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Informator został opracowany na podstawie danych nadesłanych przez dyrektorów liceów ogólnokształcących 

i liceów ogólnokształcących dla dorosłych nadzorowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
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Drodzy absolwenci szkół podstawowych 

 

Wkrótce przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej. To jeden z najważniejszych wyborów 

edukacyjnych w Waszym życiu, z którym będzie się wiązała Wasza przyszłość. Świadoma i przemyślana decyzja 

o szkole ponadpodstawowej będzie stanowiła gwarancję dalszej efektywnej ścieżki kształcenia, a w rezultacie 

przyszłej drogi zawodowej. Nie powinna być wynikiem impulsu lub podejmowana pod wpływem chwili ale wymaga 

ona momentu refleksji nad samym sobą  i zastanowienia się co najlepiej odpowiada Waszym predyspozycjom, 

pasjom, indywidualnym zamierzeniom. Miejcie też na uwadze, że dobry wybór szkoły ponadpodstawowej wiąże 

się z dobrym przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych, przez co zdobycie wymarzonego zawodu 

w przyszłości stoi przed Wami otworem. 

Aby ta trudna i odpowiedzialna decyzja była łatwiejsza, przygotowaliśmy przewodnik oferty edukacyjnej 

liceów ogólnokształcących i liceów ogólnokształcących dla dorosłych 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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Powiat BUSKI 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju 

II Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 

III Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 

IV Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 

V Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Busku Zdroju 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Busku-Zdroju  Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
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I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju 

 

Baza szkoły 
 hala sportowa 
 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) 

 
 

 

Klasa 1A  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia 

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

 
 
 
 

  
ul. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój 
 

tel.: 41-378-36-53  fax: 41-378-36-53 

e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl 

strona internetowa: https://lo1busko.edupage.org 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  6 

Planowana liczba miejsc w klasach I 180 

mailto:lo1busko@lo1busko.civ.pl
https://lo1busko.edupage.org/
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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 1D  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, biologia 

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 

język polski, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, pierwszy język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny 

 
Klasa 1G  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia 
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II Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 

 

Baza szkoły 
 dostęp do pełnowymiarowej hali sportowej 
 nowoczesna siłownia 
 wielofunkcyjne boisko zewnętrzne z nawierzchnią bitumiczną 
 nowoczesne 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 

 
 

 

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 

  

 

 

 
ul. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko-Zdrój 
 
tel.:  41 378 24 72   fax: 41 260 55 41 

e-mail:  zstio@budowlanka.edu.pl 

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

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 30 

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

 

Baza szkoły 
 16 sal lekcyjnych 
 5 pracowni 
 sala gimnastyczna 
 siłownia 
 sala fitness 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język obcy, fizyka, zwiększona liczba godzin z matematyki 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka,  informatyka 

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język obcy, biologia, zwiększona liczba godzin z matematyki 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, informatyka 

  

  
al. Adama Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój 
 

tel.: 41 378 79 21  fax: ----- 

e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl 

strona internetowa:  http://zsp1busko.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  2 

Planowana liczba miejsc w klasach I 48 

mailto:sekretariat@zsp1busko.pl
http://zsp1busko.pl/
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IV Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju 

 

Baza szkoły 
 cztery specjalistyczne pracownie informatyczne (sieci komputerowe, programowanie, aplikacje interne-

towe, urządzenia techniki komputerowej) 
 sala gimnastyczną 
 boisko 
 kort tenisowy 
 siłownia wewnętrzna i zewnętrzna 
 internat ze stołówką 

 
 

 

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 

  

  
al. Adama Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój 
 

tel.: 41 378 4386  fax: 41 378 4515 

e-mail:  zsti@zsti.pl 

strona internetowa: http://www.zsti.pl 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 34 

mailto:zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl/
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V Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju  

 

Baza szkoły 
 pracownie: językowe, geograficzna/biologiczna, informatyczna 
 sala gimnastyczna 
 zewnętrzny zespół boiskowo/rekreacyjny 
 stołówka 
 grupy wychowawcze (internat) 
 basen rehabilitacyjny 

 
 

 

Klasa   

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

  
ul. Rehabilitacyjna 1, 28–100 Busko–Zdrój 
 

tel.: 41-378-41-19  fax: 41-378-41-19 

e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl 

strona internetowa: www.sosw.busko.pl 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 12 

mailto:sekretariat@buskososw.internetdsl.pl
http://www.sosw.busko.pl/
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Busku Zdroju 

 

Baza szkoły 
 dwie sale dydaktyczne 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane - 

 
  

  
ul. Partyzantów 21,28-100 Busko Zdrój 
 
tel.: 883003204  fax: - 

e-mail:  busko@sigma.org.pl 

strona internetowa:  https://sigma.org.pl/miasto/busko-

zdroj 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 30 

mailto:busko@sigma.org.pl
https://sigma.org.pl/miasto/busko-zdroj
https://sigma.org.pl/miasto/busko-zdroj


 

 

14 

 

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Busku-Zdroju  
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 7 sal lekcyjnych 
 2 pracownie komputerowe 
 strzelnica 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, matematyka 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane przedmioty nie są punktowane, decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

  
ul. Wojska Polskiego 31, 28-100 Busko-Zdrój 
 
tel.: 41 378 43 39  fax: - 

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

strona internetowa: szkolybusko.zdz.kielce.pl 

typ szkoły:  niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 30 

mailto:busko-szkola@zdz.kielce.pl
szkolybusko.zdz.kielce.pl
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Powiat JĘDRZEJOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie 

II Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie 

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jędrzejowie 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie 

 

Baza szkoły 
 37 sal lekcyjnych, w tym pracownie komputerowe, sale językowe, sale przedmiotowe 
 aule wykładowe 
 czytelnia 
 biblioteka szkolna 
 baza sportowa: hala sportowa, mała sala gimnastyczna, siłownia, sala tenisa stołowego, kompleks boisk 

na świeżym powietrzu 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I grupa: język polski, historia / II grupa język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki I - język angielski, II – do wyboru język francuski / niemiecki / włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, I grupa: historia, wiedza o społeczeństwie / II grupa: język 

angielski, wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I grupa:  matematyka, język angielski / II grupa:  geografia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II – do wyboru język francuski / niemiecki / włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, I grupa:  język angielski, informatyka / II grupa:  geografia, 

język angielski 

 
Klasa 1c  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II – do wyboru język francuski / niemiecki / włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

  
ul. 11 Listopada 37, 28–300 Jędrzejów 
 

tel.: 41 386 23 87  fax: 41 386 23 87 

e-mail: loreyjedrzejow@wp.pl 

strona internetowa: https://liceumreja.pl/ 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  3 

Planowana liczba miejsc w klasach I 105 

mailto:loreyjedrzejow@wp.pl
https://liceumreja.pl/
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II Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie 

 

Baza szkoły 
 hala sportowa 
 sala gimnastyczna 
 3 boiska sportowe 
 7 sal komputerowych 
 4 pracownie językowe 
 pracownie przedmiotowe 

 
 

 

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, język angielski 

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 

  

  
ul. Feliksa Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów 
 

tel.: 41 386 22 11  fax: 41 386 22 11 

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

strona internetowa: www.zsp1.jedrzejow.com.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  3 

Planowana liczba miejsc w klasach I 90 

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

 

Baza szkoły 
 pracownia komputerowa, pracownia językowa 
 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 

 

 

 

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 

 

 

 
ul. 11 Listopada 14b, 28-366 Małogoszcz 
 

tel.: 41 38 554 70   fax: - 

e-mail: lomalogoszcz@poczta.onet.pl 

strona internetowa: https://lomalogoszcz.pl/ 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  3 

Planowana liczba miejsc w klasach I 60 

mailto:lomalogoszcz@poczta.onet.pl
https://lomalogoszcz.pl/
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 

 

Baza szkoły 
 nowoczesna pracownia komputerowa 
 nowoczesna pracownia językowa 
 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny 
 sala gimnastyczna, hala widowiskowo-sportowa 
 siłownia,  boisko 
 biblioteka, czytelnia 
 gabinet pielęgniarki szkolnej 
 kącik relaksacyjny 
 świetlica 
 stołówka 
 sklepik szkolny 

 

 

 

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 

 
 
 
 

  
ul. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 
 

tel. / fax: 41 381 16 56 

e-mail:  lo_sedziszow@o2.pl 

strona internetowa: http://losedziszow.pl/ 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  4 

Planowana liczba miejsc w klasach I 96 

mailto:lo_sedziszow@o2.pl
http://losedziszow.pl/
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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 

 

Baza szkoły 
 11 sal lekcyjnych 
 hala gimnastyczna 
 strzelnica 
 internat 
 stołówka 
 schronisko młodzieżowe 

 

 

 

Klasa 1a militarno-sportowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, fizyka, informatyka 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

