczne 

j .ang.  

j. niem. 

pracownia gastronomiczna 

częstochowskie 

restauracje,  

ośrodki wczasowe nad 

morzem 

matematyka lub 

j. angielski, 

biologia lub 

chemia, fizyka, 

geografia 

* * * * 

technik usług 

kelnerskich 

HGT.01. Wykonywanie usług 

kelnerskich 

HGT.11.Organizacja usług 

gastronomicznych 

j. polski, matematyka, 

plastyka, zajęcia artystyczne 

j .ang.  

j. niem. 

pracownia gastronomiczna 

częstochowskie 

restauracje,  

ośrodki wczasowe nad 

morzem 

matematyka lub 

j. angielski, 

biologia lub 

chemia, fizyka, 

geografia 

* * * * 

technik hotelarstwa 

HGT.03. Obsługa gości w 

obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

HGT.06. Realizacja usług w 

recepcji 

j. polski, matematyka, 

plastyka, zajęcia artystyczne 

j .ang. 

j. niem. 

pracownia hotelarska 

hotele w Częstochowie 

matematyka lub 

j. angielski, 

biologia lub 

chemia, fizyka, 

geografia 

* *  * 

technik weterynarii 

ROL.11. Prowadzenie chowu 

 i inseminacji zwierząt 

ROL.12. Wykonywanie 

weterynaryjnych czynności 

pomocniczych 

j. polski, matematyka, 

plastyka, zajęcia artystyczne 

j .ang. 

j. niem. 

przychodnie weterynaryjne 

w Częstochowie 

matematyka lub 

j. angielski, 

biologia lub 

chemia, fizyka, 

geografia 

* *   

mailto:zsg@edukacja.czestochowa.pl


 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik organizacji 

turystyki 

HGT.07. Przygotowanie imprez 

i usług turystycznych 

HGT.08. Obsługa klienta oraz 

rozliczanie imprez i usług 

turystycznych 

j. polski, matematyka, 

plastyka, zajęcia artystyczne 

j .ang., 

j. niem. 

biura podróży w 

Częstochowie 

matematyka lub 

j. angielski, 

biologia lub 

chemia, fizyka, 

geografia 

*    

technik turystyki  na 

obszarach wiejskich 

HGT.09. Prowadzenie 

działalności turystycznej na 

obszarach wiejskich 

HGT.10. Prowadzenie 

gospodarstwa 

agroturystycznego 

j. polski, matematyka, 

plastyka, zajęcia artystyczne 

j .ang., 

j. niem. 
gospodarstwa agroturystyczne 

matematyka lub 

j. angielski, 

biologia lub 

chemia, fizyka, 

geografia 

*    

 

 



Technikum nr 9 

Zespół Szkół  Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego 

ul. Targowa 29, 42- 202 Częstochowa , tel./fax 34 324 14 11 

Dyrektor: Tomasz Dobosz 

www: targowa.edu.pl;  zsme@edukacja.czestochowa.pl; zsme@pro.onet.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik elektryk  

 

ELE.02. Montaż, 

uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

ELE.05. Eksploatacja 

maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych 

klasa patronacka TAURON 

Dystrybucja S.A. 

o/Częstochowa 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 

TAURON 

Dystrybucja. 

specjalistyczne 

pracownie szkolne 

matematyka, 

fizyka/geografia/ 

informatyka 

* * * * 

technik mechanik 

MEC.08. Wykonywanie         

i naprawa elementów maszyn, 

urządzeń i narzędzi 

MEC.09. Organizacja i 

nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń  

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 
CKZiU 

matematyka, 

fizyka/geografia/ 

informatyka 

*    

technik urządzeń 

dźwigowych  

ELE.08. Montaż urządzeń 

dźwigowych 

ELE.09. Obsługa i 

konserwacja urządzeń 

dźwigowych 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

j .niem. 
CKZiU 

matematyka, 

fizyka/geografia/ 

informatyka 

*    

 

 

 

 

 

 

mailto:zsme@edukacja.czestochowa.pl
mailto:zsme@pro.onet.pl


 

Technikum nr 10 

Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych 

ul. Św. Augustyna 3/7 , 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 360 60 44 

