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Opracowanie: 
DEPARTAMENT EDUKACJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO W  BIAŁYMSTOKU 
15- 281 Białystok, ul. Legionowa 7 
tel. (85) 869- 63-30 
 

- w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zarządzenie Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 
24.02.2014 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, zarządzenie  
Nr 28/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 04.03.2014 r. zmieniające zarządzenie  
nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.02.2014 r. w sprawie ustalenia  
terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji  
do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 oraz informacje przesłane 
przez dyrektorów szkół.  

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły po wydaniu informatora. 
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Drogi  Gimnazjalisto, 
 
 
przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał 

zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Podjęcie tej odpowiedzialnej 

 i ważnej decyzji ułatwi opracowany przez nas informator z ofertą edukacyjną szkół  

prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015. 

Oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o zebrane wcześniej wyniki  

badań, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb młodego pokolenia. Daje możliwość wyboru 

własnej drogi kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami i rozpoznanymi predyspozycjami. 

Zależy nam, byś zdobywał wiedzę i wykształcenie dające Tobie satysfakcję oraz 

umożliwiające znalezienie pracy zgodnej z marzeniami i ambicjami. 

Ponadto, w informatorze znajdziesz wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

które służą Tobie wsparciem w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, oferując 

pomoc w zakresie świadomego, trafnego wyboru kierunku kształcenia. 

Każdemu z Was, życzę dokonywania trafnych i najlepszych dla własnej przyszłości 

wyborów, sukcesów oraz satysfakcji z osiągniętych celów. 

 

 

 

Adam Poliński 

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 07 marca 2014 r. 
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1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
 
 

 STRUKTURA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO 
 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą zmiany  
w systemie kształcenia zawodowego (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206.) od dnia  
1 września 2012 r.  struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmuje: 

• trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie  
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Jeżeli absolwent zasadniczej 
szkoły zawodowej będzie chciał zdać egzamin maturalny, może kontynuować naukę 
od razu w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

•  trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

• czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego, 

• szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie 
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 

• trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 
W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie funkcjonują szkoły prowadzące 

kształcenie zawodowe dla dorosłych z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują 
kształcenie tylko w części zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Dla osób dorosłych organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Po 
ukończeniu kursu będzie można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. 

Nowością w szkolnictwie zawodowym są kwalifikacje wyodrębnione w każdym 
zawodzie. Poszczególne zawody składają się bowiem z jednej, dwóch lub trzech 
kwalifikacji. Taka  propozycja kształcenia w zawodach została opracowana z myślą  
o potrzebie zwiększenia Waszej  skuteczności i efektywności na rynku pracy.  

Wszystkie zawody zostały ponadto przyporządkowane do ośmiu obszarów 
kształcenia.  
Są to:  

� administracyjno-usługowy (A),  
� budowlany (B),  
� elektryczno-elektroniczny (E),  
� mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),  
� rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),  
� turystyczno-gastronomiczny (T),  
� medyczno-społeczny (Z),  
� artystyczny (S).  
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Zawody nauczane na poziomie technikum składają się najczęściej z dwóch lub 
trzech kwalifikacji. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą, bazową kwalifikacją 
jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole 
zawodowej, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania 
kolejnych, wyższych kwalifikacji w zawodach w ramach tego samego obszaru kształcenia.  

 
Zawody w zasadniczej szkole zawodowej składają się z jednej lub dwóch 

kwalifikacji. Uczniowie w trakcie nauki będą zdobywali kolejno wiedzę z zakresu 
poszczególnych kwalifikacji. Po ukończeniu nauki w zakresie danej kwalifikacji, powinni 
zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji.  

 
W ramach obszarów kształcenia ułatwione będzie kontynuowanie kształcenia 

zawodowego przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz uczestników 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy uzyskali dyplomy/świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i chcą uzupełniać kwalifikacje w zawodach  
z danego obszaru. Nie ogranicza to jednak osób posiadających kwalifikacje w zawodzie 
przyporządkowanym do innego obszaru kształcenia. One również będą mogły nabywać 
kwalifikacje w zawodach z danego obszaru, innego niż ten, w ramach którego uzyskały 
potwierdzenie kwalifikacji. Jednak w takim przypadku kształcenie będzie trwało dłużej. 

