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Drodzy absolwenci szkół podstawowych,  

 

za kilka miesięcy staniecie przed decyzją wyboru nowej szkoły, wyboru dalszej drogi edukacji. 

Będzie to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w Waszym życiu.  

W dużej mierze zadecyduje ona o waszej przyszłości, o tym kim będziecie i czym 

będziecie się zajmować w życiu zawodowym. Świadomy wybór szkoły warunkuje nie tylko 

dalszą ścieżkę kształcenia, ale i przyszłą drogę zawodową. Dlatego nie podejmujcie tej decyzji 

pod wpływem chwili czy impulsu, wybierzcie świadomie taką ścieżkę kształcenia, która 

najlepiej odpowiada Waszym predyspozycjom, pasjom, indywidualnym zainteresowaniom  

i zamierzeniom. 

Cytując specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego panią Danutę Komorowską  

i pana Michał Kowalskiego „…dwudziesty pierwszy wiek to era cyfryzacji, automatyzacji  

i robotyzacji. To dobry czas dla badaczy, biologów, fizyków, chemików, programistów, 

poliglotów, techników, inżynierów, operatorów specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz czas 

najwyższy, aby pokochać matematykę i cieszyć się z efektów tej miłości.  

Postęp cywilizacyjny, który dzieje się na naszych oczach, będzie wymagał  

od Was ciągłego uczenia się nowych rzeczy i sprawnego łączenia wiedzy z kilku dziedzin”. 

Dlatego, aby tę trudną i odpowiedzialną decyzję choć trochę Wam ułatwić, 

przygotowaliśmy przewodnik oferty edukacyjnej liceów ogólnokształcących  

w województwie świętokrzyskim.  

Pamiętajcie, że o pomoc i poradę w dokonaniu trafnego wyboru możecie także zwrócić 

się do pedagogów, psychologów i doradców zawodowych w szkołach i poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

Zachęcam więc do uważnej lektury i życzę wyborów szkół, które nie zawiodą Waszych 

oczekiwań, rozwiną Wasze talenty a także pomogą zrealizować zawodowe plany i marzenia.  

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty  

Kazimierz Mądzik 
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SPIS TREŚCI (WYKAZ POWIATÓW): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda do informatora: 

 – wybór powiatu/szkoły  
 

 
– powrót do wykazu szkół w danym powiecie 
 
 

 
– powrót do SPISU TREŚCI (WYKAZU POWIATÓW) 
 

                        
 

   
                      - powrót do wykazu szkół MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
 

POWIAT STRONA 
IDŹ DO STRONY 

POWIATU 

1. BUSKI 4  

2. JĘDRZEJOWSKI 10  

3. KAZIMIERSKI 17  

4. KIELECKI 21  

5. KONECKI 28  

6. MIASTO KIELCE (powiat grodzki) 34  

7. OPATOWSKI 63  

8. OSTROWIECKI 68  

9. PIŃCZOWSKI 78  

10. SANDOMIERSKI 80  

11. SKARŻYSKI 90  

12. STARACHOWICKI 96  

13. STASZOWSKI 103  

14. WŁOSZCZOWSKI 109  

 
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO/SPORTOWE LICEUM 
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Szkoły Mistrzostwa Sportowego/Sportowe Liceum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA SZKOŁY STRONA OFERTA 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z KLASAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁODZIMIERZA 

LEONARDA LUBAŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W NOWINACH 27 
 

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KIELCACH 50  
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP W 

KIELCACH 58  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 74  
SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STARACHOWICACH 100  
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Powiat BUSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
OFERTA 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU 5 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU 6 
 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU-ZDROJU 7 
 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU-ZDROJU 8 
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I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju 
 

 

ul. Mickiewicza 13,  

28-100 Busko-Zdrój 

 

tel.: 41-378-36-53 

fax.: 41-378-36-53 

 

e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl 

www: https://lo1busko.edupage.org 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Busko-Zdrój 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 150 

Baza szkoły:  

 hala sportowa i boiska (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki) 

 baza lekkoatletyczna, siłownia zewnętrzna  

 sala lustrzana (aerobik, taniec, stretching) 

 29 pracowni przedmiotowych w tym 3 komputerowe 

 centrum multimedialne w bibliotece szkolnej 

 sala teatralna 

 internat (siłownia, Wi-Fi) 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1A  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język polski  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język francuski lub język niemiecki lub język rosyjski lub 

język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia 
 

Klasa 1B 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język francuski lub niemiecki lub rosyjski lub włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka 
 

Klasa 1C 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II – język francuski lub niemiecki lub rosyjski lub włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia 

 

Klasa 1E 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język francuski lub niemiecki lub rosyjski lub włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia 

 

Klasa 1G 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wiedza o 

społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język francuski lub niemiecki lub rosyjski lub włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia 
 

 

 

mailto:lo1busko@lo1busko.civ.pl
https://lo1busko.edupage.org/
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II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju 

 
ul. Kusocińskiego 3B 

28-100 Busko-Zdrój 

 

tel. 41 24 72 

fax. 41 260 55 41 

 

e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl 

www: https://www.budowlanka.edu.pl/ 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Busko - Zdrój 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 32  

Baza szkoły:  

 dostęp do pełnowymiarowej hali sportowej, 

 nowoczesna siłownia, 

 wielofunkcyjne boisko zewnętrzne z nawierzchnią bitumiczną, 

 pracownie komputerowe, 

 sale lekcyjne wyposażone w interaktywne, dotykowe monitory o przekątnej 75”, 

 szatnie w których każdy uczeń ma szafkę zamykaną na klucz, 

 możliwość mieszkania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, matematyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budowlanka.edu.pl/
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III Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 

 

ul. Mickiewicza 6  

28-100 Busko-Zdrój 

 

 

tel: 41 378 79 21  

 

e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl 

www:http:zsp1busko.pl 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Busko - Zdrój 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 72 

Baza szkoły:  

 16 sal lekcyjnych 

 5 pracowni 

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 sala fitness 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy, fizyka lub geografia, zwiększona 

liczba godzin z matematyki 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka,  informatyka 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język obcy 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka,  informatyka 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język obcy 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka,  informatyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zsp1busko.pl
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IV Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju 

 

 

ul. Mickiewicza 23 

28-100 Busko-Zdrój 

 

tel. 041 378 4386 

fax. 041 378 4515 

 

e-mail: zsti@zsti.pl 

www: www.zsti.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Busko-Zdrój 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 34  

Baza szkoły:  

 4 specjalistyczne pracownie informatyczne  

 sala gimnastyczna 

 boisko 

 kort tenisowy 

 siłownia wewnętrzna i zewnętrzna 

 internat ze stołówką 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1o  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski, matematyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka lub technika, język obcy 

nowożytny 
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Powiat JĘDRZEJOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
OFERTA 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W JĘDRZEJOWIE 11 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JĘDRZEJOWIE 13 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU 14 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SĘDZISZOWIE 15 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W WODZISŁAWIU 16 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. 11 Listopada 37 

28 – 300 Jędrzejów 

 

tel/fax 41 386 23 87 

loreyjedrzejow@wp.pl  
www.liceumreja.pl 
 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 
Gmina Jędrzejów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 150 

Baza szkoły:  

 pracownie języka polskiego, języków obcych, matematyczne, biologiczne, pracownia fizyczna, 

chemiczna, komputerowa 

 2 aule wykładowe 

 czytelnia  

 hala sportowa,  

 sala sportowa 

 siłownia 

 sala do gry w tenisa stołowego,  

 sala do ćwiczeń  

 2 boiska zewnętrznych. 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa 1a profil humanistyczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia; 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki (kontynuacja); język francuski, 

rosyjski, włoski (od podstaw) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 1b profil matematyczny  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka; 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki (kontynuacja); język francuski, 

rosyjski, włoski (od podstaw) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1c profil przyrodniczy  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki (kontynuacja); język francuski, 

rosyjski, włoski (od podstaw) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

 

 

mailto:loreyjedrzejow@wp.pl
http://www.liceumreja.pl/
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Klasa 1d  profil społeczny  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki (kontynuacja); język francuski, 

rosyjski, włoski (od podstaw) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 1e profil ekonomiczny  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki (kontynuacja); język francuski, 

rosyjski, włoski (od podstaw) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
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II Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie 

 

ul. Feliksa Przypkowskiego 49 

28-300 Jędrzejów 

 

tel. 041 386 22 11  

fax. 041 386 22 11 

 

e-mail: poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl 

www: www.zsp1.jedrzejow.com.pl  

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Jędrzejów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 90  

Baza szkoły:  

 hala sportowa i sala gimnastyczna oraz 3 boiska sportowe 

 7 sal komputerowych 

 4 pracownie językowe 

 pracownie przedmiotowe 

Oferta szkoły 

Klasa 1LA  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski, język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

 

Klasa 1LB  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski, język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Klasa 1LC  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski, język francuski  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka,  język angielski, geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/
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Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 

 

 ul. 11 Listopada 14b 

28-366 Małogoszcz  

 

tel. 41 38 554 70  

 

e-mail: lomalogoszcz@poczta.onet.pl 

www: lomalogoszcz.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Małogoszcz 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 60 

Baza szkoły:  
 

 pracownia komputerowa 

 pracownie językowe 

 gabinet pedagoga i psychologa 

 biblioteka 

 hala sportowa 

 boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, 

siatkowej i tenisa ziemnego, bieżnia 

 strzelnica 

 stołówka 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia lub historia, język 

angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub historia 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka lub język 

angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia  

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, do wyboru: chemia, fizyka  

lub geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, w zależności od profilu: chemia, fizyka  

lub geografia, język angielski 
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 

 

ul. Kościuszki 7 

28-340 Sędziszów 

 

tel. / fax.  41 381 16 56 

 

e-mail: losedziszow@o2.pl  

www: losedziszow.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Sędziszów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 96  

Baza szkoły:  

 pracownia komputerowa 

 pracownia językowa 

 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny 
 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 boisko 

 biblioteka i czytelnia 

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 świetlica 

 stołówka, sklepik szkolny 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski  
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski lub historia, język obcy 

 

Klasa 1b  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: matematyka lub geografia, język obcy 

 