Dyrektor:  Jacek Grzegorzewski 

http://www.zssb.ids.czest.pl;  zssb@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik pojazdów 

samochodowych  

MOT.02. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

mechatronicznych systemów 

pojazdów samochodowych/ 

 

MOT.06. Organizacja i 

prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych 

innowacja z elementami 

edukacji policyjnej  

j. polski, matematyka,                                                        

j. obcy, chemia/wf/WOS 

j .ang., 

 j .niem. 

pracodawcy 

CKZiU 

matematyka, 

WOS  
* * * * 

technik pojazdów 

samochodowych 

MOT.05. Obsługa, 

diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 

MOT.06. Organizacja i 

prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych 

j. polski, matematyka,                                                        

j. obcy, 

chemia/fizyka/informatyka 

j .ang., 

 j. niem. 

pracodawcy 

CKZiU 

matematyka,      

j. angielski 
* * * * 

technik mechanik 

MEC.05. Użytkowanie 

obrabiarek skrawających 

MEC.09. Organizacja i 

nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń 

j. polski, matematyka, 

                                                        

j. obcy, 

chemia/fizyka/informatyka 

j .ang., 

 j. niem. 

pracodawcy 

CKZiU 

matematyka, 

 j. angielski 
* * * * 

Zawody bez tegorocznego 

naboru 
   

  
    

technik elektroenergetyk 

transportu szynowego 
   

  
   * 

 

http://www.zssb.ids.czest.pl/
mailto:zssb@edukacja.czestochowa.pl


 

 

Technikum nr 11 

Zespół Szkół im. B. Prusa 

ul. Prusa 20, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 366 11 21 

Dyrektor: Dariusz Rataj 

www: zsprus.czest.pl;  zsprus@edukacja.czestochowa.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik fotografii i 

multimediów 

AUD.02. Rejestracja, obróbka                

i publikacja obrazu 

AUD.05 Realizacja projektów  

graficznych i 

multimedialnych 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

język angielski 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

informatyka/ 

geografia 

fizyka/chemia 

* * *  

technik geodeta 

 

BUD.18. Wykonywanie 

pomiarów sytuacyjnych, 

wysokościowych                     

i realizacyjnych oraz 

opracowywanie wyników 

tych pomiarów 

BUD.19. Wykonywanie prac 

geodezyjnych związanych            

z katastrem i gospodarką 

nieruchomościami 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

matematyka 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

fizyka/ 

geografia 

 

* * * * 

technik elektronik  

( ½ oddziału) 

 

ELM.02.Montaż oraz 

instalowanie układów i 

urządzeń elektronicznych 

ELM.05 Eksploatacja 

urządzeń elektronicznych 

innowacja: elektroniczne 

systemy pojazdów 

samochodowych 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

matematyka 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

fizyka/ 

informatyka 

 

* * * * 

mailto:zsprus@edukacja.czestochowa.pl


 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik automatyk 

 ( ½ oddziału) 

ELM.01. Montaż, 

uruchamianie i obsługiwanie 

układów automatyki 

przemysłowej. 

ELM.04. Eksploatacja 

układów automatyki 

przemysłowej 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

matematyka 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

fizyka/ 

informatyka 

 

*    

technik mechatronik 

ELM.03. Montaż, 

uruchamianie  

i konserwacja urządzeń i 

systemów mechatronicznych 

ELM.06. Eksploatacja i 

programowanie urządzeń 

 i systemów 

mechatronicznych 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

matematyka 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

fizyka/ 

informatyka 

 

* * * * 

technik technologii szkła 

( ½ oddziału) 

CES.02. Eksploatacja maszyn 

i urządzeń przemysłu 

szklarskiego 

CES.04. Organizacja 

procesów wytwarzania 

wyrobów ze szkła 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

matematyka 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

fizyka/chemia 

*    

technik procesów 

drukowania( ½ oddziału) 

PGF.01. Realizacja procesów 

drukowania z offsetowych 

form drukowych 

PGF.06 Planowanie i 

kontrola produkcji 

poligraficznej 

j. polski, matematyka, 

informatyka, j. obcy 

j .ang., 

 j. niem. 
pracodawcy 

język angielski 

oraz do wyboru 

jeden 

 z przedmiotów 

fizyka/chemia 

* *   



 

 

 

 

Technikum nr 12 

Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 

Al. Jana Pawła II 126/130, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 361 29 04 

Dyrektor: Rafał Piotrowski 

www: zst.czest.pl;  zst@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  

Przedmioty 

uwzględniane przy 

rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik budownictwa 

BUD.08. Montaż konstrukcji 

budowlanych. 