 
Celem opisanych zmian jest podniesienie poziomu jakości kształcenia 

zawodowego, zwiększenie liczby osób zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe, powiązanie edukacji zawodowej z rynkiem pracy oraz ożywienie ustawicznej 
edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych 
kwalifikacji w celu szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku 
pracy.  

 
W dniu 17.02.2014 r. Zastępca Prezydent Miasta Białegostoku zatwierdził wstępny 

plan naboru uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2014/2015. 

 
W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży przygotowano ogółem 4 460 

miejsc w 157 oddziałach. W tym: 
 

�   2 422 miejsc w liceach ogólnokształcących, 
�   1 570 miejsc w technikach, 
�      456 miejsc w zasadniczych szkołach zawodowych (z ZS Nr 16), 
�        32 miejsc w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy (ZS Nr 16). 

 
W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzonych przez Miasto 

Białystok, przygotowano 1 395 miejsc w 47 oddziałach. W tym: 
 

�     60          miejsc w  gimnazjum dla dorosłych, 
�    120        miejsc w liceach ogólnokształcących dla dorosłych,    
�    1 231     miejsc w szkołach policealnych. 
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Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Białystok oferują:  
 

• wysoki poziom nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminu maturalnego  
i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sukcesy uczniów na 
olimpiadach, turniejach i konkursach przedmiotowych oraz bardzo wysokie 
miejsca w niezależnym rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”, 

 
• nowoczesną bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt, urządzenia  

i pomoce dydaktyczne, która pozwala na właściwe prowadzenie zajęć 
edukacyjnych oraz umożliwia wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania, 

 
• ciekawe projekty edukacyjne i wyjazdy zagraniczne, które są organizowane dzięki 

pozyskiwaniu przez szkoły środków europejskich, 
 

• kursy prawa jazdy, uczniom, którzy posiadają obowiązek ukończenia kursu 
kategorii B lub T w podstawie programowej – odbywają te kursy bezpłatnie. 

2. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 

2.1. Od kilku lat w Mieście Białymstoku nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony 
jest przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji, który umożliwia kandydatom i ich 
rodzicom zapoznanie się z pełną ofertą szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 
wprowadza jasne kryteria i zasady rekrutacji, eliminuje problem blokowania miejsc  
i składania kopii dokumentów w różnych szkołach, a także usprawnia proces przyjęć. 

Elektroniczny nabór nie obejmuje Zespołu Szkół Nr 16 (ul. Zwycięstwa 28) oraz szkół dla 
dorosłych. 

W pierwszej kolejności absolwent gimnazjum powinien dokładnie zapoznać się z ofertą 
szkół ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Bardzo pomocny jest w tym 
informator o szkołach ponadgimnazjalnych dostępny również w Internecie pod adresem:  

bialystok.e-omikron.pl 
Można tam znaleźć szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych 
klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach.  

Korzystając z tego informatora kandydat ma możliwość wypełnienia „wniosku  
o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej”, a także wydrukowania go jako 
dokumentacji gotowej już do podpisania i przekazania do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą pobrać 
formularz w sekretariacie każdej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Miasto 
Białystok. Kandydat musi poprawnie wypełnić ten druk. Do wniosku dołącza się 
dodatkowe zaświadczenia, szczegółowo wymienione we „wniosku o przyjęcie do 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej”, a wymagane w wybranych szkołach (w przypadku 
klas sportowych, integracyjnych, szkoły zawodowej) oraz potwierdzające pierwszeństwo 
przyjęcia w przypadku takiej samej liczby punktów.  

Komplet dokumentów, czyli „wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej” wraz z załącznikami należy zanieść do wybranej przez siebie szkoły 
ponadgimnazjalnej. W tym roku, tak jak poprzednio kandydat ma możliwość wyboru 
trzech szkół, jednak w celu uproszczenia całego procesu rekrutacji, komplet dokumentów 



 8  

składa tylko do jednej szkoły – szkoły pierwszego wyboru, a więc tej szkoły, w której 
najbardziej chce się uczyć i którą wskazał jako pierwszą na liście preferencji ww. 
„wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej”. Szkoła ta wprowadzi dane 
kandydata do systemu elektronicznego.  