Klasa 1c  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

angielski  
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: geografia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy 

 

Klasa 1d  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: biologia lub chemia, język obcy 
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu 

 

ul. Szkolna 4,  

28-330 Wodzisław 

 

tel.: 41 3806018  

fax.: 41 3806018 

 

e-mail: zspwodzislaw@poczta.onet.pl 

www: liceumwodzislaw.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Wodzisław 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 50 

Baza szkoły:  

 12 klasopracowni 

 hala gimnastyczna 

 internat 

 stołówka 

 biblioteka 

 schronisko młodzieżowe 

Oferta szkoły 

Klasa militarno - sportowa 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka, informatyka, geografia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, geografia 
 

Klasa policyjno - prawna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język angielski, 

geografia, 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

Klasa ogólna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: uczniowie wybierają trzy przedmioty na 

poziomie rozszerzonym 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

Klasa ratowniczo - pożarnicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski 
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Powiat KAZIMIERSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
OFERTA 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH 18 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ 19 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ODONOWIE 20 
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach 

 

Cudzynowice 176 

28- 500 Kazimierza Wielka 

 

tel. 41 3521 162 

fax. 41 3521 162 

 

e-mail: zsrcudzynowice@vp.pl 

www: zsrcudzynowice.edu.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kazimierza Wielka 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 25  

Baza szkoły:  

 pracownie językowe 

 biblioteka szkolną z centrum multimedialnym 

 pracownia informatyczna, 

 sala gimnastyczna i siłownia 

  

Oferta szkoły 

Klasa 1 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej 

 

Kontakt: 

ul. Partyzantów 3 

28-500 Kazimierza Wielka 

 

tel. 41 3521301 

 

e-mail: sekretariat.lomcskw@gmail.com 

www.lokw.edu.pl 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kazimierza Wielka 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 120  

Baza szkoły:  

 17 klasopracowni 

 pracownia języka angielskiego, chemiczna, fizyczna, biologiczna i geograficzna 

 pracownia informatyczna  

 biblioteka wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym 

 sala gimnastyczna 

 siłownia  

 zespół boisk sportowych ORLIK 

Oferta szkoły 

Klasa Ia - inżynierska 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.  

Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski  

Klasa Ib – promocji zdrowia 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski.  

Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, geografia  

Klasa Ic – humanistyczno-medialna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.  

Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski  

Klasa Id – matematyczno-geograficzna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.  

Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski  

Klasa Ie – matematyczno-informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski.  

Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski  

 

 

http://www.lokw.edu.pl/
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie 

 

Odonów 54 

28-500 Kazimierza Wielka 

 

tel. 41 35 21 173 

 

e-mail: dyrektor@zszodonow.edu.pl 

www: zszodonow.edu.pl  

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kazimierza Wielka 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 24 

Baza szkoły:  

 10 pracowni przedmiotów ogólnokształcących 

 strzelnica broni pneumatycznej 

 terenowa strzelnica sportowa 

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 pracownie komputerowe 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a o profilu sportowo - strzeleckim  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: do wyboru przez kandydata dwa przedmioty 

spośród: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne 
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Powiat KIELECKI  

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
OFERTA 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ  
W BODZENTYNIE 

22 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W CHĘCINACH 23 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W ŁOPUSZNIE 25 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W 
CHMIELNIKU 

26 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z KLASAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. WŁODZIMIERZA 
LEONARDA LUBAŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W NOWINACH 

27 
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Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego  

w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie 

 

 

ul. Suchedniowska 6 

26-010 Bodzentyn 
 

tel. 413115033 

fax. 413115033 
 

e-mail:lobodzentyn@wp.pl 

www:https://zspbodzentyn.pl/ 

 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Bodzentyn 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 70 

Baza szkoły:  

 16 pracowni przedmiotowych  

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 boisko 

 sala bilardowa 

 sala taneczna 

 sala tenisa stołowego 

 strzelnica 

 biblioteka i czytelnia 

 zaplecze kuchenne 

 gabinet pielęgniarski 

Oferta szkoły 

 

Szkoła prowadzi nabór na następujące kierunki kształcenia: 

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego – cztery lata (z rozszerzeniami): 

 klasa matematyczno-informatyczna (matematyka, informatyka) 
 klasa humanistyczna (język polski, historia, język angielski) 
 klasa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia) 
 klasa sportowa (biologia, wychowanie fizyczne, język angielski) 
 klasy z innowacją pedagogiczną: policyjno – prawna; MUNDUROWA (wos, historia, 

przedmioty kierunkowe) 

 

 

 

 

https://zspbodzentyn.pl/
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Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Chęcinach 

 

ul. Białego Zagłębia 1 

26 - 060 Chęciny 

 

tel. (41) 315-10-68 

fax. (41) 315-10-68 

 

e-mail: zs2checiny@onet.pl 

www.pzscheciny.edu.pl 

 

 
Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Chęciny 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 60  

Baza szkoły:  

 25 pracowni przedmiotowych 

 sala gimnastyczna 

 boisko 

 stołówka 

 internat 

 biblioteka 

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 

Oferta szkoły 

Klasa z innowacją pedagogiczną prawno-policyjną: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, historia. 

 

Klasa z innowacją pedagogiczną dietetyka i rekreacja ruchowa: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: biologia, język angielski 

 

Klasa z innowacją pedagogiczną sportową - specjalność zapasy: 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski 
Nauczane języki: I - język angielski, II –język niemiecki 

Przedmioty punktowane: biologia, język angielski 
 

Klasa medyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: biologia, chemia 

 

Klasa humanistyczna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia 

Nauczane języki: : I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, historia 
 

mailto:zs2checiny@onet.pl
http://www.pzscheciny.edu.pl/
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Klasa matematyczno- informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka 

Nauczane języki: : I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: matematyka, informatyka 
 

Klasa matematyczno-geograficzna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia 

Nauczane języki: : I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: matematyka, geografia 

 

Klasa językowa  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki. 

Nauczane języki: : I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język angielski lub język niemiecki 
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Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie 

 
ul. Kasztanowa 39 

26-070 Łopuszno 

 

tel. 41 3914025/ 41 3914926 

 

e-mail: zsp5lopuszno@o2.pl 

www: pzslopuszno.edu.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Łopuszno 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 90 

Baza szkoły:  

 14 sal lekcyjnych do kształcenia ogólnego 

 14 pracowni do kształcenia zawodowego 

 Pełnowymiarowa hala sportowa 

 internat na 40 miejsc 

 siłownia 

 biblioteka 

 czytelnia 

 gabinet psychologa 

 radiowęzeł 

 stołówka 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a– profil z innowacją pedagogiczną- Edukacja prawno- policyjna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, historia wiedza o społeczeństwie. 
 

Klasa 1b– profil biologiczno-chemiczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, biologia 
 

Klasa 1c 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II –język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, język niemiecki, język angielski, geografia 
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Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego 

w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku 

 

 

 ul. Dygasińskiego 11 

26-020 Chmielnik 

 

tel. 41 354 28 94 

email: szkola@pzschmielnik.pl 

www.https://pzschmielnik.edupage.org 

 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Chmielnik 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 100 

Baza szkoły:  

 hala sportowa 

 siłownia 

 20 sal lekcyjnych 

 4 pracownie komputerowe 

 3 pracownie językowe 

 biblioteka szkolna 

 pracownia chemiczna 

 pracownia biologiczna 

 pracownia fizyczna 
 

 1. Klasa   techniczno-przyrodnicza 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, fizyka, matematyka. 

Nauczane języki: I- język angielski, II-język niemiecki. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.    
 

2. Klasa medyczna  

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia. 

Nauczane języki: I- język angielski, II-język niemiecki. 

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

3. Klasa policyjno-prawna 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia. 

Nauczane języki: I- język angielski, II-język niemiecki. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie. 
 

4. Klasa filmowa:  

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia. 

Nauczane języki: I- język angielski, II-język niemiecki. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia. 
 

 

 
 

mailto:szkola@pzschmielnik.pl
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Liceum Ogólnokształcące z Klasami Sportowymi im. Włodzimierza Leonarda 

Lubańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach 
 

 

ul. Gimnazjalna 1 

26-052 Nowiny 

 

tel. (41) 346 53 56 

 

e-mail: sekretariatzsp@nowiny.com.pl 

www: sms-nowiny.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Nowiny 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 52 

Baza szkoły:  

 12 sal lekcyjnych, w tym pracownie: informatyczna, fizyczno-chemiczna, biologiczna, 

geograficzna, 

 hala sportowa, sala aerobiku 

 do dyspozycji: pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej ze sztuczną oraz trawiastą nawierzchnią, 

orlik, boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, bieżnia,   

 aula 

 stołówka, 

 internat na 70 miejsc 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a Klasa Mistrzostwa Sportowego – piłka nożna  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 
 

Klasa 1b  Klasa Mistrzostwa Sportowego – piłka nożna  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 
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Powiat KONECKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH 29 
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W 
KOŃSKICH 

30 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STĄPORKOWIE 32 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „UNIWEREK” W KOŃSKICH  33 
 



  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

29 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich 

 

ul. kpt. Stoińskiego 4 

26 – 200 Końskie 
 

tel./fax. (41) 372 31 08 

tel. (41) 260 49 12 lub (41) 260 49 14 
 

e-mail: lo1konskie@wp.pl 

www: lo1konskie.pl 

Podstawowe informacje: 

Gmina: Końskie 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 120 

Baza szkoły:  

 sala gimnastyczna, siłownia, dostęp do hali sportowej 

 2 boiska 

 2 pracownie komputerowe 

 możliwość korzystania z bursy szkolnej 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o 

społeczeństwie 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, informatyka/język 

angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub 

informatyka 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia 
 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/beata.niziolek/Downloads/lo1konskie@wp.pl
file:///C:/Users/beata.niziolek/Downloads/lo1konskie.pl
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II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Marii Skłodowskiej- Curie w Końskich 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Końskie 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 140 

Baza szkoły:  

 pracownie przedmiotowe 

 centrum multimedialne 

 sala do ćwiczeń fitness 

 sala gimnastyczna 

 pracownia chemiczna ze stanowiskami laboratoryjnymi 

 

Oferta szkoły: 