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

 
Klasa 1b policyjno-prawna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

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

 
Klasa 1c Oddział Przygotowania Wojskowego 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, informatyka, geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia, wychowanie fizyczne 

 
 

 

 

 
ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław 
 

tel.: 41 3806018  fax: 41 3806018 

e-mail:  zspwodzislaw@poczta.onet.pl 

strona internetowa:  http://www.liceumwodzislaw.pl/ 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d 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, fizyka, język angielski, wychowanie fizyczne 

 
Klasa 1e ogólna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

możliwość wyboru przedmiotów stosownie do własnych zainteresowań 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, biologia/wos 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jędrzejowie 

 

Baza szkoły 
 8 sal lekcyjnych  
 sala gimnastyczna 
 pracownia komputerowa 
 siłownia 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane język angielski, geografia, matematyka 

 
  

  
al. Piłsudskiego 6, 28-300 Jędrzejów 
 

tel.: 41 386 12 57  fax: 41 386 12 57 

e-mail: jedrzejow@zdz.kielce.pl 

strona internetowa:  https://szkolyjedrzejow.zdz.kielce.pl/ 

typ szkoły:  niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 30 

mailto:jedrzejow@zdz.kielce.pl
https://szkolyjedrzejow.zdz.kielce.pl/


 

 

24 

 

 
 

Powiat KAZIMIERSKI 

 
 
 
 
 
 
 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej 

Liceum Ogólnokształcące w Odonowie 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej 

 

Baza szkoły 
 17 klasopracowni, w tym multimedialna pracownia języka angielskiego 
 profesjonalne pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna i geograficzna z bogatą bazą pomocy dydak-

tycznych 
 klimatyzowana pracownia informatyczna 
 lokalna sieć komputerowa ze światłowodowym łączem internetowym OSE 100 Mb/s 
 biblioteka wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym 
 sala gimnastyczna, siłownia oraz Zespół Boisk Sportowych ORLIK 
 w sąsiedztwie szkoły znajduje się hala sportowa i basen, z których korzystają uczniowie 

 
 

 

Klasa Ia 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 Ib biologiczno-chemiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I język angielski, II język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Klasa Ic ogólna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, matematyka, język angielski 

Nauczane języki I język angielski, II język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, historia 

  
ul. Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka 
 

tel.: 41 3521301  fax: - 

e-mail:  sekretariat.lomcskw@gmail.com 

strona internetowa: www.lokw.edu.pl 

typ szkoły:  publiczna 
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Liceum Ogólnokształcące w Odonowie 

 

Baza szkoły 
 10 pracowni przedmiotów ogólnokształcących  
 strzelnica broni pneumatycznej 
 terenowa strzelnica sportowa 
 sala gimnastyczna 
 siłownia 
 pracownie komputerowe 

 
 

 

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 

  

  
Odonów 54, 28-500 Kazimierza Wielka 
 
tel.: 41 35 21 173, 513950701  fax: - 

e-mail:  dyrektor@zszodonow.edu.pl 

strona internetowa:  zszodonow.edu.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 24 

mailto:dyrektor@zszodonow.edu.pl
zszodonow.edu.pl


 

 

27 

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

Baza szkoły 
 10 sal lekcyjnych/pracowni 
 sala gimnastyczna 
 boisko 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, matematyka 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski 

  

  
28-530 Skalbmierz, ul. Kanonijska 7 
 

tel.: 41 3520039  fax: - 

e-mail:  ceuskalbmierz@poczta.onet.pl 

strona internetowa: www.ceuskalbmierz.edu.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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Powiat KIELECKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Chęcinach 

Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku 

Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Lubańskiego 
w Nowinach 
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Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie 

 

Baza szkoły 
 14 sal lekcyjnych 
 pracownia informatyczna 
 sala gimnastyczna, boisko sportowe 
 sala lustrzana do ćwiczeń 
 sala bilardowa, sala do tenisa stołowego 
 siłownia 
 szatnie, sanitariaty 
 strzelnica pneumatyczna 
 biblioteka z czytelnią 
 gabinet pielęgniarki szkolnej 
 pokój pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

profil humanistyczny: język polski, język angielski, historia 

profil z innowacją policyjno-prawną: wiedza o społeczeństwie, historia, przedmioty 

kierunkowe 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

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

profil z innowacją policyjno-prawną: wiedza o społeczeństwie, historia, język polski, 

matematyka 

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

profil matematyczno-informatyczny: matematyka, informatyka 

profil biologiczno-chemiczny: biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane profil matematyczno-informatyczny: matematyka, informatyka, j. angielski, j. polski 

profil biologiczno-chemiczny: biologia, chemia, język polski, matematyka 

   
ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn 
 

tel.: 41 3115 033  fax: 41 3115 033 

e-mail:  lobodzentyn@wp.pl 

strona internetowa:  https://www.zspbodzentyn.pl/ 

typ szkoły: publiczna 
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Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Chęcinach 

 

Baza szkoły 
 25 pracowni przedmiotowych 
 sala gimnastyczna 
 boisko 
 stołówka 
 internat 
 biblioteka 
 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 
 

 

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 

  
Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny 
 

tel.: 41 315-10-68  fax: 41 315-10-68 

e-mail: zs2checiny@onet.pl 

strona internetowa:  pzscheciny.edu.pl 

typ szkoły: publiczna 
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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 

 
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. Adolfa Dygasińskiego w Chmielniku 

 

Baza szkoły 
 pełnowymiarowa hala sportowa 
 siłownia 
 20 sal lekcyjnych 
 cztery pracownie komputerowe 
 trzy pracownie językowe 
 nowoczesna biblioteka szkolna 
 pracownie chemiczna, biologiczna, fizyczna 

 
 

 

Klasa  techniczno-przyrodnicza 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, fizyka, matematyka 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

 
Klasa  medyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 
 
 
 
 
 
 

  
ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik 
 

tel.: 41 354 28 94  fax: - 

e-mail: szkola@pzschmielnik.pl 

strona internetowa:  https://pzschmielnik.edupage.org 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa  policyjno-prawna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

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

 
Klasa  filmowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski, historia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, historia 
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Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie 

 

Baza szkoły 
 14 sal lekcyjnych 
 14 pracowni przedmiotowych 
 hala sportowa 
 internat na 40 miejsc 
 siłownia 
 biblioteka 
 czytelnia 
 gabinet psychologa 
 gabinet pedagoga i pedagoga specjalnego 
 radiowęzeł 
 stołówka 

 
 

 

Klasa I prawno-policyjna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

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

 
Klasa I  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, chemia, biologia 

 
 
 
 

  
ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno 
 

tel.: 41 3914025 / 41 3914926 fax: - 

e-mail:  pzs@pzslopuszno.edu.pl 

strona internetowa:  pzslopuszno.edu.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa I językowa  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, geografia, język niemiecki  

Nauczane języki I - język angielski, II – język niemiecki  

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia  

 
Klasa   

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, fizyka, geografia, , język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, geografia 
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Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Lubańskiego  
w Nowinach 

 

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 104 miejsca 

 

 

 

Klasa 1a 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 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 1c ogólnodostępna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, geografia, biologia lub język angielski, język polski, historia 

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

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

angielski, historia (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) 

  
ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny 
 

tel.: 41 346 53 56  fax: - 

e-mail:  sekretariatzsp@nowiny.com.pl 

strona internetowa:  http://www.sms-nowiny.pl/ 

typ szkoły: publiczna 
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Powiat KONECKI 

 
 
 
 
 
 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Końskich 

Liceum Ogólnokształcące „Uniwerek” w Końskich 

Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stąporkowie 

 

  

Uniwerek#_Liceum_Ogólnokształcące_
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I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich 

 

Baza szkoły 
 sala gimnastyczna, siłownia, dostęp do hali sportowej, 2 boiska 
 2 pracownie komputerowe 
 19 pracowni przedmiotowych 
 możliwość korzystania z bursy szkolnej 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język polski, biologia, język angielski 

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

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

o społeczeństwie/biologia 

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski, informatyka lub geografia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka/geografia 

 
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 

  

  
ul. Kpt. Stoińskiego 4, 26–200 Końskie 
 
tel.: 41 260 49 12 / 41 260 49 14  fax: 41 372 31 08 

e-mail: lo1konskie@wp.pl 

strona internetowa: http://lo1konskie.pl/ 

typ szkoły: publiczna 
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II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Końskich 

 

Baza szkoły 
 pracownie przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne ekrany lub tablice interaktywne 
 pracownie komputerowe 
 centrum multimedialne 
 kawiarenka 
 sala do ćwiczeń fitness 
 sala gimnastyczna 
 pracownia chemiczna ze stanowiskami laboratoryjnymi 

 
 

 

Klasa 1A politechniczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski, geografia lub fizyka lub informatyka 

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

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język angielski, geografia lub fizyka lub informatyka 

(w zależności od wyboru rozszerzenia) 

