
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 – 2016



I Liceum Ogólnokształcące 
im. Wł. Broniewskiego

tel./fax (44) 632-20-10
ul. 1 Maja 9     97-400 Bełchatów

strona: http://ww  w.lo1.pol.pl     e-mail: lo1@lo1.pol.pl

Lp. Typ 
szkoły

Symbol 
oddziału

Nazwa oddziału
specjalność

Przedmioty 
z rozszerzonym 

programem 
nauczania

Język obcy Przedmioty 
uwzględnione

w procesie rekrutacji

Innowacje pedagogiczne
/inna działalność szkoły

I II Język  obcy *wzmocnienia

1.

lic
eu

m
   

   
  o

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e

IA Matematyczny matematyka,
fizyka,

j. ang j.niem 
lub j.ros lub 

j.fran

język polski,
matematyka,

fizyka,
informatyka

 Międzyoddziałowe
 grupy językowe

w nauczaniu
języków obcych

ze względu
 na stopień

zaawansowania:
I język obcy –
język angielski
II język obcy –

język niemiecki lub
język francuski lub

język rosyjski

Informatyka
W-F

2. IC Medyczny biologia,
chemia,

j. ang
j.niem 

lub j.ros lub 
j.fran

język polski,
biologia,
chemia,
fizyka,

fizyka

3. IG Medyczny biologia,
chemia,

j. ang
j.niem 

lub j.ros lub 
j.fran

język polski,
biologia,
chemia,

matematyka,

matematyka

4.

IE Matematyczny  matematyka,
fizyka, j. ang

j.niem 
lub j.ros lub 

j.fran

język polski,
matematyka

geografia
fizyka

geografia

IB Matematyczny matematyka,
fizyka, j. ang

j.niem 
lub j.ros lub 

j.fran

język polski,
matematyka

chemia
fizyka

chemia

5.

ID  Humanistyczny j.polski
j.angielski

j. ang j.niem 

język polski,
język niemiecki

geografia,
j. angielski

grupy językowe
w nauczaniu

języków obcych
ze względu
 na stopień

zaawansowania
I j. obcy-j. Angielski

II j. obcy – j. 
niemiecki

Geografia
WOS

IF Humanistyczny j.polski
j.angielski j. ang j.niem 

język polski,
historia,

język niemiecki
j.angielski

Historia
WOS

http://www.lo1.pol.pl/
mailto:lo1@lo1.pol.pl


II Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie
tel. (44) 632-22-11 tel./fax (44) 632-21-83
ul. Czapliniecka 72    97-400 Bełchatów

strona: http://www.2lokochanowski.pl   e-mail: sekretariat@2lokochanowski.pl
Lp. Typ 

szkoły
Symbol 
oddziału

Nazwa 
oddziału

Przedmioty z
rozszerzonym
programem 
nauczania

Języki obce Przedmioty uwzględnione w 
procesie rekrutacji

Innowacje pedagogiczne
(patronat szkół wyższych)

1.

 L
ic

eu
m

 O
gó

ln
ok

sz
ta

łc
ąc

e
\

I A społeczno- 
prawna

Język polski,
Historia,
WOS

1. Język angielski,
2. Język 
niemiecki/francuski

Język polski,
WOS,
 Historia,
Matematyka

Przedmioty uzupełniające:
Przyroda,
 Edukacja prawna

2. I B medialna Język polski,
Język obcy,
Geografia lub historia

1.Język angielski,
2. Język 
niemiecki/francuski

Język polski,
Matematyka,
Język obcy,
Geografia

Przedmioty uzupełniające:
Przyroda,
Komunikacja medialna

3. I C medyczna Biologia,  
Chemia lub fizyka
Matematyka

1.Język angielski
2.Jezyk 
niemiecki/francuski

Język polski,
Matematyka,
Biologia,
Chemia

Przedmioty uzupełniające:
Historia i społeczeństwa,
Ratownictwo wodne
 i medyczne