Klasa 1A POLITECHNICZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  

matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub rosyjski 

Przedmioty punktowane:  

Język polski, matematyka, język angielski,   

fizyka lub informatyka (w zależności od wyboru rozszerzenia) 

 
 

Klasa 1A1 AKADEMICKA (MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia/ geografia/ fizyka (jeden 

do wyboru), chemia(dla chętnych) Uwaga: grupy przedmiotowe zostaną utworzone, jeśli zbierze się 

wymagana liczba osób 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub rosyjski 

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub biologia lub 

geografia (w zależności od wyboru rozszerzenia) 

 
 

Klasa 1B UNIWERSYTECKA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język niemiecki (od 

podstaw lub kontynuacja) 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 

 

 

 

ul. Sportowa 9 

26-200 Końskie 

 

tel. i fax.  41-372-25-56 

 

e-mail:  
lo2konskie@poczta.fm 

sekretariat@lo2konskie.pl 

www. http:// lo2konskie.pl 

mailto:lo2konskie@poczta.fm
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Klasa 1C DWUJĘZYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru: język polski, historia, WOS, język 

polski, biologia 

Nauczane języki : angielski na poziomie dwujęzycznym, II - niemiecki lub rosyjski 

Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, język angielski, historia lub biologia (w 

zależności od wyboru rozszerzenia) 
 

1D MEDYCZNA (BIOL.- CHEM.) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia  
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Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie 

 

ul. Staszica 4 

26-220 Stąporków 

 

tel. 41 3741144 

fax. 41 3741802 

 

e-mail: kontakt@zspstaporkow.pl 

www: www.staszic-staporkow.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Stąporków 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 30  

Baza szkoły:  

 hala sportowa oraz dwa boiska: wielofunkcyjne i do piłki nożnej 

 siłownia 

 11 sal lekcyjnych 

 pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne 

 4 pracownie komputerowe 

 aula wykładowa 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język polski, język angielski lub 

wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 

Nauczane języki: język angielski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, do wyboru: biologia lub wiedza 

o społeczeństwie lub geografia 
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Liceum Ogólnokształcące „Uniwerek” w Końskich 

 

ul. Piłsudskiego 72  

26-200 Końskie  
 

tel. 41 375 20 21  

fax. 41 375 20 21  

 

e-mail: uniwerekkonskie@o2.pl  

www: http://uniwerekck.ehost.pl/ 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Końskie 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 40  

Baza szkoły:  

 pracownia komputerowa 

 pracownie  przedmiotowe  

Oferta szkoły 

Klasa 1a 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 
 

Klasa 1b 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uniwerekkonskie@o2.pl
http://uniwerekck.ehost.pl/
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Miasto KIELCE (Powiat grodzki)  

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 35 
  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ŚNIADECKIEGO W KIELCACH 37  
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 
W KIELCACH 

39  

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH 41  

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W KIELCACH 43  

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH 45  

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH 48  

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KIELCACH 50  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KIELCACH 52  

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH 53  

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH 54  

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM AKADEMICKIE IM. JANINY KOSSAKOWSKIEJ-DĘBICKIEJ W KIELCACH 55  

PIERWSZE DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH 56  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA VERNE’A W KIELCACH 57  
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZPRP W 
KIELCACH 

58  

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „AWANS” W KIELCACH 59  

I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KIELCACH 60  

EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KIELCACH 61  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „UNIWEREK” W KIELCACH 62  
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 7 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 231 

Baza szkoły:  

 13 sal lekcyjnych  

 pracownia komputerowa  

 9 pracowni szkolnych 

 sala gimnastyczna 

 boisko do piłki ręcznej  

Oferta szkoły 
 

Klasa 1A 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 
 

Klasa 1C 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, chemia 
 

Klasa 1D  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, chemia 
 

Klasa 1E 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, chemia 

 

Klasa 1F  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

 

ul. Ściegiennego 15 

25-033 Kielce 

 

tel.  41 36 76 157 

fax. 41 36 76 960 

 

e-mail: lo1@zeromski.kielce.eu 

www: zeromski.kielce.eu 
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Klasa 1G 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka 
 

Klasa 1H 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka  
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II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 
 

 

ul. Śniadeckich 9 

25-366 Kielce 

 

tel. 41 3676159 

 

e-mail: sniadek@sniadek.pl 

www: sniadek.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 10 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 330 

Baza szkoły:  

 36 sal lekcyjnych  

 hala sportowa 

 biblioteka szkolna 

 gabinet medyczny 

 gabinet pedagoga szkolnego 

 gabinet psychologa szkolnego 

 patio 

 sklepik szkolny 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język francuski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 
 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język rosyjski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 
 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język rosyjski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

Klasa 1e  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka 
 

mailto:sniadek@sniadek.pl
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Klasa 1f  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język rosyjski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

Klasa 1g  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka 
 

Klasa 1h  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 
 

Klasa 1i  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język rosyjski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 
 

Klasa 1j  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 
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III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

im. C.K. Norwida w Kielcach 

 

 

ul. Jagiellońska 4 

25-613 Kielce 

 

tel. 41 367 61 61 

fax. 41 367 69 19 

 

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

www: www.3lo.kielce.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 8 

Baza szkoły:  

III Liceum Ogólnokształcące w Kielcach posiada: 

 29 sal lekcyjnych 

 2 pracownie komputerowe 

 gabinet pedagoga szkolnego 

 gabinet psychologa szkolnego 

 2 sale rewalidacji 

 2 siłownie 

 salę gimnastyczną 

 halę sportową 

 boisko szkolne 

 gabinet pielęgniarki 

 2 windy dla niepełnosprawnych. 

Oferta szkoły 

Klasa 1a politechniczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1b ekonomiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 

 

Klasa 1c prawnicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański, język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 1d medyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

http://www.3lo.kielce.pl/
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Klasa 1e psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski 
 

Klasa 1f dwujęzyczna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, historia 

Przedmioty nauczane dwujęzycznie: historia, geografia, biologia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia, historia 
 

Klasa 1g dziennikarska (integracyjna – 20 uczniów)  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 
 

Klasa 1h językowa (integracyjna – 20 uczniów) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

41 
 

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

 

ul. Radiowa 1 

25-317 Kielce 

 

tel. 41 36 76 505 

fax. 41 36 76 929 

 

e-mail: sekretariat@4lo.kielce.eu 

www: http://4lo.kielce.eu/ 

 

 

 

Podstawowe informacje: 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna  

Planowana liczba oddziałów: 7 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 238 

Baza szkoły:  

 kompleks rekreacyjno - sportowy  

 biblioteka szkolna  

 sklepik szkolny  

Oferta szkoły 

 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1b  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 
 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa 1e  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 
 

mailto:sekretariat@4lo.kielce.eu
http://4lo.kielce.eu/
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Klasa 1f 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wos, historia     

Nauczane języki: I – język angielski, II – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wos, historia     

 

Klasa 1g 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, j. angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia / wos* 

* brana pod uwagę jest wyższa ocena 
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V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach 

 

ul. Marszałkowska 96 

25-549 Kielce 

 

tel. 41 36 76 163 

fax. 41 36 76 920 

 

e-mail: sekretariat@5lo.kielce.eu  

www: http://5lo.kielce.eu/  

 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 8 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 264 

Baza szkoły:  

 29 sal lekcyjnych , w tym pracownie przedmiotowe - biologiczną, chemiczną, historyczną, 

geograficzną, fizyczną, 2 pracownie informatyczne, pracownie  językowe, matematyczne,  

 sala gimnastyczna 

 siłownia do ćwiczeń 

 sala lustrzana 

 biblioteka szkolna  

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

Oferta szkoły 

Klasa 1A - politechniczna  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski 
 

Klasa 1B - ekonomiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

Klasa 1C - medialna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski 

 

Klasa 1D - psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język polski, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski 

 

Klasa 1E - medyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

mailto:sekretariat@5lo.kielce.eu
http://5lo.kielce.eu/
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Klasa 1F - językowo-turystyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język polski, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
 

Klasa 1G - inżynierska  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski (dodatkowe 

godziny z informatyki od klasy II) 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 
 

Klasa 1H - administracyjno-prawnicza  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski , WOS 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, WOS 
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VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

 

ul. Gagarina 5,  

25-031 Kielce 

 

tel. 41 36-76-165 

tel./fax 41-36-76-974 

 

e-mail: sekretariat@slowacki.kielce.eu 

www: slowacki.kielce.eu 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce  

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 10 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 330 
 

Baza szkoły:  

 44 sale lekcyjne (każda klasa ma do dyspozycji swoją salę) 

 3 pracownie komputerowe 

 pracownia internetowa do nauki języków obcych 

 11 pracowni przedmiotowych: fizyczna, chemiczna, biologiczna, języka angielskiego, 

języka niemieckiego, języka rosyjskiego 

 sala multimedialna 

 salonik teatralny im. Salomei Słowackiej-Bec 

 hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej i widownią na 350 osób 

 siłownia, sala aerobiku 

 centrum informatyczno-informacyjne (biblioteka, czytelnia ze stanowiskami 

komputerowymi z dostępem do Internetu) 

 gabinet lekarski 

 gabinet stomatologiczny 

 gabinet psychologa i pedagoga 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Klasa o rozszerzonym profilu informatyki obejmującym zajęcia dodatkowe z programowania komputerowego 

w klasie drugiej i trzeciej. Zajęcia prowadzone pod patronatem firmy Transition Technologies 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub rosyjski (dla początkujących) lub język niemiecki DSD 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 

 
 

Klasa 1b  
Klasa o rozszerzonym profilu informatyki. Zajęcia pod patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie 

kształcenia w obszarze teleinformatyki, dająca możliwość ukończenia kursów CISCO i uzyskania 

międzynarodowych certyfikatów. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub hiszpański (dla początkujących) lub język niemiecki DSD  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 
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Klasa 1c  
Klasa ekonomiczna z przedmiotem: zajęcia ekonomiczne, Business English (w ramach języka angielskiego). 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j. angielski 
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub rosyjski (dla początkujących) lub język niemiecki DSD 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
 

Klasa 1d  
Klasa ekonomiczna z przedmiotem: zajęcia ekonomiczne; Business English (w ramach języka angielskiego). 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j. angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub francuski (dla początkujących) lub język niemiecki DSD 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
 