BUD.14.Organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów. 

innowacja: poznanie specyfiki 

budownictwa wojskowego oraz 

elementów renowacji i 

rekonstrukcji militarnej 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka 

j .ang., 

 j. niem. 

Zespół Szkół 

Technicznych 

prywatni przedsiębiorcy 

CKZiU 

historia sztuki, 

 j. angielski 

 

 

* * * * 

technik budownictwa 

BUD.08. Montaż konstrukcji 

budowlanych. 

BUD.14. Organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów.  

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 

Zespół Szkół 

Technicznych 

prywatni przedsiębiorcy 

CKZiU 

historia sztuki, 

 j. angielski 

 

* * * * 

technik architektury 

krajobrazu 

OGR.03. Projektowanie, 

urządzanie i pielęgnacja 

roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu. 

OGR.04. Organizacja prac 

związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu. 

innowacja: elementy 

dekoratorstwa i projektowania 

3D 

j. polski, matematyka, 

biologia, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 

Zespół Szkół 

Technicznych 

prywatni przedsiębiorcy 

CKZiU 

biologia,  

j. angielski 

 

* * * * 



 

 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  

Przedmioty 

uwzględniane przy 

rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w 

rozszerzeniu 

Klasy  

I II III IV 

technik urządzeń                          

i systemów energetyki 

odnawialnej 

ELE.10. Montaż i uruchamianie 

urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 

ELE.11. Eksploatacja urządzeń  

i systemów energetyki 

odnawialnej  

innowacja: misja 

elektromobilność 

j. polski, matematyka, 

geografia , zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 

Zespół Szkół Technicznych 

prywatni przedsiębiorcy 

CKZiU 

fizyka, 

j. angielski 

 

* * * * 

technik inżynierii 

sanitarnej 

BUD.09. Wykonywanie robót 

związanych z budową, montażem 

i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych. 

BUD.20. Organizacja robót 

związanych z budową, montażem 

i eksploatacją sieci oraz instalacji 

sanitarnych. 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 

Zespół Szkół Technicznych 

prywatni przedsiębiorcy 

CKZiU 

fizyka, 

j. angielski 

 

* * * * 

technik informatyk 

INF.02. Administracja                            

i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych. 

INF.03. Tworzenie                                  

i administrowanie stronami                        

i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia 

techniczne 

j .ang., 

 j. niem. 

Zespół Szkół Technicznych 

prywatni przedsiębiorcy 

CKZiU 

geografia, 

j. angielski 

 

*    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.Niepubliczne 
 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

 

ul. Jagiellońska141, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 365 88 53 

Dyrektor: Marcin Sygiet 

www:szkoły.czestochowa.zdz.pl;  s-czest@zdz.katowice.pl  

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy (zaznaczyć 

czy istnieją lub czy 

będą istnieć) 

I II III IV 

technik usług fryzjerskich 

FRK. 01. Wykonywanie usług 

fryzjerskich 

FRK.03 Projektowanie                   

i wykonywanie fryzur 

 

j. polski, matematyka, 

chemia, j. oby 

j .ang., 

j. niem. 

zajęcia praktyczne 

organizowane są we 

własnych pracowniach 

fryzjerskich 

wyposażonych w 

nowoczesny sprzęt               

i środki dydaktyczne 

język angielski, 

chemia 
* * * * 

technik informatyk 

INF.02. Administracja                       

i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych 

INF.03. Tworzenie                            

i administrowanie stronami                 

i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

j. polski, matematyka,          

j. angielski, fizyka 

j .ang., 

 j. niem. 

zajęcia praktyczne 

organizowane są we 

własnej pracowni 

informatycznej 

wyposażonej w 

nowoczesny sprzęt                 

i środki dydaktyczne 

fizyka, 

matematyka 
* *   

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

HGT.02. Przygotowanie                    

i wydawanie dań 

HGT.12. Organizacja 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

j. polski, matematyka, 

biologia, j. angielski 

j .ang., 

 j. niem. 