 
Klasa 1A1 akademicka (matematyczno-przyrodnicza) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, biologia lub geografia lub fizyka, 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) 

 
 
 

  
ul. Sportowa 9, 26-200 Końskie 
 

tel.: 41 260-49-19   tel./fax: 41-372-25-56 

e-mail: lo2konskie@poczta.fm, sekretariat@lo2konskie.pl 

strona internetowa:  http://www.lo2konskie.pl 

typ szkoły:  publiczna 
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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 

 
Klasa 1C dwujęzyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

do wyboru: 

1. język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

2. język polski, biologia 

Nauczane języki I - angielski na poziomie dwujęzycznym, II – niemiecki, rosyjski lub łaciński 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język angielski, historia lub biologia (w zależności od wyboru 

rozszerzenia) 

 
Klasa 1D medyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia 
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Liceum Ogólnokształcące „Uniwerek” w Końskich 

 

Baza szkoły 
 pracownia komputerowa,  
 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny ze stałym dostępem do 

Internetu 
 nauczyciele i uczniowie mają dostęp do tabletów, laptopów i tablicy multimedialnej 
 sala gimnastyczna oraz boisko Orlik pokryte sztuczną nawierzchnią 

 
 

 

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 

  

  
ul. Piłsudskiego 72, 26-200 Końskie 
 
tel.: 41 375 20 21  fax: 41 375 20 21 

e-mail: uniwerekkonskie@o2.pl 

strona internetowa: www.szkolyuniwerek.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
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Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie 

 

Baza szkoły 
 hala sportowa oraz dwa boiska: wielofunkcyjne i do piłki nożnej 
 siłownia 
 17 klas, pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne i pomoce naukowe 
 4 pracownie komputerowe 
 aula wykładowa 

 
 

 

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 

  

  
ul. Staszica 4, 26-220 Stąporków 
 

tel.: 41 3741144  fax: 41 3741802 

e-mail:  kontakt@zspstaporkow.pl 

strona internetowa: www.staszic-staporkow.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stąporkowie 

 

Baza szkoły 
 10 sal lekcyjnych 

 

 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, matematyka, geografia, historia 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, historia 

 

  

 Piłsudskiego 130i, 26-220 Stąporków 
(zajęcia prowadzone są w budynku przy ul. Piłsudskiego 114) 

tel.: 505-551-787  fax: - 

e-mail: pprofesja2009@wp.pl 

strona internetowa:  https://szkolyprofesja.pl/ 

typ szkoły: niepubliczna 

forma kształcenia: zaoczna 
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Miasto KIELCE  
(Powiat grodzki) 

 
 
 
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach 

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach 

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach 

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
ZPRP 

Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 15 sal lekcyjnych 
 2 pracownie komputerowe 
 11 pracowni szkolnych 
 sala gimnastyczna 
 nowa hala sportowa w budowie (planowane otwarcie – 1 września 2023 r.) 
 zewnętrzne boisko do piłki ręcznej (asfaltowe) 

 
 

 

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 

  
ul. Ściegiennego 15, 25-033 Kielce 
 

tel.: 41 36 76 157  fax: 41 36 76 960 

e-mail: lo1@zeromski.kielce.eu 

strona internetowa: zeromski.kielce.eu 

typ szkoły:  publiczna 
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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 

 
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. J. Śniadeckiego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 36 sal lekcyjnych 
 hala sportowa 
 patio 
 sklepik szkolny 
 strefa ładowania 

 

 

 

Klasa 1a dwujęzyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia 

Przedmioty nauczane w języku angielskim: geografia (zakres rozszerzony), biologia 

(zakres podstawowy). 

Nauczane języki I - język angielski (dodatkowa liczba godzin), II - język niemiecki/ język francuski (drugi 

język do wyboru) 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 
Klasa 1b  

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 1c  

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 

 

  
ul. Śniadeckich 9, 25-366 Kielce 
 

tel.: 41 3676159  fax: - 

e-mail: sniadek@sniadek.pl 

strona internetowa:  sniadek.pl 

typ szkoły:  publiczna 
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Klasa 1d  

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 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 

 
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 

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 1h  

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 1i  

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 

 

Baza szkoły 
 29 sal lekcyjnych 
 2 pracownie komputerowe 
 gabinet pedagoga szkolnego 
 gabinet psychologa szkolnego 
 2 sale rewalidacji 
 2 siłownie 
 sala gimnastyczna 
 hala sportowa 
 boisko szkolne 
 gabinet pielęgniarki 
 2 windy dla niepełnosprawnych 

 
 

 

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 francuski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, język angielski 

 
 

  
ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce 
 
tel.: 41 367 61 61  fax: 41 367 69 19 

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

strona internetowa: www.3lo.kielce.pl 

typ szkoły: publiczna 
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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 

 
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 włoski 

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 włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, historia 
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IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 kompleks rekreacyjno–sportowy 
 sala gimnastyczna 
 23 sale lekcyjne, wszystkie wyposażone w komputery dla nauczycieli i rzutniki multimedialne 
 sala konferencyjna 
 pracownie przedmiotowe: językowa, biologiczna, chemiczna, matematyczna, fizyczna, informatyczna 
 biblioteka szkolna  
 opieka pielęgniarska i stomatologiczna 

 
 

 

Klasa 1a patronat Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 

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 patronat Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 

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 1c patronat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, biologia, język angielski 

Nauczane języki I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka,  biologia, język angielski 

  
ul. Radiowa 1, 25-317 Kielce 
 
tel.: 41 36 76 505  fax: 41 36 76 929 

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

strona internetowa: http://4lo.kielce.eu/ 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d patronat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

 
Klasa 1e patronat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

 
Klasa 1f patronat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

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 patronat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

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 

 

Baza szkoły 
 29 sal lekcyjnych, w tym pracownie przedmiotowe - biologiczna, chemiczna, historyczna, geograficzna, 

fizyczna, 2 pracownie informatyczne, pracownie językowe, matematyczne 
 sala gimnastyczna, siłownia do ćwiczeń, sala lustrzana 
 biblioteka szkolna 
 gabinet pielęgniarki szkolnej 
 opieka stomatologiczna 

 
 

 

Klasa 1A 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 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 niemiecki lub język francuski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, historia, język angielski 

 

  
ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce 
tel.: 41 36 76 163  fax: 41 36 76 920 
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Klasa 1D psychologiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, język polski, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, język angielski 

 
Klasa 1E psychologiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, język polski, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język francuski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, język angielski 

 
Klasa 1F medyczno-ratownicza 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

 
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 językowo-turystyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, język polski, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, język angielski 

 
  



 

 

55 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 44 sale lekcyjne 
 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu 
 pracownia internetowa do nauki języków obcych 
 6 pracowni przedmiotowych: fizyczna, chemiczna, biologiczna, języka angielskiego, języka niemieckiego, 

języka rosyjskiego 
 sala multimedialna 
 salonik teatralny im. Salomei Słowackiej-Becu 
 hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej i widownią na 350 osób 
 siłownia, sala aerobiku 
 centrum informatyczno-informacyjne 
 gabinet lekarski, gabinet psychologa, pedagoga i pedagoga specjalnego 

 
 

 

Klasa 1a o rozszerzonym profilu informatyki (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 o rozszerzonym profilu informatyki (patronat Politechniki Świętokrzyskiej) 

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 

 

  

  
ul. Majora Jurija Gagarina 5, 25-031 Kielce 
 

tel.: 41 36-76-165  fax: 41-36-76-974 
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Klasa 1c ekonomiczna, innowacja programowa z geografii 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia, język 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 biznesowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia, biznes i zarządzanie 

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, geografia, język angielski 

 
Klasa 1e medyczna 

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 medyczna 

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 dwujęzyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia (realizowane w języku polskim i angielskim) 

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

naukę – zakres podstawowy) lub francuski (dla początkujących) lub język niemiecki DSD 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, język angielski 
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Klasa 1h prawnicza (patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język 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 1i dwujęzyczna 

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 język hiszpański (dla początkujących) lub język 

niemiecki DSD 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, język angielski 

 
Klasa 1p przygotowująca do międzynarodowej matury (IB) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

innowacja programowa z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego 

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

zakres podstawowy) lub język niemiecki  DSD 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, WOS, język obcy nowożytny, z którego kandydat otrzymał 

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

 

Baza szkoły 
 hala sportowa, sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych, siłownią stacjonarną oraz siłownia na 

świeżym powietrzu 
 pracownie informatyczne 
 pracownie przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne 
 biblioteka z centrum multimedialnym dla uczniów 
 świetlica, sklepik i kawiarenka 

 
 

 

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 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 
Klasa 1c menadżerska 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, biznes i zarządzanie, język angielski 

Nauczane języki I – język angielski, II – język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 

 Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce 
 

tel.: 41 367 61 85  fax: 41 367 69 75 
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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 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 rosyjski lub język włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 
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X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 35 sal lekcyjnych 
 11 pracowni (komputerowych, fotograficznych i graficzno–multimedialnych) 
 2 hale sportowe 
 fitness, siłownia 
 gabinet fizjoterapii dla uczniów klas mistrzostwa sportowego 
 gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 
 kompleks boisk wielofunkcyjne ORLIK 
 stołówka 
 internat na 260 miejsc połączony z budynkiem szkoły 

 
 

 

Klasa 1a mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, język polski, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne 

Warunkiem przyjęcia jest zaliczenie testu sprawnościowego z zakresu piłki siatkowej, 

informacja dostępna na stronie szkoły 

 
Klasa 1b mistrzostwa sportowego – piłka ręczna dziewcząt i chłopców i kolarstwo chłopców 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne 

Warunkiem przyjęcia jest zaliczenie testu sprawnościowego z zakresu piłki ręcznej, 

informacja dostępna na stronie szkoły 

 

  
ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce 
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Klasa 1c mistrzostwa sportowego – piłka nożna chłopców 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane Język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne 

Warunkiem przyjęcia jest zaliczenie testu sprawnościowego z zakresu piłki nożnej, 

informacja dostępna na stronie szkoły 

 
Klasa 1d ogólnodostępna, dziennikarsko–reporterska (patronat Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

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

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

 
Klasa 1e ogólnodostępna, mundurowa – prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne (patronat 

Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

wiedza o społeczeństwie, język angielski 

Przedmioty uzupełniające: elementy prawa, bezpieczeństwo wewnętrzne 

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

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

 
Klasa 1f ogólnodostępna, psychologiczno–pedagogiczna (patronat Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, biologia, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, biologia, język angielski, matematyka 

 
Klasa 1g ogólnodostępna, ratowniczo-medyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

chemia, biologia, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, biologia, język polski, matematyka 
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Klasa 1h ogólnodostępna, e-sport 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, informatyka, język angielski 

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

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

 

Baza szkoły 
 trzy sale lekcyjne 
 trzy pracownie językowe 
 pracownia biologiczna 
 pracownia chemiczna 
 sala gimnastyczna 
 sala wypoczynkowa przeznaczona dla uczniów 
 biblioteka 
 stołówka 

 
 

 

Klasa I  

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 

 
 
  

  
ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 sale lekcyjne wyposażone w monitory multimedialne 
 hala sportowa oraz boisko 
 sala teatralna 
 gabinet pomocy medycznej 
 stołówka 

 
 

 

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 

  
ul. św. Stanisława Kostki 17, 25–341 Kielce 
 

tel.: 41 343 11 75  fax: 41 343 11 75 

e-mail: sekretariat@kostka-kielce.pl 

strona internetowa: https://kostka-kielce.pl/ 
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Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach 

 

 

Baza szkoły 
 23 sale dydaktyczne 
 kuchnia i stołówka 
 dostęp do ogrodu 
 przestronny parking 
 od września 2023 r. własna sala sportowa 

 
 

 

Klasa 1a przedmioty 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) 

Przedmioty punktowane O przyjęciu do szkoły decyduje dyrekcja szkoły po rozmowie 

z kandydatami/kandydatkami do liceum 

 
 
  

 

 

 

 

 
ul. Peryferyjna 17, 25-562 Kielce  
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Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 15 sal – pracowni wyposażonych w tablice interaktywne 
 mała sala gimnastyczna, uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają z hali sportowej 

i basenu MOSiR.  
 aula wyposażona w sprzęt audiowizualny 
  świetlica 
 dwie windy wewnętrzne 
 gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga i psychologa 

 
 

 

Klasa 1a z podziałem na grupy rozszerzeń 

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 

  
ul. Juliusza Słowackiego 5, 25-365 KielceAdres 
 

tel.: 41 343 51 99  fax: - 

e-mail:  sekretariat@nazaret.kielce.pl 

strona internetowa:  www.nazaret.kielce.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
ZPRP 

 

Baza szkoły 
 4 sale lekcyjne 
 hala sportowa 
 siłownia 
 boisko 
 gabinet fizjoterapeutyczny 
 stołówka 
 internat 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane - 

 

  

  
ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce 
 
tel.: 663 044 123  fax:  

e-mail: sekretariat@smskielce.pl 

strona internetowa: http://smskielce.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 20 

mailto:sekretariat@smskielce.pl
http://smskielce.pl/
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Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 sale dydaktyczne 
 pracownie chemiczne 
 pracownie komputerowe/gamingowe 
 pracownia fotograficzna 
 pracownie kosmetyczne 
 pracownia wizażu i stylizacji 
 możliwość wykupienia posiłków w budynku szkoły 

 
 

 

Klasa  kosmetologiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane - 

 
Klasa  kryminalistyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Klasa  projektowania graficznego 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, historia sztuki 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 

 

 
ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce 
 

tel.: 41 248 60 40   fax: - 

e-mail:  kielce@teb.pl 

strona internetowa: www.szkolasrednia.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  5 

Planowana liczba miejsc w klasach I  

mailto:kielce@teb.pl
http://www.szkolasrednia.pl/
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Klasa  media i komunikacja 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane - 

 
Klasa  politechniczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, informatyka 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane - 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 pracownie komputerowe 
 pracownie językowe 
 sala fitness  
 siłownia 
 biblioteka 

 
 

 

Klasa I a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, język polski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane  

 
Klasa I b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, język polski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane  

 
 
  

  
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 
 

tel.: 41 366 49 71  fax: - 

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

strona internetowa:  szkolykielce.zdz.kielce.pl 

typ szkoły:  niepubliczna 
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mailto:kielce-szkola@zdz.kielce.pl
http://szkolykielce.zdz.kielce.pl/
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 15 multimedialnych sal lekcyjnych w tym pracownie przedmiotowe: biologiczna, fizyczna, chemiczna, in-

formatyczna, matematyczna, historyczna, językowa 
 sala gimnastyczna 
 boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki 
 siłownię szkolną, salę fitness, basen 
 bibliotekę 
 bezpłatny Internet dla uczniów szkoły 
 sklepik szkolny 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia, język angielski 

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

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

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

  

 

 

 
ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce 
 

tel.: 41 3660253  fax: 41 3452832 

e-mail:  sekretariat@awans-szkoly.pl 

strona internetowa:  www.awans-szkoly.pl 

typ szkoły:  niepubliczna 
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mailto:sekretariat@awans-szkoly.pl
http://www.awans-szkoly.pl/
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 5 sal lekcyjnych 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

Lista zostanie przedstawiona w późniejszym terminie 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane  

 
 
  

 

 

 
ul. mjr Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce 
 

tel.: 41 335 86 90  fax: 697 362 901 

e-mail:  sekretariat@stsw.edu.pl 

strona internetowa: fundacja.stsw.edu.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 30 

mailto:sekretariat@stsw.edu.pl
http://fundacja.stsw.edu.pl/
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 15 sal lekcyjnych 
 1 sala informatyczna 
 2 sale gimnastyczne 
 boisko szkolne 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane - 

 
 
  

 

 

 

 
ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce 
 

tel.: 530 245 838   fax: - 

e-mail: kielce@szkolyprestiz.pl 

strona internetowa: kielce.szkolyprestiz.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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Planowana liczba miejsc w klasach I 35 

mailto:kielce@szkolyprestiz.pl
http://kielce.szkolyprestiz.pl/


 

 

74 

 

 
 

Powiat OPATOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie 

Liceum Ogólnokształcące im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki 
w Ożarowie 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opatowie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Ożarowie 
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Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie 

 

Baza szkoły 
 20 sal lekcyjnych 
 dwie pracownie komputerowe 
 laboratorium chemiczne 
 hala sportowa 
 boisko zewnętrzne 

 

 

 

Klasa 1a profil politechniczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, geografia, III przedmiot rozszerzony do wyboru uczniów: fizyka, 

informatyka, biologia, historia, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 
Klasa 1b profil biologiczno-chemiczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia, III przedmiot rozszerzony do wyboru uczniów: fizyka, informatyka, 

historia, język angielski, geografia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

 
Klasa 1c profil humanistyczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, wiedza o społeczeństwie, III przedmiot rozszerzony do wyboru uczniów: 

fizyka, informatyka, biologia, historia, język angielski, geografia 

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

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

 
 
 
 

 

 

 

ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów 
 

tel.: 15 8682035 / 661951370 fax: 15 8684887 

e-mail: lo@opatow.edu.pl 

strona internetowa: lo.opatow.ids.pl 

typ szkoły: publiczna 
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mailto:lo@opatow.edu.pl
http://lo.opatow.ids.pl/
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Klasa 1d profil ogólny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, język angielski, III przedmiot rozszerzony do wyboru uczniów: fizyka, 

informatyka, biologia, historia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, język angielski 
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Liceum Ogólnokształcące im. płk. Jana Piwnika „Ponurego” 