4. I D matematyczno-
informatyczna

Matematyka,
Fizyka,
Informatyka

1.Język angielski
2.Język 
niemiecki/francuski

Język polski,
Matematyka,
Fizyka, Informatyka

Przedmioty uzupełniające:
Historia i społeczeństwo,
Angielski biznesowy

5. I E turystyczno- 
ekonomiczna

Język obcy,
Geografia,
Matematyka

1.Język angielski
2.jezyk 
niemiecki/francuski

Język polski,
Matematyka,
Geografia,
Język obcy

Przedmioty uzupełniające:
Historia i społeczeństwo,
Informatyka dla ekonomistów

6. I F językowa Język angielski,
Język hiszpański,
Historia lub język polski

1.Język angielski
2.Jezyk hiszpański

Język polski,
Historia,
Język obcy,
matematyka

Przedmioty uzupełniające:
Przyroda,
Laboratorium z języka 
hiszpańskiego

7. I G Sportowa z piłką 
siatkową 
dziewcząt i 
chłopców

Język obcy,
Biologia,
geografia

1. Język angielski
2.Jezyk 
niemiecki/francuski

Język polski,
Matematyka,
Biologia,
 geografia

Zajęcia sportowe z piłki 
siatkowej. Funkcjonowanie 
Siatkarskiego Ośrodka 
Sportowego
Przedmioty uzupełniające:
Historia i społeczeństwo,
Psychologia sportu

mailto:sekretariat@2lokochanowski.pl
http://www.2lokochanowski.pl/


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Bełchatowie
im. gen. Ludwika Czyżewskiego

tel./fax (44) 632-31-56
ul. Czapliniecka 96    97-400 Bełchatów

strona:  http://www.zsp3belchatow.pl   e-mail: sekretariat@zsp3belchatow.pl

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału

Nazwa oddziału Przedmioty z
rozszerzonym
programem 
nauczania

Języki obce Przedmioty 
uwzględnione w 

procesie 
rekrutacji

Innowacje 
pedagogiczne

(patronat szkół 
wyższych)

Proponowane 
Kierunki 

Kształcenia  w 
Zawodzie

1 IV Licuem 
Ogólnokształcące

1 S Profil ogólny (klasa 
strażacka)

Język polski
wos

historia

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
historia

W-F
2 1 P Profil ogólny (klasa 

policyjna)
Język polski

wos
geografia

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
historia

W-F

3 1 W Profil Ogólny (klasa 
wojskowa)

Język polski
wos

historia

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
historia

W-F
1 M Profil ogólny ( klasa 

medyczna)
Język obcy

biologia
chemia

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
biologia
chemia

4 Technikum 
Energetyczne

1 Be Technik budownictwa Język angielski lub 
niemiecki

matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka

fizyka 

mailto:sekretariat@zsp3belchatow.pl


i astronomia
5 1 Ce Technik elektronik Język angielski lub 

niemiecki
matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka
fizyka 
i astronomia

6 1 De Technik elektryk Język angielski lub 
niemiecki

matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka
fizyka 
i astronomia

7 1 Ee Technik urządzeń 
i systemów energetyki 

odnawialnej

Język angielski lub 
niemiecki

matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka
fizyka 
i astronomia

8 1 Ge Technik górnictwa 
odkrywkowego

Język angielski lub 
niemiecki

matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka
fizyka 
i astronomia

9 1 Ie Technik informatyk Język angielski lub 
niemiecki

matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka
fizyka 
i astronomia

10 1 Me Technik mechanik Język angielski lub 
niemiecki

matematyka

Język niemiecki
język angielski Język polski

Język obcy
matematyka
fizyka 
i astronomia



11

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

1 A Ślusarz Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika

12 1 B elektryk Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika

13 1 E Mechanik- monter 
maszyn i urządzeń

Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika

1 G Operator obrabiarek 
skrawających

Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika

Frezer, tokarz

14 1 H Mechanik pojazdów 
samochodowych 

(praktyki we własnym 
zakresie)

Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika

15 1 J Monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych

Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika

16 1 T Monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

Język angielski lub 
niemiecki Język polski

Język obcy
matematyka
technika



Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 9,8 telefon /fax 44/ 632-16-42, 632-27-42, 

strona: www.zsp4bel.pl   e-mail: zsp4.bel@wp.pl

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału Nazwa oddziału

Przedmioty z
rozszerzonym
programem 
nauczania

Języki obce
Przedmioty 

uwzględnione w 
procesie rekrutacji

Innowacje 
pedagogiczne

(patronat szkół 
wyższych)