Wyliczenie ilości punktów dla kandydatów na podstawie ich osiągnięć, wyników ze 
świadectw i dostarczonych zaświadczeń odbywa się na podstawie danych 
zgromadzonych w centralnej bazie. 

Podczas przebiegu rekrutacji, gdy szkoły ponadgimnazjalne przyjmują dokumenty, 
kandydaci mogą zapoznać się drogą internetową ze wstępnym obłożeniem interesujących 
ich klas.  

W końcowym etapie procesu rekrutacji drogą internetową możliwe jest także 
sprawdzenie wyników - odczytanie informacji o przyjęciu (ewentualnie nie przyjęciu 
w drodze pierwszego etapu rekrutacji).  

Niestety nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Elektronicznym 
naborem zostały objęte w tym roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży 
prowadzone przez Miasto Białystok. Jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o przyjęcie do 
szkoły, która jest poza systemem (na przykład szkoły spoza Białegostoku, szkoły 
prywatnej lub społecznej), musi się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie 
wymagane przez tę szkołę dokumenty. 

 
Do pracy z systemem zalecane są darmowe przeglądarki internetowe: 

• Google Chrome - http://www.google.pl/chrome/  
• Firefox w wersji 20 lub nowszej - http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ 
Korzystanie z powyższych przeglądarek gwarantuje najbardziej efektywną pracę  

w systemie. 
 

2.2. Wzór wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. 

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej składa się z następujących 
części: danych osobowych kandydata i jedgo rodziców, listy preferencji oraz informacji 
dodatkowych o kandydacie. 
Na listę preferencji kandydat powinien wpisać te szkoły i oddziały, w których chciałby 
się w przyszłości uczyć. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że na liście preferencji wskazuje 
się konkretny oddział w szkole. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie: załóżmy, 
że w szkole wymarzonej przez kandydata są cztery oddziały klasy pierwszej: IA, IB, IC, ID. 
Jeżeli na swojej liście preferencji wpisze on tylko IA, to w wyniku przydziału może się 
okazać, że zabrakło mu punktów, aby dostać się do tego oddziału. Ponieważ nie wpisał 
żadnego innego oddziału z tej szkoły, system nie będzie próbował przydzielić go do 
oddziału IB, IC i ID. Nawet, jeżeli wystarczyłoby mu punktów, nie dostanie się do żadnego 
z tych oddziałów. Dlatego bardzo ważne jest, aby kandydat pamiętał, że jeżeli chce, może 
wybrać na swojej liście preferencji nawet wszystkie oddziały klasy pierwszej z wybranej 
szkoły. Kolejność, w jakiej wpisuje poszczególne oddziały, jest ważna! Należy najpierw 
wpisać te oddziały, w których kandydat chce uczyć się najbardziej. System informatyczny 
będzie najpierw próbował przydzielić go do tego oddziału, który jest na pierwszym 
miejscu listy. I będzie tak dalej próbował, aż znajdzie miejsce w jednym z podanych przez 
kandydata oddziałów lub dotrze do końca listy. Warto podać jak najdłuższą listę. Jeżeli 
kandydat wybierze bardzo mało różnych oddziałów i zabraknie mu punktów, nie dostanie 
się nigdzie. Trzeba dać systemowi szansę dokonania korzystnego przydziału. Kandydat 
może wybierać oddziały klasy pierwszej należące do trzech różnych szkół. Na następnej 
stronie pokazujemy przykład wypełnionego „wniosku o przyjęcie do szkoły 
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ponadgimnazjalnej”, w którym znajduje się lista preferencji. Na tym przykładzie widać, 
że można na liście preferencji przeplatać oddziały klasy pierwszej z różnych szkół. 
Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, która znajduje się 
na pozycji nr 1 na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. To ona opiekuje się 
kandydatem w procesie rekrutacji i to do niej kandydat będzie musiał zanosić wszelkie 
dokumenty. 
 