Klasa 1e  
Klasa medyczna (w trybie stacjonarnym pracy szkoły zajęcia w szpitalu), realizująca autorski program Medical 

English i przedmiot: fizyka w medycynie. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub rosyjski (dla początkujących) lub język niemiecki DSD  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa 1f 
Klasa medyczna (w trybie stacjonarnym pracy szkoły zajęcia w szpitalu), realizująca autorski program Medical 

English i przedmiot: fizyka w medycynie. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub hiszpański (dla początkujących) lub język niemiecki DSD  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Klasa 1g  
Klasa prawnicza z przedmiotem: zajęcia prawnicze. Klasa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, WOS  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki (dla kontynuujących naukę – zakres 

podstawowy) lub francuski (dla początkujących) lub język niemiecki DSD  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski 

 

 

Klasa 1h  
Klasa o profilu psychologicznym. To propozycja dla młodzieży, która w przyszłości pragnie studiować 

psychologię, socjologię czy kosmetologię a także kierunki okołomedyczne (pielęgniarstwo, fizjoterapia, 

ratownictwo medyczne). 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia 

Nauczane języki: I - język angielski, II – hiszpański (dla początkujących) lub język niemiecki (dla 

kontynuujących naukę – zakres podstawowy) lub język niemiecki DSD 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski 
 

Klasa 1i  
Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania realizowanym w oparciu  o programy autorskie z 

naciskiem na umiejętności  praktyczne w tym eksperymentalne, we współpracy z lokalnymi uczelniami 

przygotowująca do studiów zarówno w kraju jak i za granicą, idealny dla przyszłych naukowców, 

informatyków, inżynierów  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka (realizowane w języku 

polskim i angielskim) 

Nauczane języki: : I - język angielski na poziomie dwujęzycznym, II - język niemiecki (dla 

kontynuujących naukę – zakres podstawowy) lub DSD 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski 



  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

47 
 

Klasa 1p  
Klasa przygotowująca do międzynarodowej matury. Najlepsi maturzyści z klasy (IB) są przyjmowani bez 

egzaminu na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harward. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: innowacja programowa z języka polskiego, 

matematyki, język angielski 

Nauczane języki: I język angielski, II - język niemiecki (dla początkujących i kontynuujących naukę – 

zakres podstawowy) lub DSD 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, WOS, język nowożytny, z którego kandydat 

otrzymał wyższą ocenę na świadectwie 
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VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

  

Aleja Legionów 4 

25-035 Kielce 

 

tel. 41 367 61 85 

fax. 41 367 69 75 

 

e-mail: sekretariat@zsnr3.kielce.eu 

www: zsnr3.kielce.eu 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Kielce  

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 9 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 270 

Baza szkoły: 

 hala sportowa 
 sala gimnastyczna 
 kompleksem boisk sportowych 
 siłownia stacjonarna oraz siłownia na świeżym powietrzu 
 pracownie informatyczne  
 pracownie przedmiotowe 
 biblioteka z centrum multimedialnym  
 świetlica 
 sklepiki i kawiarenka 

Oferta szkoły 

Klasa 1a – medyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa 1b – pedagogiczno - psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 

Klasa 1c – ekonomiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Klasa 1d – politechniczna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski 

 

Klasa 1e – prawnicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język rosyjski lub język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 
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Klasa 1f – dziennikarska  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język francuski lub język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski 

Klasa 1g – turystyczna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I – język angielski, II – język francuski lub język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Klasa 1h – piłka nożna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki lub język rosyjski  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Klasa 1i – piłka ręczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II – język rosyjski lub język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski 
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X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego  

w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach 

 

 

 

ul. Jagiellońska 90 

25-734 Kielce 

 

tel.: 41 367683 

fax: 413676932 

 

e-mail: zs2@zs2-kielce.pl 

strona internetowa: www.zs2-kielce.pl  

  

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 147 

Baza szkoły:  

 4 pracownie informatyczne 

 2 hale sportowe 

 siłownię, salę fitness, 

 kompleks zewnętrznych boisk Orlik 

 sportową strzelnicę pneumatyczną 

 ciemnię i studio fotograficzne 

 internat na 200 miejsc 

 stołówkę 

 gabinet stomatologiczny 

 gabinet pielęgniarki 

 gabinet fizjoterapii 

Oferta szkoły 

Klasa 1a (mistrzostwa sportowego) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne 

Wymagane zaliczenie testu sprawnościowego  

 

Klasa 1b (mistrzostwa sportowego) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne 

Wymagane zaliczenie testu sprawnościowego  

 

Klasa 1c (ogólnodostępna biologiczno-chemiczna) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

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

mailto:zs2@zs2-kielce.pl
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Klasa 1d (ogólnodostępna humanistyczna) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia lub WOS 
 

Klasa 1e (ogólnodostępna mundurowa) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, WOS, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia lub WOS 
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Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach 

 

ul. Juliusza Słowackiego 5 

25-365 Kielce 

 

tel. 41 343 51 99 

 

e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl 

www.nazaret.kielce.pl 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 87.  

Baza szkoły: 

 15 sal lekcyjnych 

 mała sala gimnastyczna 

 aula wyposażoną w sprzęt audiowizualny. 

 świetlica 

 dziedzinie wewnętrzny 

 dwie windy wewnętrzne 

 gabinetem pielęgniarki  

 gabinetem pedagoga i psychologa. 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I język polski /język angielski; II biologia / 

historia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język francuski, III język włoski/ język 

łaciński 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia lub biologia,  

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I biologia, II chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język francuski, III język włoski/ język 

łaciński 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I matematyka, II fizyka/chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki/ język francuski, III język włoski/ język 

łaciński 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka/chemia, język angielski 
 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@nazaret.kielce.pl
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach 

Zdjęcie  budynku szkoły ul. św. Stanisława Kostki 17 

25 – 341 Kielce 

 

tel. 41 343 11 75 

fax. 41 343 11 75 

 

e-mail: sekretariat@kostka-kielce.pl 

www: https://kostka-kielce.pl/ 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce  

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 84 

Baza szkoły:    

 sale lekcyjne wyposażone w monitory multimedialne  

 hala sportowa oraz boisko  

 sala teatralna 

 gabinet pomocy medycznej 

 stołówka 

 

Oferta szkoły 

Klasa IA  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski oraz do wyboru: historia lub wiedza 

o społeczeństwie, dla chętnych dodatkowo język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa IB  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, dla chętnych dodatkowo język 

angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Klasa IC  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka oraz do wyboru: fizyka lub 

geografia, dla chętnych dodatkowo język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, fizyka 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
 ul. Paderewskiego 55 

25-950 Kielce 

 

tel. 41 366 49 71 

fax. 41 366 49 71 

 

e-mail: kielce-szkola@zdz.kielce.pl 

www: www.szkoly.zdz.kielce.pl 

 

  

Podstawowe informacje: 

Gmina: Kielce 

Szkoła: Niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 30 

Baza szkoły:    

 sale dydaktyczne  

 pracownie komputerowe 

 sala fitness i siłownia 

 szatnia 

Oferta szkoły 

Klasa I a 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, geografia 

Nauczane języki: I-język angielski, II-język niemiecki  

  

Klasa I b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Przedmiot uzupełniający: wychowanie fizyczne - samoobrona 

Nauczane języki: I-język angielski, II-język niemiecki 

Poszerzenia: kosmetyczne, wokalne, społeczno-prawne, teatralne, artystyczne, fotograficzne 
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I Ogólnokształcące Liceum Akademickie  

im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach 

 

ul. Rzeczna 2 

 25-039 Kielce 

 

tel. 41 301 01 13 

 

 

e-mail: olaszkola@olaszkola.pl 

www: http://olaszkola.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: prywatna z uprawnieniami szkoły publicznej 

Planowana liczba oddziałów: 4 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 48 

Baza szkoły:  

 pracownie dydaktyczne 

 kompleks odnowy biologicznej 

 sala fitness 

Oferta szkoły 

Klasa 1a (profil medyczny) 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: biologia, chemia 

 

Klasa 1b (profil prawniczy) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki: I - język angielski, II – język rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 1c (profil matematyczny) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II – język rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: matematyka, fizyka, informatyka 

 

 

Klasa 1d (profil artystyczno-medialny) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, zajęcia 

artystyczno-medialne 

Nauczane języki: I - język angielski, II – język rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski 
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Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

 

ul. Jagiellońska 109a 

25-713 Kielce 

 

tel. 41 366 93 37 

 

www: www.ksp.edu.pl 

e-mail: ksp@ksp@edu.pl   

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 20 

 

Oferta szkoły 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: do wyboru: matematyka, fizyka, biologia, 

chemia, geografia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

Zajęcia prowadzone są po polsku i angielsku  

(szkoła dwujęzyczna – drugi język nauczania – angielski) 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, francuski, hiszpański 

Przedmioty punktowane: język angielski 
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Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach 

 

ul. Peryferyjna 17 

25-562 Kielce  

 

41 300 36 63 

 

e-mail: sekretariat@verne-kielce.pl 

www: verne-kielce.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 22 

Baza szkoły:  

 23 sal dydaktycznych 

 własna kuchnia i stołówka 

 winda 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa 1a – w której realizowane są wszystkie przedmioty w zakresie podstawowym, a w zakresie 

rozszerzonym po wyborach uczniów – w podziale na grupy (min. 3 osobowe) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, 

język obce, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia – uczeń wybiera 2 

przedmioty, które realizować będzie w zakresie rozszerzonym  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki  (kontynuacja) lub francuski (od podstaw) 

lub hiszpański (od podstaw) – uczeń wybiera jeden język z pozycji II) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

58 
 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

 

 

ul. Jagiellońska 90 

25-734 Kielce 

 

tel. 41 367 61 83 

 

 

e-mail: sekretariat@smskielce.pl 

www: smskielce.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 16  

Baza szkoły:  

 2 hale sportowe 

 siłownia, sala fitness 

 internat na 80 miejsc, 

 stołówka 

 gabinet fizjoterapii 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: ocenie podlegają wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Obowiązkowe egzaminy sprawności ogólnej (testy motoryczne) oraz umiejętności 

specjalistycznych z zakresu piłki ręcznej 
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach 