1
klasa

TECHNIKUM 
EKONOMICZNO - 

HOTELARSKIE

A
(30 miejsc) technik ekonomista geografia

j. angielski j. angielski
j. niemiecki

język polski
wos

geografia
informatyka

planowana innowacja 
pedagogiczna

2
klasa

H
(15 miejsc) technik hotelarstwa geografia 

j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański

język polski
język obcy
geografia

informatyka

planowana innowacja 
pedagogiczna

G
(15 miejsc)

technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych

biologia
j. angielski j. angielski

j. niemiecki

język polski
wos

biologia
informatyka

3 
klasa

G
(30 miejsc)

technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych

biologia
j. angielski j. angielski

j. niemiecki

język polski
wos

biologia
informatyka

L
(15 miejsc)

technik 
logistyk

geografia
j. niemiecki j. angielski

j. niemiecki

język polski
wos

geografia
informatyka

D
(15 miejsc)

technik 
geodeta

geografia
j. angielski j. angielski

j. niemiecki

język polski
wos

geografia
informatyka

planowana innowacja 
pedagogiczna

5 
klasa

F
(15 miejsc)

technik 
usług fryzjerskich

biologia 
lub chemia
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki 

język polski
wos

biologia
informatyka

R
(15 miejsc)

technik organizacji 
reklamy

geografia
j.  angielski j. angielski

j. niemiecki

język polski
język obcy
geografia

informatyka
6 

klasa
Zasadnicza  Szkoła 

Zawodowa F
(12 miejsc)

fryzjer j. rosyjski
j. angielski

język polski
biologia

geografia
informatyka



P
(6 miejsc)

pomocnik obsługi 

hotelarskiej
j. rosyjski
j. angielski

planowany
 nowy kierunek

K
(12 miejsc)

kucharz j. angielski
j. angielski



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5

tel/fax: 044/634-10-70
e-mail:zsp_zelow@pro.onet.pl

Lp. Typ szkoły Symbol
oddziału

Nazwa
oddziału

Przedmioty z
rozszerzonym 
programem
nauczania/
profil/zawód

Języki obce Przedmioty
uwzględnione
w procesie
rekrutacji

Innowacje pedagogiczne/
inna działalność szkoły

Proponowane 
kierunki 
kształcenia
w zawodzie

1. Technikum 
Mechaniczne

TM Technikum 
Mechaniczne

Matematyka
J. angielski

J. angielski
J. niemiecki

Język obcy 
obowiązujący
w gimnazjum,
matematyka

Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym

- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

Zajęcia z zakresu:
- diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych         i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych,
- diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów 
samochodowych

Możliwość nauki jazdy 
samochodem osobowym, 
uzyskanie prawo jazdy
 kat. B

- Organizacja
i nadzorowanie 
procesów produkcji 
maszyn i urządzeń

Zgodnie
 z potrzebami rynku 
pracy szkoła 
proponuje:

- Montaż
i obsługa maszyn
i urządzeń

- Użytkowanie 
obrabiarek 
skrawaniem

-Wykonywanie
i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i 
narzędzi

Technikum 
Mechaniczne

TS Technikum 
Samochodowe

Matematyka
J. angielski

J. angielski
J. niemiecki

Język obcy 
obowiązujący
w gimnazjum,
matematyka

Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym
- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 

- Diagnozowanie
 i naprawa 
podzespołów
i zespołów pojazdów 
samochodowych



135 oraz spawanie gazowe 
131

Zajęcia z zakresu:
- diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych            i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych,
- diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów 
samochodowych

Nauka jazdy samochodem 
osobowym, uzyskanie prawo 
jazdy kat. B

- Diagnozowanie oraz 
naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych

- Organizacja
 i prowadzenie 
procesu obsługi 
pojazdów 
samochodowych

Technikum 
Mechaniczne

TI Technikum 
Informatyczne

Matematyka
J. angielski

J. angielski
J. niemiecki

Język obcy 
obowiązujący
w gimnazjum,
matematyka,
informatyka

Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym
- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