 

 

Pamiętaj! 

We wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej możesz wybrać 
dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach. Wybierz więc jak 
największą liczbę oddziałów w trzech szkołach! Zwiększa to Twoją szansę na 
dostanie się do szkoły ponadgimnazjalnej już w pierwszym etapie rekrutacji. 
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2.3 Wzór wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku: 
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3. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA  
   MŁODZIEŻY 

 
 

3.1. Proces rekrutacji – zasady ogólne. 
 
W myśl przepisów regulujących zasady stosowane podczas rekrutacji do szkół  
ponadgimnazjalnych należy pamiętać o kilku podstawowych elementach 
wynikających z tych ustaleń. Kandydat ma do wyboru trzy szkoły, w których pragnie 
podjąć naukę. Wybór ten jednak w żaden sposób nie ogranicza liczby oddziałów,  
w których uczeń chciałby kontynuować naukę. Możliwe jest bowiem wybranie 
dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, 
które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej 
przez niego kolejności. 

 
3.2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 odbywa się z wykorzystaniem  
        systemu informatycznego (z wyjątkiem Zespołu Szkół Nr 16). 

 
3.3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez  
         dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. 

 
  3.4. Terminy i zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określa  
           zarządzenie Nr 22/2014 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.02.2014 r.  
           w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
          oraz zasad rekrutacji do  szkół ponadgimnazjalnych oraz zarządzenie Nr 28/2014  
          Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 04.03.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 22/2014  
          Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.02.2014 r. w sprawie ustalenia terminów  
          rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zasad rekrutacji do szkół  
          ponadgimnazjalnych w roku  szkolnym  2014/2015:  

 

• składanie dokumentów:   od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. do godz. 15.00 

• składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami: 
                                                  od 2 czerwca  do 13 czerwca 2014 r. do godz. 15.00 

• składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego:   

27 czerwca oraz od 30 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00 

• ogłoszenie listy przyjętych:     3 lipca  2014 r. o godz. 10.00 

• potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie 
oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 
                                                                           od 4 lipca do 7 lipca 2014 r. do godz. 15.00 

• ogłoszenie wolnych miejsc:    8 lipca 2014 r. o godz. 15.00 

• składanie dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń:  
                                                                    od 9 lipca do 10 lipca 2014 r. do godz. 12.00 

• ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych:  10 lipca 2014 r. o godz. 15.00 
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3.5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie  
         dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 
         uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca 
         sierpnia 2014 roku. 

 
3.6. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  kandydaci wypełniają  
         w formie elektronicznej na stronie: www.bialystok.e-omikron.pl, a następnie 
        podpisane składają w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru. Osoby nie  
        mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie odręcznie. Szkoła 
        ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego 
        wyboru. 

 
3.7. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji może równocześnie  
        wybrać nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole 
        pierwszego wyboru posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią 
        zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonego przez  
        dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 
 
3.8. W terminie od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. kandydaci składają w kancelarii szkoły  
        ponadgimnazjalnej następujące dokumenty: 

• wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz jest dostępny na stronie internetowej:  
       www.bialystok.e-omikron.pl oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej  
      i gimnazjum),  

• 3 zdjęcia, 

• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu,  

• w przypadku wyboru oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego – orzeczenie 
lekarskie o zdolności uprawiania danego sportu, zaświadczenie zaliczenia próby 
sprawności fizycznej/zaliczenia próby sprawności fizycznej, pisemną zgodę rodziców, 
opinię trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,  

• opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia  
z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

 
Do wniosku kandydat dołącza również oświadczenia potwierdzające spełnianie 

wybranych kryteriów, które będą brane pod uwagę w trzecim etapie rekrutacji: 

• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność kandydata,  

• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego  
z rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), 
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• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców 
kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), 

• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 
kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu  
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 135, ze zm.). 

 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”.  

 
 
3.9. W przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba  
        punków możliwych do uzyskania za:  

• wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte 
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

• oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

• osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

3.10. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa 
          liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech  
          wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego 
          osiągnięcia. 
 