 

Baza szkoły 
 25 sal lekcyjnych 
 7 pracowni 
 2 sale gimnastyczne 
 boisko 
 wirtualna strzelnica 
 stołówka 
 internat 

 
 

 

Klasa 1 innowacja: klasa służb mundurowych 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski, informatyka 

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

Przedmioty punktowane język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie 

 
 
  

 

 

 
ul. Juliusza Słowackiego 56, 27-500 Opatów 
 

tel.: 15 8682 319  fax: - 

e-mail:  zs1@opatow.szkola.pl 

strona internetowa:  https://www.opatow.szkola.pl/ 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 
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mailto:zs1@opatow.szkola.pl
https://www.opatow.szkola.pl/
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie 

 

Baza szkoły 
 4 sale lekcyjne 
 pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczne 
 sala gimnastyczna 
 pływalnia 
 boiska 
 siłownia 
 stołówka 
 kafejka internetowa 
 biblioteka 
 gabinet stomatologiczny 
 gabinet pielęgniarki szkolnej 

 
 

 

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 

  

 

 

 
Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów 
 

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

e-mail: zso@zso.ozarow.pl 

strona internetowa:  zso.ozarow.pl 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 24 

mailto:zso@zso.ozarow.pl
http://zso.ozarow.pl/
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 

 

Baza szkoły 
 sala gimnastyczna oraz boisko sportowe 
 pracownie zawodowe  
 pracownie językowe  
 gabinet pedagoga 
 gabinet higieny szkolnej 
 internat 
 biblioteka szkolna 

 
 

 

Klasa I LO profil ratownictwo medyczne/wizaż i kosmetologia 

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 geografia 

 
 
  

 

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Ożarowie 
Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów 
 

tel.: 15 8611801 fax: 15 8611802 

e-mail:  zsozarow@sklodowska.eu 

strona internetowa:  zsozarow.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 
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mailto:zsozarow@sklodowska.eu
http://zsozarow.pl/
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opatowie 

 

Baza szkoły 
 5 sal lekcyjnych 
 sala gimnastyczna 
 boisko szkolne 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane - 

 
 
  

 

 

 
ul. Bronisława Ostrowskiego 4 ps.Cichy, 27-500 Opatów 
 

tel.: 530-192-965  fax: - 

e-mail: opatow@szkolyprestiz.pl 

strona internetowa: https://www.opatow.szkolyprestiz.pl/ 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 35 

mailto:opatow@szkolyprestiz.pl
https://www.opatow.szkolyprestiz.pl/
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 

 

Baza szkoły 
 sala gimnastyczna oraz boisko sportowe 
 pracownie zawodowe  
 pracownie językowe  
 gabinet pedagoga 
 gabinet higieny szkolnej 
 internat 
 biblioteka szkolna 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane kolejność złożenia kompletnej dokumentacji 

 
 
  

 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Ożarowie 
Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów 
 
tel.: 15 8611801  fax: 158611802 

e-mail:  zsozarow@sklodowska.eu 

strona internetowa:  zsozarow.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Powiat OSTROWIECKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica 

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica 

 

Baza szkoły 
 24 sale lekcyjne, w tym 2 pracownie matematyczne, 1 komputerowa, 1 pracownia językowa audiowizu-

alna, 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 

 

 

 

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 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 

Klasa 1b medialno-filmowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski , historia/wiedza o społeczeństwie 

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

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 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

  
ul. Kilińskiego 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

tel.: 41 26 54 432  fax: 41 26 55 211 

e-mail:  staszicsekret@poczta.onet.pl 

strona internetowa: staszic.ostrowiec.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d prawniczo-lingwistyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski , historia/wiedza o społeczeństwie 

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

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

 
Klasa 1e społeczno-psychologiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski , biologia/wiedza o społeczeństwie 

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 
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Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Baza szkoły 
 16 klasopracowni 
 multimedialna pracownia językowa 
 2 nowoczesne pracownie informatyczne 
 sala gimnastyczna 
 boisko wielofunkcyjne 
 biblioteka 
 gabinet profilaktyki zdrowotnej 

 

 

 

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 

  
ul. Jana Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

tel.: 41 266-61-62  fax: - 

e-mail:  sekretariat.chreptowicz@ostrowiec.edu.pl 

strona internetowa: chreptowicz.ostrowiec.edu.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  5 

Planowana liczba miejsc w klasach I 143 

mailto:sekretariat.chreptowicz@ostrowiec.edu.pl
http://chreptowicz.ostrowiec.edu.pl/


 

 

86 

 

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 

 

Baza szkoły 
 28 pracowni lekcyjnych- wszystkie o charakterze multimedialnym, 
 Internet przewodowy i Wi-Fi w całej szkole 
 biblioteka z czytelnią, 
 hala sportowa z 3 salami gimnastycznymi (1 duża, 2 małe), 
 boisko do piłki koszykowej i korty tenisowe, 
 gabinet pielęgniarki, 
 tereny zielone przeznaczone do rekreacji uczniów 

 

 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - język polski, II -historia, III -WOS lub język angielski 

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

Przedmioty punktowane I - język polski, II - matematyka, III - historia, IV - WOS lub język angielski 

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - język angielski , II - WOS lub język polski, III - biologia lub geografia 

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

Przedmioty punktowane I - język polski, II - matematyka, III - język angielski, IV -biologia lub geografia 

 
Klasa 1c  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - matematyka, II - informatyka lub WOS,  III -geografia lub język angielski 

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

Przedmioty punktowane I - język polski, II -matematyka, III i IV (dwa wybrane z czterech) - fizyka/ 

geografia/język angielski, WOS 

  
ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

tel.: 41 262 17 68  fax: 41 266 44 48 

e-mail: lo3sekretariat@broniewski.ostrowiec.pl 

strona internetowa: www.broniewski.ostrowiec.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - biologia, II - chemia, III - matematyka lub język angielski 

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

Przedmioty punktowane I - język polski, II - matematyka, III i IV (dwa wybrane z trzech) - 

biologia/chemia/język angielski 
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Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Baza szkoły 
 Infrastruktura sportowa: hala sportowa główna (piłka siatkowa: 3 sektory, piłka ręczna, koszykówka, try-

buny 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 wielofunk-
cyjne o nawierzchni betonowej 

 Obiekty pozaszkolne, w których odbywają się treningi sportowe ZSOMS: hala sportowa LO nr III 
im. Wł. Broniewskiego, hala sportowa ZS nr 2, hala sportowa LO nr I im. St. Staszica 

 Obiekty pozaszkolne w których odbywają się treningi sportowe ZSOMS: hala sportowa MOSiR, basen 
„Rawszczyzna”, Piłkarski Ośrodek Treningowy 

 Infrastruktura dydaktyczna: 25 pracowni lekcyjnych, biblioteka, biblioteczne centrum multimedialne, sala 
teatralna  

 Infrastruktura socjalna: internat na 128 osób, stołówka i kuchnia na miejscu, aneks kuchenny do samo-
dzielnego przygotowania posiłków, świetlica 

 
 

 

Klasa 1 mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, 

lekkoatletyka dziewcząt i chłopców, pływanie dziewcząt i chłopców 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - język angielski, II - język polski/matematyka (do wyboru),  

III – geografia/biologia/chemia/fizyka (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 

 
  

  
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 

strona internetowa:  http://sms.ostrowiec.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1 mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna chłopców 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - język angielski, II - język polski/matematyka (do wyboru) 

III – geografia/biologia/chemia/fizyka (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 

 
Klasa 1 mistrzostwa sportowego o profilu piłka wodna chłopców, piłka ręczna chłopców, 

boks dziewcząt i chłopców 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

I - język angielski, II - język polski/matematyka (do wyboru) 

III – geografia/biologia/chemia/fizyka (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 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Baza szkoły 
 8 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne 
 kącik rekreacyjny na korytarzu 
 sala gimnastyczna 
 boisko wielofunkcyjne 
 sala fitness 
 pracownia komputerowa,  

 
 

 

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, łacina 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, historia 

 
Klasa 1b medyczno-biologiczna z elementami dietetyki 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, biologia, chemia 

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

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

 
Klasa 1c lingwistyczno-turystyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie 

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

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

 

  
ul. Niewiadoma 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

tel.: 506 220 150  fax: 41 265 19 34 

e-mail:  sekretariat.klo@gmail.com 

strona internetowa:  https://katolik.ostrowiec.pl 

typ szkoły:  niepubliczna 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego 

 

Baza szkoły 
 multimedialne sale zajęć 
 pracownie przedmiotowe (chemiczna, fizyczna, matematyczna, informatyczna, biologiczna, geogra-

ficzna, artystyczna) 
 sale do zajęć indywidualnych i w małych grupach 
 biblioteka z czytelnią 
 sala teatralna, sala hamakowa, sala mindfulness, pokój uczniów, strefa wypoczynku 
 szatnia z systemem szafek indywidualnych 
 blok sportowy (sala gimnastyczna i sala wielofunkcyjna przystosowaną m.in. do zajęć bungee fitness) 

 

 

 

Klasa 1 multiprofilowa 

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.  