- Montaż
i eksploatacja 
komputerów 
osobistych oraz 
urządzeń 
komputerowych
- Projektowanie 
lokalnych sieci 
komputerowych
 i administrowanie 
sieciami
- Tworzenie aplikacji 
internetowych
 i baz danych oraz 
administrowanie 
bazami

Technikum 
Mechaniczne

TL Technikum 
Logistyczne

Matematyka
J. angielski

J. angielski
J. niemiecki

Język obcy 
obowiązujący
w gimnazjum,
matematyka,
geografia

Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym

- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

- Organizacja
 i monitorowanie 
przepływu zasobów 
i informacji 
w procesach 
produkcji, dystrybucji 
i magazynowania

- Zarządzanie 
środkami 
technicznymi podczas 
realizacji procesów 
transportowych



- Organizacja
 i monitorowanie 
przepływu zasobów 
i informacji 
w jednostkach 
organizacyjnych

2. Liceum 
Ogólnokształcące
dla Dorosłych

LO Liceum 
Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Matematyka
Historia

- - - -

3. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

a Mechanik operator 
pojazdów
i maszyn 
rolniczych

- J. angielski - Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym

- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

Zajęcia z zakresu:
- diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych,
- diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów 
samochodowych

Nauka jazdy samochodem 
osobowym, uzyskanie prawo 
jazdy kat. B

Nauka jazdy ciągnikiem, 
uzyskanie prawo jazdy kat.T

Uzyskanie uprawnień 
operatora kombajnów 
zbożowych

- Użytkowanie 
pojazdów, maszyn, 
urządzeń
i narzędzi 
stosowanych
w rolnictwie

- Obsługa techniczna 
oraz naprawa 
pojazdów, maszyn 
i urządzeń 
stosowanych
w rolnictwie



Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

b Ślusarz - J. angielski - Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym

- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

- Wykonywanie
 i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń
i narzędzi

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

c Mechanik 
pojazdów 

samochodowych

- J. angielski - Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym

- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

Zajęcia z zakresu:
- diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych,
- diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów 
samochodowych

Nauka jazdy samochodem 
osobowym, uzyskanie prawo 
jazdy kat. B

- Diagnozowanie
i naprawa 
podzespołów
 i zespołów pojazdów 
samochodowych

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

d Mechanik - monter 
maszyn

i urządzeń

- J. angielski - Kursy nadające kwalifikacje 
zawodowe:
- kierowców wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym

- uprawnienia spawalnicze do 
wykonywania metodą MAG - 
135 oraz spawanie gazowe 
131

- Montaż
i obsługa maszyn
i urządzeń



Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Piekarz - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Cukiernik - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Kucharz - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Stolarz - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Fryzjer - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Wędliniarz - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Monter sieci, 
instalacji
i urządzeń 
sanitarnych

- J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Blacharz 
samochodowy

- J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Lakiernik - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Elektryk - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Elektromechanik - J. angielski -

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

w Sprzedawca - J. angielski -



                                                                                                 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8

tel: (0-44) 731-65-60
strona : http://www.zspkleszczow.pl  e-mail: zspkleszczow@zspkleszczow.pl

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału

Nazwa oddziału Przedmioty z 
rozszerzonym 
programem 
nauczania

Języki obce Przedmioty 
uwzględnione w 
procesie rekrutacji

Innowacja pedagogiczna/ inna 
działalnośc szkoły

1

Liceum 
Ogólnokształcące

 
I a

I a 1
Klasa 
matematyczno- 
fizyczna

Język angielski
 Matematyka
 Fizyka

Język 
angielski
Język 
niemiecki

Język polski
Język obcy 
obowiązkowy 
Matematyka
Fizyka

Koła zainteresowań
Wyjazdy  szkoleniowe  na PŁ, 
UŁ, inne
Wolontariat
SZOK

2 I a 2

Klasa medyczno-
ratownicza

Język angielski
biologia
chemia

Język 
angielski
Język 
niemiecki

Język polski
Język obcy 
obowiązkowy
biologia
chemia

„Wiem jak pomagać” 
zatwierdzona przez Kuratorium 
Oświaty w Łodzi Dodatkowe 
zajęcia edukacyjne: Zajęcia 
medyczno-ratownicze