zajęcia praktyczne 

organizowane są we 

własnych pracowniach 

gastronomicznych 

wyposażonych w 

nowoczesny sprzęt               

i środki dydaktyczne 

język angielski, 

biologia 
* * *  

mailto:s-czest@zdz.katowice.pl


 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy (zaznaczyć 

czy istnieją lub czy 

będą istnieć) 

I II III IV 

technik teleinformatyk 

INF.07. Montaż                                 

i konfiguracja lokalnych sieci 

komputerowych oraz 

administrowanie systemami 

operacyjnymi 

INF.08.Eksploatacja                          

i konfiguracja oraz 

administrowanie sieciami 

rozległymi 

j. polski, matematyka,          

j. angielski, fizyka 

j .ang., 

 j .niem. 

zajęcia praktyczne 

organizowane są we 

własnej pracowni 

teleinformatycznej 

wyposażonej w 

nowoczesny sprzęt i środki 

dydaktyczne 

fizyka, 

matematyka 

 

*  * * 

technik szerokopasmowej 

komunikacji elektronicznej 

INF. O5.Montaż                                  

i eksploatacja instalacji 

wewnątrzbudynkowych 
telewizji satelitarnej, 
kablowej i naziemnej 

INF.06. Montaż                                  
i eksploatacja 
szerokopasmowych sieci 
kablowych 
pozabudynkowych 

j. polski, matematyka,          

j. angielski, fizyka 

j .ang., 

 j. niem. 

zajęcia praktyczne 

organizowane są we 

własnej pracowni 

informatycznej 

wyposażonej w 

nowoczesny sprzęt i środki 

dydaktyczne 

fizyka, 

matematyka 

 

*    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Technikum Informatyczne SPSK im. Św. Józefa 

42-200 Częstochowa ul. Okrzei 41, tel./fax 34 323 66 63 

Dyrektor Janina Grewenda  

www.technikumczestochowa.spsk.pl; techokrzei@wp.pl 

Zawód Kwalifikacja/ innowacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Przedmioty 

realizowane  

w rozszerzeniu 

Klasy (zaznaczyć 

czy istnieją lub czy 

będą istnieć) 

I II III IV 

technik informatyk 

INF.02. Administracja i 

eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych. 

INF.03. Tworzenie i 

administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

j. polski, matematyka,          

informatyka, fizyka 

j .ang., 

 j. niem./ 

j. włos./ 

j. hiszp. 

pracodawcy 

fizyka 

matematyka 

informatyka 

* 
 

  

technik informatyk 

INF.02. Administracja i 

eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych. 

INF.03. Tworzenie i 

administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

j. polski, matematyka,          

j. angielski, informatyka 

j .ang., 

 j. niem./ 

j. włos./ 

j. hiszp. 

pracodawcy 

informatyka 

matematyka 

j. angielski 

* *   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technikumczestochowa.spsk.pl/


 

 

SZKOŁY BRANŻOWE 

 

5.Publiczne 
  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego 

ul. Warszawska 142, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 365 64 50 

Dyrektor: Mariusz Zawada 

www.zskochanowski.eu; zsko@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

sprzedawca 
j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j. angielski  uczeń jest młodocianym pracownikiem, 

podpisuje umowę na cały cykl kształcenia 

z pracodawcą.  

 

*   

magazynier - logistyk 
j. polski, matematyka, 

informatyka, WF 
j. angielski *   

 

 

  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego  

Al. Niepodległości 16/18, 42- 202 Częstochowa, tel. 34 370 95 52 , 34 370 95 55, fax. 34 370 96 66 

Dyrektor: Stanisław Dzwonnik 

www.zeromski.czest.pl; sekretariat@zeromski.czest.pl; zstioimzeromski@poczta.onet.pl    

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

fryzjer 
j. polski, matematyka, biologia, 

zajęcia artystyczne 
j. angielski 

praktyczna nauka zawodu odbywa się w 

oparciu o umowę z pracodawcą mającym 

uprawnienia do kształcenia uczniów 

* * * 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskochanowski.eu/
mailto:zsko@edukacja.czestochowa.pl
http://www.zeromski.czest.pl/
mailto:sekretariat@zeromski.czest.pl
mailto:zstioimzeromski@poczta.onet.pl