Decyzja o przyjęciu do klasy I podejmowana jest na podstawie: 

- średniej ocen po I semestrze nauki w klasie VIII, 

- wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

- wyniku egzaminu z j. angielskiego przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (z 

egzaminu mogą zostać zwolnieni są finaliści i laureaci ogólnopolskiego/wojewódzkiego 

konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej oraz uczniowie Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego) 

- wyniku dodatkowego egzaminu z języka polskiego i/lub matematyki (jeżeli będzie taka 

potrzeba), 

- oceny zachowania, opinii ze szkoły. 

  
ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

tel.: 41 262 83 20 / 606 872 645   fax: - 

e-mail: kontakt@edukacja.org.pl 

strona internetowa: edukacja.org.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Baza szkoły 
 21 sal lekcyjnych 
 2 pracownie komputerowe 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane  

  

 

 

 

 
ul. Kilińskiego 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

tel.: 41 2476049  fax: - 

e-mail: ostrowiecswietokrzyski@zak.edu.pl 

strona internetowa:  www.zak.edu.pl 

typ szkoły:  niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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Powiat PIŃCZOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Awans” w Pińczowie 
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Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

 

Baza szkoły 
 pracownie językowe i przedmiotowe 
 sala gimnastyczna 
 boisko wielofunkcyjne 
 jednozmianowy tryb pracy 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski, fizyka lub  informatyka lub geografia 

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

Przedmioty punktowane fizyka lub geografia 

 

Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia, matematyka lub język angielski 

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

Przedmioty punktowane biologia, chemia 

 
Klasa 1c  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

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

Przedmioty punktowane język angielski, historia 

 
 
 

  
ul.Nowy Świat 2, 28-400 Pińczów 
 

tel.: 41 3572843  fax: - 

e-mail: lopinczowdyrekcja@wp.pl 

strona internetowa: -  

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

j. polski, j. angielski, geografia lub matematyka 

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

Przedmioty punktowane dwa wybrane przez ucznia spośród: geografia, fizyka, biologia, chemia 
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Awans” w Pińczowie 

 

Baza szkoły 
 4 sale lekcyjne 
 2 pracownie 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, historia 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane  

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, historia 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 
 
  

 

 

 
ul. 1 Maja 2, 28-400 Pińczów 
 

tel.: 41 357 5643  fax: 41 357 5643 

e-mail:  pinczow@szkoly-kielce.pl 

strona internetowa:  www.awans-pinczow.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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Powiat 
SANDOMIERSKI 

 
 
 
 
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu 

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 

Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 

Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu 
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I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu 

 

Baza szkoły 
 pracownie: informatyczne, chemiczna, fizyczna 
 sala gimnastyczna 
 siłownia 
 otoczenie szkoły to piękny ogród dendrologiczny i ekologiczny z winnicą oraz wielofunkcyjne boisko 

 
 

 

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. 

 

 

 

ul. Jana Długosza 7, 27-600 Sandomierz 
 

tel.: 15 832 52 45  fax: 15 832 52 45 

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

strona internetowa:  lo1.sandomierz.pl 

typ szkoły: publiczna 
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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 

 
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 

 
 
  



 

 

101 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu 

 

Baza szkoły 
 16 sal lekcyjnych, w tym pracownie: biologiczna, geograficzna, fizyczna, chemiczna, informatyczna, dwie 

pracownie językowe 
 sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne 

 
 

 

Klasa 1a  

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, język obcy, matematyka, fizyka, informatyka 

 
Klasa 1b  

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, język obcy, matematyka, biologia, chemia 

 
Klasa 1c  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia oraz do wyboru wos lub język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, język obcy, matematyka, historia, wos 

 
 
 
 

  
ul. Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz 
 

tel.: 15 8322245  fax: 15 8322245 

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

strona internetowa: 2lo.sandomierz.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, matematyka, język angielski lub informatyka 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski,  język obcy, matematyka, geografia, informatyka 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 

 

Baza szkoły 
 kaplica 
 siłownia 
 własny internat 
 nowoczesne boisko 
 darmowy dla uczniów trening biofeedback 
 15 wyposażonych sal lekcyjnych 
 biblioteka z bazą multimedialną 
 własna stołówka 

 

 

 

Klasa 1a PROFIL PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski, biologia 

Nauczane języki język polski, język angielski, biologia 

Przedmioty punktowane  

 
Klasa 1b PROFIL PRAWNO-DZIENNIKARSKI 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski - historia - hit 

Nauczane języki język polski - historia  - hit 

Przedmioty punktowane  

 
Klasa 1c PROFIL ARCHITEKTURA 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, geografia, język angielski 

Nauczane języki biologia, geografia, język angielski 

Przedmioty punktowane  

 

 

 

 
ul. św. Jadwigi Królowej 5, 27-600 Sandomierz 
 

tel.: 15 832 78 09  fax: - 

e-mail: kliceum@hotmail.com 

strona internetowa:  katoliksandomierz.edupage.org 

typ szkoły:  publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  6 

Planowana liczba miejsc w klasach I 60 

mailto:kliceum@hotmail.com
http://katoliksandomierz.edupage.org/
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Klasa 1d PROFIL INŻYNIERIA 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, fizyka, język  angielski 

Nauczane języki matematyka, fizyka, język  angielski 

Przedmioty punktowane  

 
Klasa 1e PROFIL MEDYCZNO–EKOLOGICZNY 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

przedmioty rozszerzone: język angielski,  biologia, chemia 

Nauczane języki język angielski,  biologia, chemia 

Przedmioty punktowane  

 
Klasa 1f PROFIL JĘZYKOWY 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

angielski, hiszpański, polski, niemiecki – trzy języki z podanych do wyboru 

Nauczane języki język angielski, język hiszpański, język niemiecki 

Przedmioty punktowane  

 
 
  



 

 

105 

 

Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu 

 

Baza szkoły 
 11 sal lekcyjnych 
 9 pracowni (w tym komputerowe, językowe) 
 sale gimnastyczną 
 siłownia 
 boisko 
 gabinet pielęgniarski 

 
 

 

Klasa  mundurowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

j. angielski, geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne 

 
Klasa  sportowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, język angielski 

Nauczane języki język angielski, II - język niemiecki 

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

 

 

 

 
ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz 
 

tel.: 15 8322243 / 789437806  fax: 15 8322243 

e-mail:  zsgih@poczta.onet.pl 

strona internetowa:  zsgih.sandomierz.pl 

typ szkoły:  publiczna 
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Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 

 

Baza szkoły 
 6 sal lekcyjnych 
 4 pracownie 
 2 sale gimnastyczne 
 siłownia 
 2 boiska sportowe 
 stołówka 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka, 

biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, fizyka, biologia, 

chemia 

 
  

  
Chobrzany 111a, 27-650 Samborzec 
 
tel.: 15 8314320  fax: 15 8314320 

e-mail: liceumchob@poczta.onet.pl 

strona internetowa:  www.zpochobrzany.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie 

 

Baza szkoły 
 pracownia informatyczna 
 hala sportowa 
 biblioteka szkolna 
 stołówka 

 
 

 

Klasa  Profil politechniczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, fizyka, informatyka 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane fizyka 

 
Klasa  Profil medyczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane biologia 

 
Klasa  Profil humanistyczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane historia 

  

  
ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów 
 

tel.: 15 8661284  fax: - 

e-mail:  liceumklimontów@gmail.com 

strona internetowa:  https://lo.klimontow.pl/ 

typ szkoły: publiczna 
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Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu 

 

Baza szkoły 
 15 sal lekcyjnych 
 dwie sale gimnastyczne 
 boisko szkolne 
 sklepik szkolny 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane  

 
 
  

 

 

 
ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz 
 

tel.: 530-257-136  fax: - 

e-mail:  sandomierz@szkolyprestiz.pl 

strona internetowa: sandomierz.szkolyprestiz.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia:  zaoczna 
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Powiat SKARŻYSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej 

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skarżysku-Kamiennej 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Skarżysku-Kamiennej 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej 

 

Baza szkoły 
 laboratorium chemiczne 
 hala sportowa 
 sala gimnastyczna 
 boisko 

 

 

 

Klasa 1a dwujęzyczna humanistyczno-prawna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