 

ul. Helenówek 2 

25-661 Kielce 

 

tel. 41 3660253 

fax. 41 3452832 

 

e-mail: sekretariat@awans-szkoly.pl 

www.awans-szkoly.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: miasto Kielce 

Szkoła: niepubliczna  

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 60  
 

Baza szkoły:  

 15 multimedialnych sal lekcyjnych w tym pracownie przedmiotowe: biologiczna, fizyczna, 

chemiczna, informatyczna, matematyczna, historyczna, językowa;  

 sala gimnastyczna  

 boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 

 siłownia szkolna 

 sala fitness 

 biblioteka 

 sklepik szkolny 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
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I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach 

 

ul. Wesoła 52 

25-353 Kielce 

 

tel. 41 34 33 953, kom. 502 354 827  

 

e-mail: liceum@spoleczna.edu.pl 

www: https://spoleczna.edu.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 20 

Baza szkoły:  

 3 sale lekcyjne 

 3 pracownie językowe 

 pracownia biologiczna 

 pracownia chemiczna 

 sala gimnastyczna 

 stołówka 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: uczniowie swobodnie wybierają przedmioty 

rozszerzone zgodnie ze swoimi preferencjami (jedynym obowiązkowym rozszerzeniem jest język 

angielski)  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny 
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Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

 

 

ul. Jagiellońska 109a 

25-713 Kielce 

 

tel. 41 366 93 37 

 

www: www.ksp.edu.pl 

e-mail: ksp@ksp@edu.pl   

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 20 

Baza szkoły: 

 sale lekcyjne i pracownie, 

 bufet szkolny 

Oferta szkoły 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: do wyboru: matematyka, fizyka, biologia, 

chemia, geografia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, francuski, hiszpański 

Przedmioty punktowane: język angielski 
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Liceum Ogólnokształcące „Uniwerek” w Kielcach 

 

ul. Marii Opielińskiej 21 

25-604 Kielce  

 

tel. 41 368 66 96 

fax. 41 368 66 96 

 

e-mail: uniwerekkielce@o2.pl   

www.http://uniwerekck.ehost.pl  

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Kielce 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 40  

Baza szkoły:  

 pracownia komputerowa 

 sala gimnastyczna oraz boisko 

 siłownia 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1b 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia 
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Powiat OPATOWSKI 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OŻAROWIE 64  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W 
OŻAROWIE 

65  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z INNOWACJĄ MUNDUROWĄ W OPATOWIE 66  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W OPATOWIE 67  
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 
 

 

Osiedle Wzgórze 56 

27-530 Ożarów  

 

tel. 15 8611801 

fax. 158611802 

 

e-mail: ozarow@poczta.onet.pl 

www: zsozarow.pl 

 

Podstawowe informacje: 

Gmina: Ożarów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 30 

Baza szkoły:  

 sala gimnastyczna oraz boisko sportowe 

 pracownie językowe  

 gabinet pedagoga 

 gabinet higieny szkolnej 

 internat 

Oferta szkoły 

Klasa 1 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język polski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język rosyjski (do wyboru) 
 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub informatyka 
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Edwarda Szylki w Ożarowie 

 

Osiedle Wzgórze 54 

27-530 Ożarów 

 

tel./fax 15 86 11 016, 15 86 11 993 

 

e-mail: zso-ozarow@wp.pl 

www: zso.ozarow.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Ożarów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 24 

Baza szkoły:  

 4 sale lekcyjne 

 pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczne 

 sala gimnastyczna 

 pływalnia 

 boiska 

 siłownia 

 stołówka 

 biblioteka 

 gabinet stomatologiczny 

 gabinet pielęgniarki szkolnej 
 

Oferta szkoły 
 

Klasa 1 - profil dietetyczno-medyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia 
 

Klasa 1 – profil ekonomiczno-politechniczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia 
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Liceum Ogólnokształcące z innowacją mundurową w Opatowie 
 

 

  

ul. Juliusza Słowackiego 56 

 27-500 Opatów 

 

tel. 158682319 

fax. 158682319 
 

e-mail: 

zs1@opatow.szkola.pl  

www: opatow.szkola.pl 

 

 

Podstawowe informacje o szkole  

Gmina: Opatów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 35 

 

Baza szkoły: 

 32 sale lekcyjne 

 2 pracownie komputerowe 

 2 pracownie językowe 

 sala gimnastyczna 

 hala gimnastyczna 

 siłownia wewnętrzna 

 boisko wielofunkcyjne 

 stołówka 

 internat na 110 miejsc 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa I LOM 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka 
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Liceum Ogólnokształcące im Bartosza Głowackiego w Opatowie 

 ul. Sempołowskiej 1 

 

tel. 15 8682035 

fax. 15 8684887 

 

e-mail: lo@opatow.edu.pl 

www: lo.opatow.ids.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Opatów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 125 

Baza szkoły:  

 21 sal lekcyjnych 

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 stołówka 

 biblioteka 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wos, trzeci przedmiot rozszerzony 

do wyboru: historia, język angielski, geografia, biologia, matematyka, fizyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, historia, język angielski 
 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot rozszerzony 

do wyboru: historia, język angielski, geografia, biologia, matematyka, fizyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski 

Przedmioty punktowane: biologia, chemia, język angielski 
 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia,  trzeci przedmiot 

rozszerzony do wyboru: historia, język angielski, biologia, fizyka, informatyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski 

Przedmioty punktowane: matematyka, geografia, język angielski. 
 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, trzeci przedmiot 

rozszerzony do wyboru: historia, język angielski, fizyka, matematyka.. 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski 

Przedmioty punktowane: geografia, biologia, język angielski. 
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Powiat OSTROWIECKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. STANISŁAWA STASZICA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 69  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM 

71  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM  

73  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 74  
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. MARCINA POPIELA W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM 

76  

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM 

77  
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Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

 

Zdjęcie budynku szkoły 

ul. Kilińskiego 19 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

tel.  41 26 54 432 

fax. 41 26 55 211 

 

e-mail: staszicsekret@poczta.onet.pl 

www:staszic.ostrowiec.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów:   5  

Planowana liczba miejsc w klasach I: 165 

Baza szkoły:  

 24 sale lekcyjne, w tym 2 pracownie matematyczne, 1 komputerowa, 1 pracownia językowa 

audiowizualna, pracownia chemiczna, fizyczna, historyczna, 2 pracownie biologiczne 

 sala teatralna 

 sala gimnastyczna 

 siłownia z węzłem sanitarnym 

 szatnia 

 gabinet pedagoga i psychologa szkolnego 

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 biblioteka szkolna 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa 1a - lingwistyczno- ekonomiczna  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język.angielski, geografia, matematyka  

Nauczane języki: I - j. angielski, II - j.niemiecki, j. francuski, j. hiszpański 

Przedmiot dodatkowy - język angielski w biznesie 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 

Klasa 1b -medialno-filmowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski , historia/wos 

Nauczane języki:   I - j. angielski, II - j.niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j.rosyjski, j.włoski 

Przedmiot dodatkowy - warsztaty dziennikarsko-filmowe 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia/WOS 

 

Klasa 1c -biologiczno-chemiczna z elementami ratownictwa medycznego 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki:  I - j. angielski, II - j.niemiecki, j. francuski, j. hiszpański 

Przedmiot dodatkowy - język angielski w medycynie 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
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Klasa 1d -prawniczo-lingwistyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski , historia/wos 

Nauczane języki:  I - j. angielski, II - j.niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j.rosyjski, j.włoski 

Przedmiot dodatkowy - Historia państwa i prawa 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia/WOS 

 

Klasa 1e  społeczno-psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski , biologia/wos 

Nauczane języki:   I - j. angielski, II - j.niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j.rosyjski, j.włoski 

Przedmioty punktowane:  język polski, matematyka, język angielski, biologia/WOS 

   

* Warsztaty z zakresu historii sztuki z elementami rysunku architektonicznego przewidziane są  

do realizacji w grupie międzyooddzialowej  
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Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

ul. Jana Rosłońskiego 1 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

tel. 41 266-61-62 

 

e-mail: 

sekretariat.chreptowicz@ostrowiec.edu.pl 

www: chreptowicz.ostrowiec.edu.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 147 

Baza szkoły: 

 16 klasopracowni 

 2 nowoczesne pracownie informatyczne 

 sala gimnastyczna 

 boisko wielofunkcyjne 

 biblioteka 

 gabinet profilaktyki zdrowotnej 

 

Oferta szkoły 

 
Klasa 1a medyczno-weterynaryjna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka lub język 

angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki (podstawa lub kontynuacja), język 

hiszpański (podstawa), język rosyjski (podstawa) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia 

 

Klasa 1b matematyczno-fizyczno-programistyczna / matematyczno-fizyczno-lingwistyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka z 

programowaniem lub język angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki (podstawa lub kontynuacja), język 

hiszpański (podstawa), język rosyjski (podstawa) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka 

 

Klasa 1c lingwistyczno-medialno-prawnicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki (podstawa lub kontynuacja), język 

hiszpański (podstawa), język rosyjski (podstawa) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza  

o społeczeństwie 
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Klasa 1d matematyczno-lingwistyczno-turystyczna / matematyczno-lingwistyczno-informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia lub 

informatyka 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki (podstawa lub kontynuacja), język 

hiszpański (podstawa), język rosyjski (podstawa) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub 

informatyka 
 

Klasa 1x cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski 

Nauczane języki: I – język angielski, II – język niemiecki (podstawa lub kontynuacja), język 

hiszpański (podstawa), język rosyjski (podstawa) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka 

Uwaga! Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy musi uzyskać co najmniej ocenę dobrą  

z matematyki, języka angielskiego, fizyki i informatyki na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 
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Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

ul. H. Sienkiewicza 67A 

27-400 Ostrowiec Św. 