 

 

 

 

 

 

  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta  

ul. Krakowska 80 F, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 324 66 17 

Dyrektor: Dariusz Zając 

www.reymont.czestochowa.pl; zsreymont@op.pl; zskrak@edukacja.czestochowa.pl   

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

fryzjer 

 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/zajęcia 

techniczne 

j. niemiecki 
zakłady rzemieślnicze 

CKZiU 
* * * 

stolarz 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/ zajęcia 

techniczne 

j. niemiecki zakłady stolarskie * *  

tapicer 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/ zajęcia 

techniczne 

j. niemiecki firma PRESMEBEL * * * 

krawiec 

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/ zajęcia 

techniczne 

j. niemiecki zakłady krawieckie *   

operator  maszyn w przemyśle 

włókienniczym  

j. polski, matematyka, 

informatyka, plastyka/ zajęcia 

techniczne 

j. niemiecki POLONTEX S.A. STRADOM S.A. *   

 

http://www.reymont.czestochowa.pl/
mailto:zsme@pro.onet.pl
mailto:zskrak@edukacja.czestochowa.pl


  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomicznych  

ul. Worcella 1, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 361 17 15 

Dyrektor : Arkadiusz Maślanka 

www.zsg.czest.pl; zsg@edukacja.czestochowa.pl   

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

kucharz - uczeń 
j. polski, matematyka,  

plastyka, zajęcia artystyczne 
j. ang./ j. niem. zajęcia praktyczne w szkole * * * 

kucharz – pracownik młodociany 
j. polski, matematyka,  

plastyka, zajęcia artystyczne 
j. ang./ j. niem. zajęcia praktyczne u pracodawcy * * * 

cukiernik – uczeń 
j. polski, matematyka,  

plastyka, zajęcia artystyczne 
j. ang./ j. niem. zajęcia praktyczne w szkole * * * 

cukiernik -  pracownik młodociany 
j. polski, matematyka,  

plastyka, zajęcia artystyczne 
j. ang./ j. niem. zajęcia praktyczne u pracodawcy * * * 

 

 

 

http://www.zsg.czest.pl/
mailto:zsg@edukacja.czestochowa.pl


  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. K. Pułaskiego  

ul. Targowa 29, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 324 14 11 

Dyrektor: Tomasz Dobosz 

www.targowa.edu.pl; zsme@pro.onet.pl 

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

mechanik pojazdów samochodowych 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

zakłady rzemieślnicze 

CKZiU 
* * * 

elektromechanik pojazdów samochodowych 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

zakłady rzemieślnicze 

CKZiU 
* * * 

elektryk 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

specjalistyczne pracownie szkolne 

zakłady rzemieślnicze 

CKZiU 

* * * 

kierowca mechanik 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

zakłady rzemieślnicze 

CKZiU 
* *  

 

 

http://www.targowa.edu.pl/
mailto:zsme@pro.onet.pl


  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8  w Zespole Szkół Samochodowo - Budowlanych 

ul. Św. Augustyna 3/7, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 360 60 44 

Dyrektor: Jacek Grzegorzewski 

http:// www.zssb.ids.czest.pl; zssb@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

mechanik pojazdów samochodowych 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. niemiecki 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
* * * 

elektromechanik pojazdów samochodowych 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. niemiecki 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
* * * 

lakiernik samochodowy 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. niemiecki prywatni przedsiębiorcy * * * 

blacharz samochodowy 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. niemiecki 

prywatni przedsiębiorcy 

 
*   

 

http://www.zssb.ids.czest.pl/
mailto:zssb@edukacja.czestochowa.pl


  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 w Zespole Szkół im. B. Prusa 

ul. Prusa 20, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 366 11 21  

Dyrektor: Dariusz Rataj 

www.zsprus.czest.pl; zsprus@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

elektronik 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. angielski 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne w Częstochowie  

Inter-Plast 

CKZiU 

*   

mechanik - monter maszyn i urządzeń 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. angielski 