1. historia 2. wiedza o społeczeństwie 

Przedmioty w zakresie dwujęzycznym: j. angielski, historia, wychowanie fizyczne 

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

Przedmioty punktowane z dwóch obowiązkowych przedmiotów spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, 

geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa 

przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 

Klasa 1b matematyczno–fizyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

1. matematyka 2. fizyka 3. j. angielski 

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

Przedmioty punktowane z dwóch obowiązkowych przedmiotów spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, 

geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa 

przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 

Klasa 1c biologiczno–chemiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

1 biologia 2. chemia 

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

Przedmioty punktowane z dwóch obowiązkowych przedmiotów spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, 

geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa 

przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

  
ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

tel.: 41 251-39-28  fax: 41-251-12-58 

e-mail: poczta@slowacki.info.pl 

strona internetowa: http://slowacki.info.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d lingwistyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

1. j. polski 2. j. angielski 3. geografia 

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

Przedmioty punktowane z dwóch obowiązkowych przedmiotów spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, 

geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa 

przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 
Klasa 1e informatyczno-językowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

1. informatyka 2. j. angielski 3. matematyka 

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

Przedmioty punktowane z dwóch obowiązkowych przedmiotów spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, 

geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa 

przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 

 
Klasa 1f dwujęzyczna biologiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

1. biologia 2. matematyka 

Przedmioty w zakresie dwujęzycznym: j. angielski, biologia, wychowanie fizyczne 

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

Przedmioty punktowane z dwóch obowiązkowych przedmiotów spośród: języka angielskiego, fizyki, informatyki, 

geografii, biologii, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie (punktowane będą te dwa 

przedmioty, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny) 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej 

 

Baza szkoły 
 21 sal lekcyjnych 
 5 pracowni 
 hala sportowa, sala gimnastyczna i boisko sportowe 
 gabinet stomatologa 
 gabinet psychologa 
 gabinet doradcy zawodowego 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka + dwa przedmioty do wyboru: fizyka, geografia, informatyka, język angielski, 

chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język niemiecki, język rosyjski, historia, 

biologia 

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 + dwa przedmioty do wyboru: chemia, fizyka, geografia, język angielski, język 

polski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język niemiecki, język rosyjski, 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. 

  
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 50,  
26-110 Skarżysko-Kamiennadres 
 

tel.: 41 25 13 970  fax: - 

e-mail: sekretariat@mickiewicz.net 

strona internetowa: www.mickiewicz.net 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  5 

Planowana liczba miejsc w klasach I 150 

mailto:sekretariat@mickiewicz.net
http://www.mickiewicz.net/


 

 

113 

 

Klasa 1c  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski + dwa przedmioty do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, język 

angielski, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, język niemiecki, język rosyjski 

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 + dwa przedmioty do wyboru: język polski, język niemiecki, język rosyjski, 

wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, 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 + dwa przedmioty do wyboru: język polski, język niemiecki, język rosyjski, 

wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, 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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II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

Baza szkoły 
 14 sal lekcyjnych 
 5 pracowni 
 sala gimnastyczna 
 boisko 

 
 

 

Klasa 1 Dodatkowy opis (jeżeli jest) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język polski 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka 

 
  

  
Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

tel.: 41 2511834  fax: - 

e-mail:  zssu.skarzysko@gmail.com 

strona internetowa:  zssuskarzysko.pl 

typ szkoły: publiczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skarżysku-Kamiennej 

 

Baza szkoły 
 sala gimnastyczna 
 siłownia 
 boisko wielofunkcyjne 
 7 pracowni komputerowych 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 
  

 

 

 
ul. Powstańców Warszawy 11,  
26-110 Skarżysko- Kamienna 
tel.: 41 253 86 72  fax: 41 253 86 72 

e-mail:  skarzyskozse@poczta.fm 

strona internetowa: zseskarzysko.pl 

typ szkoły:  publiczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Skarżysku-Kamiennej 

 

Baza szkoły 
 sale wykładowe 

 
 

 

Klasa   

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, geografia 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane - 

 
 
  

  
ul Piłsudskiego 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

tel.: 41 253-94-17  fax: - 

e-mail:  skarzyskokamienna@zak.edu.pl 

strona internetowa: www.zak.edu.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów   

Planowana liczba miejsc w klasach I 60 

mailto:skarzyskokamienna@zak.edu.pl
http://www.zak.edu.pl/
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Powiat 
STARACHOWICKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego 
w Starachowicach 

Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starachowicach 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Starachowicach 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach 

 

Baza szkoły 
 25 sal lekcyjnych 
 pracownie przedmiotowe 
 2 pracownie komputerowe 
 sala gimnastyczna i pełnowymiarowa hala sportowa 

 
 

 

Klasa 1a Innowacja pedagogiczna z zakresu podstaw prawa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, historia, j. angielski 

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

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 

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 

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

 
 

  
ul. Radomska 37, 27-200 Starachowice 
 

tel./fax:  41 274 77 02 

e-mail:  lo1@lo1.starachowice.pl 

strona internetowa: lo1.starachowice.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  5 

Planowana liczba miejsc w klasach I 160 

mailto:lo1@lo1.starachowice.pl
http://lo1.starachowice.pl/
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Klasa 1d  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, fizyka, j. angielski 

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

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 

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

 

Baza szkoły 
 23 sale lekcyjne 
 pracownie: 2 pracownie komputerowe, pracownia chemiczna, fizyczna 
 hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, strzelnica 
 biblioteka 
 sala do zajęć artystycznych 

 
 

 

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 

 

  
ul. Szkolna 12, 27-200 Starachowice 
 

tel.: 41 274 60 62  fax: 41 274 60 62 

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

strona internetowa: 2lo.starachowice.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  4 

Planowana liczba miejsc w klasach I 136 

mailto:sekretariat@2lo.starachowice.pl
http://2lo.starachowice.pl/
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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 

 

Baza szkoły 
 12 sal lekcyjnych 
 pracownia informatyczna 
 dostęp do hali sportowej 
 salka gimnastyczna 
 boisko 

 
 

 

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 angielski, historia 

 
Klasa 1b informatyczno–językowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

informatyka, język angielski, język hiszpański/ język niemiecki 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

 
Klasa 1c sportowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski, biologia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 

  
Aleja Świętego Jana Pawła II 18, 27-200 Starachowice 
 

tel.: 41 274 51 16  fax: - 

e-mail:  lo3_star@op.pl 

strona internetowa: www.3lo.starachowice.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  3 

Planowana liczba miejsc w klasach I 90 

mailto:lo3_star@op.pl
http://www.3lo.starachowice.pl/
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Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

 

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 

 
 

 

Klasa   

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski, biologia 

Nauczane języki I - język angielski, II - język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, j. angielski, biologia, obowiązuje test sprawnościowy ogólny z 

zakresu wychowania fizycznego 

 
 
  

 

 

 
ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice 
 

tel.: 41 274 72 52  fax: 41 274 72 52 

e-mail:  sekretariat@zsz3.net 

strona internetowa: zsz3.net 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 34 

mailto:sekretariat@zsz3.net
http://zsz3.net/
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO 

 

Baza szkoły 
 sale lekcyjne z dostępem do Internetu i wyposażone w zestaw multimedialny 
 pracownia chemiczno-fizyczna 
 pracownia komputerowa z drukarką 3D 
 sala gimnastyczna 
 siłownia 
 boisko 
 sklepik 
 kawiarenka z elektronicznym ekranem informacyjnym 
 biblioteka 
 świetlica 

 
 

 

Klasa 1a  profil medyczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, biologia, chemia lub matematyka 

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 

język angielski, matematyka, fizyka lub geografia 

Nauczane języki I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański/ język 

francuski/ język rosyjski/ język niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, geografia 

 

 

 

 
ul. Iłżecka 39, 27-200 Starachowice 
 

tel.: 41 274 84 11  fax: 41 274 84 11 

e-mail:  sto@starachowice.org 

strona internetowa:  sto.starachowice.org 

typ szkoły: niepubliczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  4 

Planowana liczba miejsc w klasach I 80 

mailto:sto@starachowice.org
http://sto.starachowice.org/
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Klasa 1c profil uniwersytecki 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański 

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

 
Klasa 1d profil lingwistyczny 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, język polski, język hiszpański lub język francuski 

Nauczane języki I - język angielski (podział na grupy zaawansowania), II - język hiszpański/ język francuski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, drugi język obcy nowożytny, informatyka 

 
Klasa  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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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starachowicach 

 

Baza szkoły 
 hala sportowa 
 boisko sportowe piłkarskie pełnowymiarowe trawiaste 
 siłownia 
 sala do ćwiczeń fitness 
 siłownia 
 gabinet pielęgniarki szkolnej 
 świetlica 
 2 sale informatyczne 
 sala multimedialna do nauki języków obcych 
 sale lekcyjne z wyposażeniem multimedialnym 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

j. polski, historia i/lub geografia 

Nauczane języki j. niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, j. obcy nowożytny 

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

j. polski, historia i/lub geografia 

Nauczane języki j. niemiecki 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, j. obcy nowożytny 

 
  

 ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice, 
 

tel.: 41 274 72 52  fax: 41 274 72 52 

e-mail:  sekretariat@zsz3.net 

strona internetowa:  zsz3.net 

typ szkoły: publiczna 
forma kształcenia: stacjonarna lub zaoczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  2 