 

tel. 41 262 17 68 

fax. 41 266 44 48 

 

e-mail: lo3sekretariat@broniewski.ostrowiec.pl 

www: www.broniewski.ostrowiec.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 165 

Baza szkoły:  

 hala sportowa 

 dwa boiska do koszykówki 

 korty tenisowe 

 29 pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, WOS  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, biologia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, geografia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia 
 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język francuski  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa 1e 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski/język francuski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
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Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

ul. Żeromskiego 5 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

tel.  41 262 48 06, w. 101     

fax. 41 262 48 06 

 

e-mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

www:  http://sms.ostrowiec.pl 

 

 

Podstawowe informacje o szkole :  

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 80  

Baza szkoły:  

 

 hala sportowa główna (piłka siatkowa: 3 sektory, piłka ręczna, koszykówka, trybuny na 300 

miejsc siedzących)   

 sala gimnastyczna 

 sala do tenisa stołowego 

 siłownia 

 stadion sportowy: bieżnia LA, skocznia do skoku w dal, boisko o nawierzchni trawiastej do 

piłki nożnej 

 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni betonowej 

 25 pracowni lekcyjnych  

 biblioteka 

 biblioteczne centrum multimedialne  

 sala teatralna  

 internat na 128 osób 

 stołówka 

 aneks kuchenny do samodzielnego przygotowania posiłków 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1 o profilu piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, lekkoatletyka dziewcząt i chłopców 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I - język angielski II - język polski/matematyka 

(do wyboru)  III – geografia/biologia/chemia/fizyka/wos (do wyboru) 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: I - język polski, II - matematyka, III - język angielski, IV - do wyboru 

zgodnie z wybranym rozszerzeniem: geografia/biologia/chemia/fizyka/wos 

 

Klasa 1 o profilu piłka nożna chłopców 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I - język angielski II - język polski/matematyka 

(do wyboru)  III – geografia/biologia/chemia/fizyka/wos (do wyboru) 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: I - język polski, II - matematyka, III - język angielski, IV - do wyboru 

zgodnie z wybranym rozszerzeniem: geografia/biologia/chemia/fizyka/wos 
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Klasa 1 o profilu pływanie dziewcząt i chłopców, piłka wodna chłopców, piłka ręczna chłopców 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I - język angielski II - język polski/matematyka 

(do wyboru)  III – geografia/biologia/chemia/fizyka/wos (do wyboru) 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język hiszpański (do wyboru) 

Przedmioty punktowane: I - język polski, II - matematyka, III - język angielski, IV - do wyboru 

zgodnie z wybranym rozszerzeniem: geografia/biologia/chemia/fizyka/wos 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 

ul. Niewiadoma 19 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

tel. 506 220 150 

fax. (41) 265 19 34 

 

e-mail: sekretariat.klo@gmail.com 

www: http://www.szkolykatolickie.ostrowiec.pl/ 

 

 

 
 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski 

Szkoła: niepubliczna (bezpłatna) 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 17 osób 

Baza szkoły:  

 8 sal lekcyjnych  

 sala gimnastyczna 

 boisko wielofunkcyjne 

 pracownia komputerowa 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa 1a humanistyczno-prawna z elementami dziennikarstwa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 

 

Klasa 1b Klasa medyczno-przyrodnicza z elementami dietetyki 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski Przedmioty 

punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia 

 

Klasa 1c Klasa lingwistyczno-turystyczna   

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, wiedza o 

społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski Przedmioty 

punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub geografia 

 

 

  

  

 

 

mailto:sekretariat.klo@gmail.com
http://www.szkolykatolickie.ostrowiec.pl/
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

ul. Sienkiewicza 65 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

tel. 41 262 83 20 

kom. +48 606 872 645 

 

e-mail: kontakt@edukacja.org.pl 

www. edukacja.org.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 multiprofilowy 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 21  
 

Baza szkoły:  

 sale dydaktyczne, 

 pracownie przedmiotowe  

 sale do zajęć indywidualnych i w małych grupach 

 biblioteka z czytelnią 

 sala teatralna 

 sala hamakowa 

 sala mindfulnes 

 pokój uczniów, strefy wypoczynku, szatnia z systemem szafek indywidualnych 

 blok sportowy (sala gimnastyczna i sala wielofunkcyjna przystosowaną m.in. do zajęć bungee 

fitness) 

 boisko  
 

Oferta szkoły 
 

Klasa I 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: grupy profilowe: biologiczno-chemiczna 

(biologia, chemia); matematyczno-geograficzna (matematyka, geografia); matematyczno-fizyczna 

(matematyka, fizyka); humanistyczno-lingwistyczna (język polski lub/i historia, język angielski*); 

łączona (konfiguracja przedmiotów proponowana przez ucznia)  *możliwość rozszerzania języka angielskiego 

dotyczy każdej z grup 

Nauczane języki: j. angielski – kontynuacja; j. hiszpański - podstawa lub kontynuacja; j. niemiecki - 

kontynuacja 

Przedmioty punktowane: przedmioty nie są punktowane.  
 

 

 

  

 

 

mailto:kontakt@edukacja.org.pl
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Powiat PIŃCZOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PIŃCZOWIE 79  
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Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

 ul.Nowy Świat 2 

28-400 Pińczów 

 

tel. 413572843 

 

e-mail: lopinczowdyrekcja@wp.pl 

www: lopinczow.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Pińczów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 150  

Baza szkoły:  

 17 sal lekcyjnych 

 sala gimnastyczna 

 salka do fitness 

 boisko wielofunkcyjne 

 kompleks lekkoatletyczny 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a akademicka 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, fizyka  

lub geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka lub język angielski lub geografia. 

 

Klasa 1b o profilu medycznym 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka lub język 

angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Klasa 1c humanistyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia lub wiedza 

o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski. 

Klasa 1d informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka lub język 

angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, fizyka lub język angielski 
 

Klasa 1e ogólna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski, język polski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, język rosyjski  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
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Powiat SANDOMIERSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM GOSTOMIANUM W SANDOMIERZU 81  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU 83  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHOBRZANACH 84  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KLIMONTOWIE 85  
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOPRZYWNICY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W 
KOPRZYWNICY 

86  

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JADWIGI W SANDOMIERZU 87  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN  
W SANDOMIERZU 

89  
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I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu 

 

 

ul. Jana Długosza 7 

27-600 Sandomierz 

 

tel. 15 832 52 45 

fax. 15 832 52 45 

 

e-mail: 1losand@lo1.sandomierz.pl 

www:  lo1.sandomierz.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Sandomierz 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów:5 

Planowana liczba miejsc w klasach I:160 

Baza szkoły:  

 sale lekcyjne i pracownie: informatyczna, chemiczna, fizyczna 

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

Oferta szkoły 

Klasa 1a 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka + fizyka, do wyboru: informatyka, 

język angielski, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język 

francuski, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, fizyka, chemia lub informatyka 

 

Klasa 1b 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka + geografia + język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język 

francuski, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia 

 

Klasa 1c dwujęzyczna z językiem angielskim 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka + do wyboru: fizyka, geografia, 

chemia.  

Przedmioty nauczane częściowo w języku angielskim: matematyka, historia, informatyka, 

wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, godzina z wychowawcą. 

Nauczane języki: I - język angielski, II do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język 

francuski, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, geografia, chemia 

Obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego. 

 

Klasa 1d 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia + chemia + do wyboru: matematyka lub 

język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język 

francuski, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia 
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Klasa 1e 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski + do wyboru: historia  

lub biologia+ do wyboru: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język 

francuski, język włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia, historia, wos, geografia,  
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II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu 

 

ul. Mickiewicza 9 

27-600 Sandomierz 

 

tel. 15-8322245, 533822245 

fax. 15-8322245 

 

e-mail: sekretariat@2lo.sandomierz.pl 

www: 2lo.sandomierz.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Sandomierz 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 (cztery) 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 120 (po 30 uczniów w każdej klasie) 

Baza szkoły:  

 16 sal lekcyjnych,  

 2 pracownie językowe 

 sala gimnastyczna 

 boisko wielofunkcyjne 

 stołówka oraz bursa szkolna 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa I a (profil inżynieryjno-ekonomiczny) 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz do wyboru 

informatyka lub język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka  

 

Klasa I b (profil przyrodniczo-medyczny) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia oraz do wyboru język angielski 

lub matematyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia lub język obcy nowożytny 

 

Klasa I c (profil humanistyczno-prawny) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wos lub język obcy nowożytny 

 

Klasa I d (profil planistyczno-menedżerski) 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka oraz do wyboru język 

angielski lub informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, geografia lub informatyka 
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Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 

 

Chobrzany 111 a 

27-650 Samborzec 

 

tel. 15 8314320 

fax. 15 8314320 

 

e-mail: liceumchob@poczta.onet.pl 

www: lochobrzany.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Samborzec 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów:   1 

Planowana liczba miejsc w klasach I:  30 

 

Baza szkoły:   

 6 sal lekcyjnych 

  4 pracownie 

  2 sale gimnastyczne 

  siłownia 

  2 boiska sportowe 

  stołówka 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j.polski, historia lub wos, matematyka, 

geografia, fizyka, bilogia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, historia, wos, matematyka, geografia, fizyka, biologia, 

chemia. 
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Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie 

 

 

ul. Zysmana 9 

27-640 Klimontów  

 

tel. 158661329 

 

e-mail: liceumklimontów@gmail.com 

www: https://lo.klimontow.pl/ 

 
Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Klimontów 

Szkoła:publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 
Planowana liczba miejsc w kl. I:25 

Baza szkoły:   

 sale lekcyjne 

 pracownia informatyczna 

 hala sportowa 

 biblioteka szkolna 

 stołówka 

 

Oferta szkoły 

Profil politechniczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: fizyka 

 

Profil medyczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: biologia 

 

Profil humanistyczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: historia 
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Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy 

 

ul. Szkolna 9 

27 – 660 Koprzywnica 

 

tel. 15 84 77 1000 

 

e-mail: zsowkoprzywnicy@o2.pl 

www: zsokoprzywnica.xip.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Koprzywnica 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 50 

Baza szkoły:  

 hala sportowa 

 siłownia i boisko wielofunkcyjne 

 2 sale informatyczne 

 10 sal lekcyjnych wyposażonych  

 biblioteka i czytelnia z pracownią multimedialną 

 świetlica i stołówka szkolna 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1b 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu 

 

ul. św. Jadwigi Królowej 5 

27-600 Sandomierz 

 

tel. 15 832 78 09 

 

e-mail: kliceum@hotmail.com 

www: katoliksandomierz.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Sandomierz  