3 I b
Klasa sportowa

Język angielski
Biologia
Chemia lub geografia

Język 
angielski
Język 
niemiecki

Język polski
Język obcy 
obowiązkowy
Biologia
Wychowanie fizyczne

Obozy sportowe

Koła zainteresowań

Wyjazdy szkoleniowe AWF
Zajęcia medyczno-ratownicze

4 I c Klasa językowa Język angielski
Język niemiecki
geografia

Język 
angielski
Język 
niemiecki
Język 
hiszpański

Język polski
Język obcy 
obowiązkowy
historia
geografia

Obozy językowe zagraniczne
Wolontariat
Szok
dodatkowe zajęcia edukacyjne_ 
język hiszpański.

1 Technikum 
Nowoczesnych 
Technologii

I t Technik 
mechatronik

Matematyka
fizyka

Język 
angielski
Język 
niemiecki\
język 
angielski 
zawodowy

Język polski
matematyka
fizyka
informatyka

Koła zainteresowań
wyjazdy szkoleniowe na PŁ, 
inne
praktyki w nowoczesnych 
zakładach
wolontariat
SZOK

mailto:zspkleszczow@zspkleszczow.pl
http://www.zspkleszczow.pl/


Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Edwardów 5   97-400 Bełchatów

tel./fax  (44) 632-12-63
strona: http://www.mickiewiczbelchatow.pl/ e-mail: szsonr2@interia.pl

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału

Nazwa oddziału Przedmioty z 
rozszerzonym 
programem nauczania/ 
profil  zwód

Języki obce przedmioty 
uwzględnione w 
procesie rekrutacji

Innowacje
pedagogiczne/inna działalność 
szkoły

1.   

lic
eu

m
 o

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e A sportowa (piłkarska) biologia,

geografia, wychowanie 
fizyczne,

angielski 
lub  
niemiecki

język polski,
biologia,
geografia,
wychowanie fizyczne

Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
„I Ty możesz pomóc”

2. B humanistyczno-językowa język polski,
 historia,
język obcy

angielski 
lub
niemiecki

język polski,
historia,
wiedza o 
społeczeństwie,
język obcy

Dodatkowa nauka języka 
hiszpańskiego

3. C psychologiczno – 
społeczna (integracyjna)

język polski,
język obcy,
historia,
 wiedza o społeczeństwie 
lub matematyka,
biologia lub chemia

angielski 
lub
niemiecki

język polski,
biologia,
historia
WOS

Podstawy pedagogiki, twórczości 
i psychologii społecznej

mailto:szsonr2@interia.pl
http://www.mickiewiczbelchatow.pl/


VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
ul. Fabryczna 6   97-400 Bełchatów

tel./fax (44) 632-97-12
strona:http://www.zsherbert.pl/  

Lp
.

Typ 
szkoły

Symbol 
oddziału

Nazwa 
oddziału

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/ profil  zwód

Języki 
obce

przedmioty 
uwzględnione w 
procesie 
rekrutacji

Innowacje
pedagogiczne/inna 
działalność szkoły

1.   

lic
eu

m
 o

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e A ogólny Do wyboru po klasie I- dwa spośród:

Humaniści:
Język polski
historia
wos
Przyrodnicy:
biologia
chemia
geografia
„Ścisłowcy”:
matematyka
fizyka

angielski 
lub  
niemiecki

język polski
język obcy
historia
wos

Proponujemy dwa języki 
obce:
język angielski i język 
niemiecki – jeden wybrany 
realizowany jest na poziomie 
rozszerzonym( od klasy I). 
Pozostałe przedmioty z 
rozszerzonym programem 
nauczania uczniowie 
realizują w grupach 
fakultatywnych w kl. II, III
(humaniści: j.polski, historia, 
wos,
przyrodnicy: biologia, 
chemia, geografia;
„ścisłowcy” matematyka, 
fizyka). Grupy fakultatywne 
to grupy międzyklasowe.