Inter-Plast 

CKZiU 
*   

drukarz offsetowy  
j. polski, matematyka, j. obcy, 

zajęcia techniczne 
j. angielski 

drukarnia Viper 

drukarnia Udziałowiec 
*   

 

http://www.zsprus.czest.pl/
mailto:zsprus@edukacja.czestochowa.pl


  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 10 w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 

ul. Jana Pawła II 126/130, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 361 29 04 

Dyrektor: Rafał Piotrowski 

www.zst.czest.pl; zst@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
* * * 

monter sieci i instalacji sanitarnych 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
* * * 

ogrodnik 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
*   

dekarz 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
*   

murarz - tynkarz 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
*   

betoniarz - zbrojarz 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

prywatni przedsiębiorcy  

CKZiU 
*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zst.czest.pl/
mailto:zst@edukacja.czestochowa.pl


 

 

 

  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Przechodnia 11/15, 42- 202 Częstochowa, tel./fax 34 324 24 81, 34 324 32 20 

Dyrektor: Dariusz Humaj 

www.ckziu.eu; ckziu@edukacja.czestochowa.pl 

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

elektryk 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

 

CKZiU 
* * * 

operator obrabiarek skrawających 

(numerycznych CNC) 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

 

CKZiU 
* * * 

monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

 

CKZiU 
* * * 

monter sieci i instalacji sanitarnych 
j. polski, matematyka, 

informatyka, zajęcia techniczne 
j. angielski 

 

CKZiU 
* *  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckziu.eu/
mailto:ckziu@edukacja.czestochowa.pl


6. Niepubliczne 
 

  

Branżowa Szkoła I stopnia im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

ul. Jagiellońska 141 , 42- 202 Częstochowa, tel. /fax.34 365 88 53 

Dyrektor: Marcin Sygiet 

www.szkoly.czestochowa.zdz.pl; s-czest@zdz.katowice.pl   

Zawód 
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 
Nauczane języki obce Organizacja zajęć praktycznych 

Klasy 

I II III 

fryzjer 

 

j. polski, matematyka , j. obcy,  

chemia 

 

j. angielski 

zajęcia praktyczne organizowane są we 

własnych pracowniach fryzjerskich 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt 

fryzjerski i środki dydaktyczne  

*   

kucharz 

 

j. polski, matematyka, j. obcy, 

biologia 

 

j. angielski 

zajęcia praktyczne organizowane są we 

własnych pracowniach gastronomicznych 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt 

gastronomiczny i środki dydaktyczne 

*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/
mailto:s-czest@zdz.katowice.pl


SZKOŁY ARTYSTYCZNE 

  

Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego 

ul. Puławskiego 15, 42 -200 Częstochowa , tel. 34 324 12 28, fax. 34 324 10 35 

Dyrektor: Anna Maciejowska 

www.plastyk.czest.pl; sekretariat@plastyk.czest.pl   

Zawód Specjalności/specjalizacja  
Przedmioty uwzględniane 

przy rekrutacji 

Nauczane 

języki obce 

Organizacja zajęć 

praktycznych 

Klasy  

I II III IV 

plastyk  

 

formy rzeźbiarskie/ ceramika 

artystyczna 

 

 nabór dokonany zostanie na 

podstawie egzaminu 

praktycznego 28- 29 maja 

2019r. z  

- malarstwa, 

- rysunku 

- kompozycji 

przestrzennej/rzeźba/ 

- egzamin ustny ze 

znajomości zagadnień 

związanych z różnymi 

dziedzinami sztuk 

plastycznych w zakresie 

objętym podstawą 

programową kształcenia 

ogólnego dla gimnazjum 

 

j. ang., j. franc.   

j. niem. 

 

 

 

 

 

w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * 

formy użytkowe wzornictwo/ 

jubilerstwo 

 

 

* * * * 

techniki graficzne/ 

projektowanie graficzne 

 

 

* * * * 

techniki malarskie/mural * * * * 

techniki graficzne/publikacje 

multimedialne 
*    

Dokumenty składane w sekretariacie od 15.04.2019r do 24.05.2019r . Wyniki egzaminu praktycznego 4.06.2019r. 

Lista uczniów do klasy I  ogłoszona 28.06.2019r. 

 

http://www.plastyk.czest.pl/
mailto:sekretariat@plastyk.czest.pl