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 60 

Baza szkoły:  

 internat 

 stołówka 

 boisko wielofunkcyjne 

 siłownia 

 3 sale lekcyjnych 

 czytelnia 

 biblioteka 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, trzeci przedmiot do 

wyboru  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, języki obce, 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do 

wyboru  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki , III – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, języki obce, geografia 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do 

wyboru 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański, III – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, języki obce 

 
Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, trzeci przedmiot do 

wyboru 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański, III – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, biologia, języki obce 
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Klasa 1e 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, język hiszpański 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański, III – język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, , języki obce 
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Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich  

im. KEN w Sandomierzu 

 

ul. Wojska Polskiego 22 

27-600 Sandomierz 

 

tel. (15)8322243, 789437806 

fax.  (15)8322243 

 

e-mail: zsgih@poczta.onet.pl 

www: zsgih.sandomierz.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Sandomierz 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 60 

Baza szkoły: Liceum Ogólnokształcące posiada:  

 11  sal lekcyjnych 

 9 pracowni (w tym komputerowe, językowe) 

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 boisko 

 gabinet pielęgniarski 

 

Oferta szkoły 

Klasa mundurowa 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język obcy, geografia, wychowanie - fizyczne 

 

Klasa sportowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski 

Nauczane języki: język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: wychowanie fizyczne, geografia 

 

Klasa podstawy ratownictwa medycznego / pielęgniarstwo  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: biologia, chemia 

Przedmioty dodatkowe: podstawy ratownictwa medycznego, podstawy pielęgniarstwa 
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Powiat SKARŻYSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 91  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 93  

LICEUM AKADEMICKIE KORPUSU KADETÓW W SUCHEDNIOWIE 95  
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I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej 

 

ul. 1 Maja 82  

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA 

 

tel. (0-41) 251-39-28 

fax. (0-41) 251-12-58 

 

e-mail: poczta@slowacki.info.pl 

www: http://slowacki.info.pl/ 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Skarżysko-Kamienna 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 6 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 210 

Baza szkoły:  

 laboratorium chemiczne 

 hala sportowa 

 sala gimnastyczna 

 boisko 

Oferta szkoły 
 

Klasa 1a  KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA-DWUJĘZYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I - historia dwujęzyczna II - do wyboru*: 

matematyka, biologia, geografia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. 

rosyjski, j. hiszpański 

j. angielski dwujęzyczny 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 
 

Klasa 1b  KLASA MATEMATYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I - matematyka, II - język angielski, III - do 

wyboru*: biologia, geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. 

rosyjski, j. hiszpański 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 
 

Klasa 1c KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I – biologia, II – chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 
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Klasa 1d  KLASA LINGWISTYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I – j. polski, II – j. angielski, III - do wyboru*: 

matematyka, biologia, geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, 

j. rosyjski, j. hiszpański 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 
 

Klasa 1e  KLASA BIOLOGICZNA - DWUJĘZYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I – biologia dwujęzyczna, II – do wyboru*: 

matematyka, geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. niemiecki, j. 

rosyjski, j. hiszpański 

j. angielski dwujęzyczny 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 
 

Klasa 1f  KLASA INFORMATYCZNO-JĘZYKOWA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I – informatyka, II – j. angielski, III – do 

wyboru*: matematyka, biologia, geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. 

niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 
 

Klasa 1g  KLASA GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNA - DWUJĘZYCZNA 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: I – geografia dwujęzyczna, II – do wyboru*: 

matematyka, biologia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,  j. rosyjski, 

j. hiszpański 

j. niemiecki dwujęzyczny 

Nauczane języki: I - język angielski, II – do wyboru: język niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwóch obowiązkowych zajęć spośród: 

języka obcego nowożytnego, fizyki, informatyki, geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy 

o społeczeństwie (punktowane są te dwa przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 
 

* przedmioty rozszerzone do wyboru uwarunkowane są liczbą chętnych i możliwościami 

organizacyjnymi. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej 

 Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

tel. 41 25 13 970 

 

e-mail: sekretariat@mickiewicz.net 

www.mickiewicz.net 

 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Skarżysko-Kamienna 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 150 

Baza szkoły: 

 14 sal lekcyjnych 

 10 pracowni 

 hala sportowa,  sala gimnastyczna i boisko sportowe 

 gabinet stomatologa 

 gabinet psychologa 

 gabinet doradcy zawodowego 

 

Oferta szkoły 

 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka + jeden przedmiot do wyboru: 

fizyka, geografia, informatyka, język angielski, chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język 

niemiecki, język rosyjski, historia, biologia. Od klasy 2 trzeci przedmiot do wyboru spośród: fizyka, 

geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, biologia, chemia, historia. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, 

historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. 
 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia + jeden przedmiot do wyboru: chemia, 

fizyka, geografia, język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język 

niemiecki, język rosyjski, historia. Od klasy 2 trzeci przedmiot do wyboru spośród: matematyka, 

fizyka, geografia, język angielski, chemia, język niemiecki, język rosyjski, historia, informatyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, 

historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. 

 

 

mailto:sekretariat@mickiewicz.net
http://www.mickiewicz.net/
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Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

język polski + jeden przedmiot do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski, 

biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, język niemiecki, język rosyjski. Od klasy 2 trzeci 

przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, fizyka, geografia, język angielski, chemia, język 

niemiecki, język rosyjski, biologia, informatyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, 

historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. 

 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

język angielski + jeden przedmiot do wyboru: język polski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o 

społeczeństwie, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Od klasy 2 trzeci przedmiot 

do wyboru spośród: historia, matematyka, fizyka, geografia, chemia, język niemiecki, język rosyjski, 

biologia, informatyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, 

historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. 

 

Klasa 1e 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

język angielski + jeden przedmiot do wyboru: język polski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o 

społeczeństwie, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka. Od klasy 2 trzeci przedmiot 

do wyboru spośród: historia, matematyka, fizyka, geografia, chemia, język niemiecki, język rosyjski, 

biologia, informatyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: obligatoryjnie z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, będzie to 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów kierunkowych dla danego profilu, oraz 

najlepsza ocena wybrana przez system spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, 

historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. 
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Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie 

 

ul. Sportowa 3 

26-130 Suchedniów 

 

tel. 41 262 45 69, 

792 700 729,  

510 304 404 

 

e-mail: 
lakksuchedniow@gmail.com 

www: korpuskadetow.com 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Suchedniów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 26 

Baza szkoły: 

 7 sal lekcyjnych 

 2 pracownie informatyczne 

 sala gimnastyczna 

 boisko 

 stołówka 

 internat 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – j. rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka, (geografia jako 

dodatkowy wybór), język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, III – j. rosyjski, 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia. 

UWAGA!!!  Szkoła edukuje w dowolnej konfiguracji przedmioty w rozszerzenie. 
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Powiat STARACHOWICKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STARACHOWICACH 97  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W STARACHOWICACH 98  
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRZYSZTOFA KAMILA 
BACZYŃSKIEGO W STARACHOWICACH 

99  

SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W STARACHOWICACH 100  
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W 
STARACHOWICACH 

101  
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I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach 

 

ul. Radomska 37 

27-200 Starachowice  

 

tel. / fax: 41 274 77 02 

 

e-mail: lo1@lo1.starachowice.pl 

www:  lo1.starachowice.pl 

 

  
 

 Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Starachowice 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 170 

Baza szkoły:  

 25 sal lekcyjnych 

 pracownie przedmiotowe 

 2 pracownie komputerowe 

 sala gimnastyczna i pełnowymiarowa hala sportowa 

 świetlica 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, j. angielski. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, historia lub wos. 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. 

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

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język polski, j. angielski. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, geografia lub wos. 
 

Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, j. angielski. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka. 

 

Klasa 1e 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka. 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski. 

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka. 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach 

 

ul. Szkolna 12  

27-200 Starachowice 

 

tel.  41 274 60 62 

fax. 41 274 60 62 

 

e-mail: sekretariat@2lo.starachowice.pl 

www: 2lo.starachowice.pl/  

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Starachowice 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 136 

Baza szkoły:  

 23 sale lekcyjne 

 pracownie: 2 pracownie komputerowe, pracownia chemiczna, fizyczna 

 hala sportowa 

 sala gimnastyczna 

 biblioteka 

 strzelnica 

 siłownia 

 sala do zajęć artystycznych 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski,  II - język niemiecki/ hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki 

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

 
Klasa 1d  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia , język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, 

geografia. 
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III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach 

 

Aleja Jana Pawła II 18; 

 27-200 Starachowice 

 

tel. 41 274 51 16 

 

e-mail: lo3_star@op.pl   

www.3lo.starachowice.pl 

 

 

 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Starachowice 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3  

Planowana liczba miejsc w klasach I: 90 

Baza szkoły:  

 10 pracowni lekcyjnych 

 pracownia informatyczna 

 dostęp do hali sportowej, 

 salka gimnastyczna 

 boisko 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1A humanistyczno – artystyczna  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański / język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język niemiecki, historia   

 

Klasa 1B informatyczno – językowa  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski, język hiszpański  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, informatyka  

 

Klasa 1C biznesowa  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język hiszpański / język niemiecki  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia, informatyka  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=3+lo+starachowice
http://www.3lo.starachowice.pl/
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Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

Zdjęcie budynku szkoły ul. Szkolna 10 

27-200 Starachowice 

 

tel. 41 274 72 52 

fax. 41 274 72 52 

 

e-mail: sekretariat@zsz3.net 

www: zsz3.net 
 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Starachowice 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 34 

Baza szkoły:  

 hala sportowa 

 1 boisko sportowe piłkarskie pełnowymiarowe trawiaste 

 2 boiska sportowe trawiaste mniejsze 

 siłownia 

 sala do ćwiczeń fitness 

 siłownia 

 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 świetlica 

 2 sale informatyczne 

 sala multimedialną do nauki języków obcych 

 sale lekcyjne z wyposażeniem multimedialnym 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, j. angielski, j. polski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, j. angielski, biologia, obowiązuje test 

sprawnościowy ogólny z zakresu wychowania fizycznego 
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Starachowicach 