2. B ogólny Do wyboru po klasie I- dwa spośród:
Humaniści:
Język polski
historia
wos
Przyrodnicy:
biologia
chemia
geografia
„Ścisłowcy”:
matematyka
fizyka

angielski 
lub
niemiecki

język polski,
 język obcy
matematyka
geografia

http://www.zsherbert.pl/


Liceum Ogólnokształcące  im. Obrońców Praw Człowieka w Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Kilińskiego 40, 97-425 Zelów, woj. łódzkie, telefon/fax: (44)6341170

strona www: zsozelow.pl
 e-mail: zelowzso@gmail.com

L.p. Typ szkoły Symbol
oddziału Nazwa oddziału Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji

1.
Liceum

Ogólnokształcące

A Humanistyczny

język polski
geografia

 historia lub wos
angielski
niemiecki

język polski
geografia
historia

wos

B Medyczno-
politechniczny

chemia
biologia 

matematyka lub fizyka

angielski
niemiecki

chemia
biologia 

fizyka
matematyka

mailto:zelowzso@gmail.com


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie
ul. Piłsudskiego 66 97 - 420 Szczerców

tel. 44 6318044        e-mail   szczercow_zsp@vp.pl  /    

Lp
.

Typ szkoły Symbol 
oddziału

Nazwa oddziału Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania/ 
profil  zwód

Języki obce przedmioty 
uwzględnione 
w procesie 
rekrutacji

Innowacje
pedagogiczne
/inna 
działalność 
szkoły

Proponowane kierunki kształcenia 
w zawodzie*:

1.   

lic
eu

m
 o

gó
ln

ok
sz

ta
łc

ąc
e

I A humanistyczny j. polski, historia,
j. obcy, WOS

j. rosyjski
j. niemiecki
j. angielski

j. polski, WOS
j. obcy, historia,

-------

2. I B matematyczny matematyka,
geografia lub 
fizyka
j. obcy,

j. rosyjski,
j. angielski,
j. niemiecki

matematyka,
 j. polski, geografia
 j. obcy

3 I C biologiczno-
chemiczny

biologia, chemia
j. obcy,

j. rosyjski,
j. angielski,
j. niemiecki

biologia, chemia,
 j. polski, j. obcy

-------

4 I D językowy j. angielski, j. 
obcy 
(j.niemiecki lub 
j.rosyjski), WOS, 
historia lub 
geografia,

j. rosyjski,
j. angielski,
j. niemiecki

geografia, j.polski,
 j.obcy, WOS

-------

5 I E menedżerski matematyka, 
geografia, WOS

j. rosyjski,
j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, 
matematyka, 
geografia, WOS

-------

6 I F medyczny matematyka, 
biologia, chemia

j. rosyjski,
j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, 
matematyka, 
biologia, chemia

-------

7 I G sportowy biologia, j. obcy
geografia , WF,
 

j. rosyjski,
j. angielski,
j. niemiecki

biologia, geografia,
j. polski, j. obcy

-------

Technikum
Informatyczne

I TI Technik Informatyk matematyka, 
informatyka,

j. angielski,
j. niemiecki,
j. rosyjski

j. polski, 
matematyka, 
informatyka, j. obcy

-------

I TAK Technik
Architektury 
Krajobrazu

biologia, j. obcy j. angielski,
j. niemiecki,
j. rosyjski

j. polski, j. obcy,
geografia, biologia

-------

http://www.zsherbert.pl/
mailto:szczercow_zsp@vp.pl


 I TE Technik Ekonomista geografia, 
matematyka,

j. angielski,
j. niemiecki,
j. rosyjski

j. polski, 
matematyka,
geografia, j. obcy

-------

Zasadnicza 
Szkoła

 Zawodowa
3- letnia

wielozawodowa

I ZSZ Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

------- j. angielski j. polski, 
informatyka, 
geografia, j. obcy

------- Cukiernik
Sprzedawca
Piekarz
Stolarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowy
Elektryk
Fryzjer
Krawiec
Monter - elektronik
Kucharz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów 
samochodowych
Murarz – tynkarz
Zegarmistrz
Kominiarz
Ślusarz
Wędliniarz
Tapicer
Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie
Lakiernik
Dekarz

Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych

 *kształcenie w wyżej wymienionych zawodach uzależnione jest od zorganizowania we własnym zakresie praktycznej nauki zawodu
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