Planowana liczba miejsc w klasach I 34 

mailto:sekretariat@zsz3.net
http://zsz3.net/
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Starachowicach 

 

Baza szkoły 
 15 sal (wynajem w Szkole Podstawowej) 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, geografia 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane  

 
 
  

  
ul. Jana Kilińskiego 26, 27-200 Starachowice 
 

tel.: 41 2747024  fax: - 

e-mail:  starachowice@zak.edu.pl 

strona internetowa: zak.edu.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 20 

mailto:starachowice@zak.edu.pl
http://zak.edu.pl/
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Powiat STASZOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii 

Liceum Ogólnokształcące w Osieku 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
w Połańcu 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Staszowie Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku 
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Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 

 

Baza szkoły 
 30 sal lekcyjnych 
 10 pracowni 
 3 sale gimnastyczne 
 boisko sportowe 
 basen 
 siłownia 
 internat ze stołówką 
 strzelnica pneumatyczna i kulowa 

 
 

 

Klasa  Dziennikarstwo i komunikacja interpersonalna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski 

Nauczane języki język angielski, język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

 

Klasa  Turystyka i ekologia 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, język angielski 

Nauczane języki język angielski, język niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 

Klasa  Fizyka medyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

fizyka, biologia 

Nauczane języki język angielski, niemiecki lub język rosyjski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 
w Staszowie 
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów 
 

tel.: 15 864-25-39  fax: - 

e-mail:  sekretariat@zsstaszow.pl 

strona internetowa: zsstaszow.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  3 

Planowana liczba miejsc w klasach I 96 

mailto:sekretariat@zsstaszow.pl
http://zsstaszow.pl/
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Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 

 

Baza szkoły 
 hala sportowa oraz boiska sportowe 
 sala korekcyjna i siłownia 
 17 sal lekcyjnych 
 13 pracowni przedmiotowych 
 aula szkolną 
 Wirtualna Strzelnica 
 Muzeum Szkolne 

 
 

 

Klasa 1a matematyczno-fizyczna 

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 biologiczno–chemiczna 

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 1c biologiczno–chemiczna z elementami ratownictwa medycznego 

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 

  
ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów 
 

tel.: 15 8642583  fax: 15 8642583 

e-mail: liceum@staszowski.com 

strona internetowa: www.lo.staszowski.com 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  8 

Planowana liczba miejsc w klasach I 254 

mailto:liceum@staszowski.com
http://www.lo.staszowski.com/
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Klasa 1d biologiczno–chemiczna z elementami pedagogiki i psychologii 

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 humanistyczna 

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 Oddział Przygotowania Wojskowego 

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, język angielski 

 
Klasa 1g geograficzna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, geografia, informatyka 

 
Klasa 1h językowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski język polski, wiedza o społeczeństwie 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 
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Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii 

 

Baza szkoły 
 hala sportowa oraz kompleks boisk 
 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny 
 biblioteka z czytelnią 
 stołówka 
 gabinet pielęgniarki 

 
 

 

Klasa Ia biologiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, biologia, chemia 

Nauczane języki I-język angielski, II- język niemiecki 

Przedmioty punktowane chemia, biologia 

 
Klasa Ib humanistyczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

historia, język angielski, język polski 

Nauczane języki I-język angielski, II- język niemiecki 

Przedmioty punktowane historia, język angielski 

 
Klasa Ic mundurowa 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

historia, geografia, wiedza o społeczeństwie 

Nauczane języki I-język angielski, II- język niemiecki 

Przedmioty punktowane historia, wiedza o społeczeństwie 

  

  
ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria 
 

tel.:  15 867 40 26   fax: - 

e-mail: pspbog@gazeta.pl 

strona internetowa: www.zpobogoria.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  3 

Planowana liczba miejsc w klasach I 75 

mailto:pspbog@gazeta.pl
http://www.zpobogoria.pl/
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Liceum Ogólnokształcące w Osieku 

 

Baza szkoły  
 7 przedmiotowych sal lekcyjnych 
 sala informatyczna 
 hala sportowa oraz boisko szkolne ”Orlik” 
 siłownia 
 gabinet pielęgniarki 
 stołówka 
 biblioteka 

 
 

 

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 

 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek 
 

tel.: 15 8671201  fax: 15 8671201 

e-mail:  zsosiek@gmail.com 

strona internetowa:  zsosiek.pl 

typ szkoły: publiczna 
 

  

Planowana liczba oddziałów  1 

Planowana liczba miejsc w klasach I 24 

mailto:zsosiek@gmail.com
http://zsosiek.pl/


 

 

134 

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
w Połańcu 

 

Baza szkoły 
 24 sale lekcyjne w tym pracownie biologiczna, chemiczna, informatyki, językowa 
 2 sale gimnastyczne, w tym jedna z widownią 
 atlas 
 sala fitness 
 boisko wielofunkcyjne 

 
 

 

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, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

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

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

 Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 
„Jędrusie” w Połańcu 
Ruszczańska 23; 28-230 Połaniec 
 

tel.: 15 8650325  fax: 15 8650325 

e-mail:  sekretariat@zspolaniec.pl 

strona internetowa:  zspolaniec.slaskdatacenter.pl 

typ szkoły:  publiczna 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Staszowie Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 

Baza szkoły 
 sale lekcyjne 
 pracownia komputerowa 
 sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć 

 
 

 

Klasa 1  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

geografia, język angielski 

Nauczane języki język angielski 

Przedmioty punktowane - 

  

 

 

 
ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów 
 

tel.: 15 8644055  fax: 15 8643495 

e-mail: staszow@zdz.kielce.pl 

strona internetowa: www.szkolystaszow.zdz.kielce.pl 

typ szkoły: niepubliczna 
forma kształcenia: zaoczna 
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Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku 

 

Baza szkoły 
 7 przedmiotowych sal lekcyjnych 
 sala informatyczna 
 hala sportowa oraz boisko szkolne „Orlik” 
 siłownia 
 biblioteka 

 
 

 

Klasa 1 sem. I  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, matematyka 

Nauczane języki I - język angielski 

Przedmioty punktowane - 

 
  

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 
ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek 
 

tel.: 15 8671201  fax: 15 8671201 

e-mail: zsosiek@gmail.com 

strona internetowa: zsosiek.pl 
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Powiat WŁOSZCZOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego 

II Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie 
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I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego 

 

Baza szkoły 
 21 sal lekcyjnych, w tym: pracownia chemiczna, pracownia fizyczna 
 sala gimnastyczna 
 siłownia wewnętrzna i zewnętrzna 

 
 

 

Klasa 1a dwujęzyczna (nauczanie fizyki, biologii i chemii w języku angielskim) 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język angielski, język niemiecki/język hiszpański/ język rosyjski 

 

Nauczane języki 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 

 
 
 

  
ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa 
 

tel.: 41 3942412  fax: 41 3945150 

e-mail:  sekretariat@1-lo.pl 

strona internetowa: 1-lo.pl 

typ szkoły: publiczna 
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Klasa 1d matematyczno-przyrodnicza (3 przedmioty rozszerzone) 

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 

 
Klasa 1e matematyczno-przyrodnicza(2 przedmioty rozszerzone) 

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 1f matematyczno- fizyczno-informatyczna (3 przedmioty rozszerzone) 

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 

 
Klasa 1g matematyczno- fizyczno-informatyczna(2 przedmioty rozszerzone) 

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 1h 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 1i 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 

 

Baza szkoły 
 8 sal lekcyjnych 
 22 pracowni 
 biblioteka 
 gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
 sala gimnastyczna 
 boisko 
 internat na 83 miejsca 
 stołówka 

 
 

 

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, język włoski 

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, język włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i chemia lub 

biologia lub geografia 

 
 
 

 

 

 

 

 
ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa 
 

tel.: 41 39-42-212  fax: - 

e-mail: sekretariat@zsp2wloszczowa.pl 
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typ szkoły: publiczna 
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Klasa  biologiczno-chemiczna 

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

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 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, język włoski 

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i  wiedza 

o społeczeństwie lub geografia 

 
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, język włoski 

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, język włoski 

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 

 

Baza szkoły 
 internat na 102 miejsca 
 sala gimnastyczna oraz boisko sportowe Orlik 
 strzelnica 
 nowoczesne sale komputerowe 

 
 

 

Klasa 1a  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

wiedza o społeczeństwie, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie 

 
Klasa 1b  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, wiedza o społeczeństwie 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie 

 
Klasa 1c  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, informatyka 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, informatyka, geografia 

 

  
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa 
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Klasa 1d  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

język polski, język angielski 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie 

 
Klasa 1e  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

matematyka, język angielski, geografia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, język obcy, geografia 

 
Klasa 1f  

Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

biologia, chemia 

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

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, biologia, chemia 

 
 
 