 

ul. Iłżecka 39 

27-200 Starachowice 

 

tel. 41 274 84 11 

fax. 41 274 84 11 

 

e-mail: sto@starachowice.org 

www: sto.starachowice.org 

 

Podstawowe informacje: 

Gmina: Starachowice 

Szkoła: niepubliczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 80 
 

Baza szkoły:  

 sale lekcyjne  

 pracownia chemiczno-fizyczna 

 pracownia komputerowa  

 sala gimnastyczna 

 siłownia 

 boisko 

 sklepik 

 kawiarenka z elektronicznym ekranem informacyjnym 

 biblioteka 

 świetlica 

OFERTA SZKOŁY 

Klasa 1a - profil medyczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia lub matematyka, język 

angielski  

Nauczane języki: I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański/ język 

francuski/ język rosyjski/ język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa 1b - profil politechniczny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, język 

angielski  

Nauczane języki: I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański/ język 

francuski/ język rosyjski/ język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 
 

Klasa 1c - profil uniwersytecki 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia lub wiedza o 

społeczeństwie, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 
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Klasa 1d - profil indywidualny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz wybrane przez ucznia 

przedmioty  

Nauczane języki: I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański/ język 

francuski/ język rosyjski/ język niemiecki 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, dwa wybrane przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 
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Powiat STASZOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BOGORII 104  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE 105  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W STASZOWIE 106  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” 
W POŁAŃCU 

107  

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OSIEKU 108  
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Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II  

w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii 

 

 

 

ul. Południowa 2  

28-210 Bogoria 

 

Tel. 15 867 40 26 

 

email: pspbog@gazeta.pl 

www.zpobogoria.pl 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Bogoria 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 2 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 50 
 

Baza szkoły:  

 hala sportowa oraz kompleks boisk 

 pracownie przedmiotowe  

 biblioteka z czytelnią 

 stołówka 

 gabinet pielęgniarki 

Oferta szkoły 

Klasa 1a 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 
Przedmioty punktowane: chemia, biologia 
 

Klasa 1b 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski, język polski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane: historia, wos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:pspbog@gazeta.pl
http://www.zpobogoria.pl/
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Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 

 

ul. 11 Listopada 3 

28-200 Staszów  
 

tel. 158642583 

fax. 158642583 
 

e-mail: liceum@staszowski.com  

www: www.lo.staszowski.com  

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Staszów  

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 6 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 180 

Baza szkoły:  

 hala sportowa oraz boiska sportowe 

 sala korekcyjna i siłownia 

 17 sal lekcyjnych 

 13 pracowni przedmiotowych  

 aula szkolna 

 muzeum 

 sklepik szklony  

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski/włoski  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1b – dwujęzyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski/włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski/włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa 1d – dwujęzyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski/włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa 1e 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski/włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 

Klasa 1f 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, 

język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski/włoski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka 

 

mailto:liceum@staszowski.com
http://www.lo.staszowski.com/


  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

106 
 

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 

 

ul. Koszarowa 7 

28-200 Staszów 

 

tel. 158642539 

 

e-mail: zsstaszow@poczta.fm 

www: www.zsstaszow.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina:Staszów 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 96  

Baza szkoły:  

 15 sal lekcyjnych  

 4 sale komputerowe 

 5 sal językowych 

 sala gimnastyczna  

 sala do gimnastyki (lustrzana)  

 siłownia 

 strzelnica pneumatyczna i kulowa 

 sala tenisa stołowego  

 gabinet stomatologiczny 

 Internat – 90 miejsc 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1a -humanistyczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, , historia, angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, angielski 

 

Klasa 1b –matematyczno-informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:, matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski matematyka, fizyka, informatyka 

 

Klasa 1usp - usportowiona 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia lub biologia   

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia lub biologia 

W przypadku klasy usportowionej zwiększona tygodniowa liczba godzin wychowania fizycznego. 
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu 
 

 

ul. Ruszczańska 23 

28-230 Połaniec 

 

tel. 15 8650325 

fax. 15 8650325 

 

e-mail: zspolan@poczta.fm 

www: zspolaniec.slaskdatacenter.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Połaniec 

Szkoła: publiczna  

Planowana liczba oddziałów: 3 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 90 

Baza szkoły: 

 24 sale lekcyjnych –w tym pracownie biologiczna, chemiczna, informatyki, językowa 

 2 sale gimnastyczne, w tym jedna z widownią 

 sala fitness 

 boisko wielofunkcyjne 
 

Oferta szkoły 

Klasa 1a  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski 
 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, geografia, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

108 
 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku - Liceum Ogólnokształcące w Osieku 
 

 

ul. Wolności 24a  

28-221 Osiek 

 

tel. 158671201 

fax. 158671201 

 

e-mail: zsosiek@gmail.com 

www: zsosiek.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole: 

Gmina: Osiek 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 24 

Baza szkoły:  

 7 przedmiotowych sal lekcyjnych 

 sala informatyczna  

 hal sportowa oraz boisko szkolne „Orlik” 

 siłownia 

 gabinet pielęgniarki 

 stołówka 

 biblioteka 

Oferta szkoły 

Klasa 1a - humanistyczna z elementami prawa i dziennikarstwa   
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia 
 

Klasa 1b – biologiczno-chemiczna z elementami ratownictwa medycznego i dietetyki 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, chemia 
 

Klasa 1c – matematyczno-przyrodnicza z elementami ochrony środowiska 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski 
 

 



  

INFORMATOR ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 

109 
 

 

Powiat WŁOSZCZOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY STRONA 
IDŹ DO 

STRONY 
SZKOŁY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE 110  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WŁOSZCZOWIE 112  

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WŁOSZCZOWIE 114  
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I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie 

 29-100 Włoszczowa,  

ul. Wiśniowa 12 

 

tel. 413942412 

fax. 413945150 

 

e-mail: 

sekretariat@1-lo.pl 

www: 1-lo.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 
Gmina: Włoszczowa 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 5 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 160 

Baza szkoły:  

 21 sal lekcyjnych, w tym: pracownia chemiczna, pracownia fizyczna 

 sala gimnastyczna 

 siłownia wewnętrzna i zewnętrzna 

 

 

Oferta szkoły 
Klasa 1a - językowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki/język 

hiszpański 

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, II język obcy,  

 

Klasa 1b - humanistyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia/wiedza o 

społeczeństwie/geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia/wiedza o 

społeczeństwie/geografia 

 

Klasa 1c - biomedyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia 
 

Klasa 1d – matematyczno-przyrodnicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia/chemia/geografia, język 

angielski  

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia/ chemia/geografia, j. angielski 

lub: 
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Klasa 1d – matematyczno-przyrodnicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia/chemia/geografia 

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia/ chemia/geografia, wybrany język 

 

Klasa 1e- matematyczno- fizyczno-informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka/informatyka, język 

angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka/informatyka, język angielski 

lub: 

Klasa 1e- matematyczno- fizyczno-informatyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka/informatyka 

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka/informatyka, wybrany język 

 

Klasa 1f- matematyczno- językowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski 

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, II wybrany język 

 

Klasa 1g- psychologiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia  

Nauczane języki: I - język angielski, II- język niemiecki/język hiszpański/język rosyjski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia 
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II Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie 

 

ul. Koniecpolska 40 

29-100 Włoszczowa 
 

tel. (41) 39-42-212 
 

e-mail: sekretariat@zsp2wloszczowa.pl 

www:  https://zs2wloszczowa.pl/  

 

Podstawowe informacje o szkole 
Gmina: Włoszczowa   
Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 4 
Planowana liczba miejsc w klasach I: 120 

Baza szkoły:  

 8 sal lekcyjnych 

 22 pracownie 

 biblioteka 

 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

 sala gimnastyczna 

 boisko 

 stołówka 

 internat 

Oferta szkoły 

Klasa psychologiczno-społeczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki: Do wyboru: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i historia lub wiedza o społeczeństwie 
 

Klasa matematyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka; 

Drugi do wyboru z: język angielski, biologia, geografia, chemia. 
Nauczane języki: : Do wyboru : język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i chemia lub biologia lub geografia 
 

Klasa biologiczno-chemiczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  

Nauczane języki: : Do wyboru: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski.  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i chemia lub biologia 
 

Klasa sportowo-militarna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Geografia; 

Drugi do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, biologia lub język angielski. 

Nauczane języki: Do wyboru: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i wiedza o społeczeństwie lub geografia 

mailto:sekretariat@zsp2wloszczowa.pl
https://zs2wloszczowa.pl/
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Klasa pożarniczo-ratownicza 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Geografia; Drugi do wyboru z: wiedza o 

społeczeństwie, biologia, język angielski. 
Nauczane języki: Do wyboru: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i  wiedza o społeczeństwie lub geografia 
 

Klasa językowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Język angielski; Geografia lub wiedza o 

społeczeństwie; Możliwość rozszerzenia drugiego języka z: język rosyjski, język hiszpański, język 

niemiecki.  

Nauczane języki: Do wyboru: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, 

język włoski 
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i II język obcy lub geografia 
 

Klasa humanistyczna 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym język polski, historia; wiedza o społeczeństwie.  

Nauczane języki: Do wyboru: język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski. 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie 

podstawowym i historia lub wiedza o społeczeństwie 
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III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie 

 

ul. Wiśniowa 23 

29-100 Włoszczowa  

 

 

tel.  41 39 42 - 777 

fax. 41 39 42- 777 

 

e-mail: sekretariat@zsp3.pl 

www: zsp3.pl 

 

Podstawowe informacje o szkole 

Gmina: Włoszczowa 

Szkoła: publiczna 

Planowana liczba oddziałów: 1 

Planowana liczba miejsc w klasach I: 28 

Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjno- prawnym  

Baza szkoły:  

 32 sale lekcyjne 

 5 pracowni 

 strzelnica 

 biblioteka 

sala gimnastyczna  

 2 boiska, 

 stołówka 

 internat 

 

Oferta szkoły 

Klasa 1 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język polski, język angielski 

Nauczane języki: język angielski/ język niemiecki/język rosyjski/ język hiszpański,  

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka , język obcy, wiedza o społeczeństwie 

 

 
 

 

 

 