3.11. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 

• za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt 
(wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej dla zadań  
z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) 
matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia; 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.  

Uzyskane wyniki procentowe z każdego zakresu mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 
75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych 
wynosi 500% x 0,2 = 100); 

• za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 60 
pkt: 

– ocena celująca   – 15 pkt 
– ocena bardzo dobra   – 13 pkt 
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– ocena dobra   – 10 pkt 
– ocena dostateczna   –   6 pkt 

• za osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia 
          gimnazjum                                                                                                       – 40 pkt 

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   - 10 pkt 

– udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty  
z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, 
chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego,  
j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki, plastyki, w konkursie Wiedzy  
Obywatelskiej i Ekonomicznej: 

    -  finalista konkursu ponadwojewódzkiego  - 12 pkt  

    -  finalista konkursu wojewódzkiego              - 11 pkt 

– uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz  
konkursach wiedzy innych niż wymienione w powyższym tirecie 
organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 
pkt.) na szczeblu: 

- powiatowym  – 4 pkt 
- wojewódzkim  – 5 pkt 
- ponadwojewódzkim  – 6 pkt 
- ogólnopolskim                           - 7 pkt 

- punktowane są również: konkurs „Papież Słowian”, „Olimpiada Myśli Jana 
Pawła II”- szczebel wojewódzki lub ogólnopolski, a także laureaci III etapu 
konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski 
czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”; 

- uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  
   organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy 
   miejsca, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu: 

- powiatowym                       - 3 pkt 
- wojewódzkim                     - 4 pkt 
- ponadwojewódzkim           - 5 pkt 
- ogólnopolskim                    - 6 pkt 

 - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie  
 wolontariatu, lub środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie  
długofalowe – co najmniej 1 rok )                            - 5 pkt 

 

Wskazane powyżej osiągnięcia ucznia punktowane będą tylko i wyłącznie  
w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

3.12. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana  
          w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z zapisami pkt. 11. 
 
3.13. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady  
             Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów  
              i Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów  
             wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje 
             w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
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             przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie  
             od ww. kryteriów. 
 
3.14. Rekrutacja do klasy wstępnej dwujęzycznej (z hiszpańskim językiem nauczania)  
           w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego odbywa się na zasadach  
           obowiązujących we wszystkich pozostałych oddziałach. Szkoła zrezygnowała  
           z przeprowadzania testu kompetencji językowych. 
 

3.15. Rekrutacja do oddziału międzynarodowego  pre – IB  w II Liceum  
            Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej  
            w Białymstoku: 

a) rekrutacja do oddziału międzynarodowego odbywa się w oparciu o dwa elementy 
kwalifikacyjne. Pierwszy element rekrutacji to wewnętrzny sprawdzian. Celem 
sprawdzianu kompetencji językowych jest zbadanie predyspozycji językowych 
oraz stopnia znajomości języka angielskiego, która jest niezbędna do efektywnego 
kształcenia w tym profilu. Sprawdzian składa się z dwóch części: części pisemnej  
z języka angielskiego (50 punktów), części ustnej z języka angielskiego  
(20 punktów). Pozytywne przejście pierwszego etapu rekrutacyjnego daje 
kandydatowi możliwość ubiegania się o miejsce w oddziale międzynarodowym 
(klasie Ih - pre-IB). Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego 
postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do ogólnej liczby punktów,  
a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez szkolną 
komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do 
kształcenia w oddziale International Baccalaureate Diploma Programme. Drugi 
element  to standardowa procedura rekrutacyjna zgodna z zarządzeniem 
Podlaskiego Kuratora Oświaty, przeprowadzana przez elektroniczny system 
obsługi rekrutacji ponadgimnazjalnej. 

b) zakres materiału na poszczególne części sprawdzianu kompetencji językowych 
oraz przykładowe testy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  
(w zakładce matura międzynarodowa). 

c) część ustna sprawdzianu kompetencji językowych odbywa się w formie krótkiej 
autoprezentacji, jednego pytania na temat zasad funkcjonowania programu IB DP, 
interpretacji jednego przysłowia oraz krótkiej rozmowy na temat wylosowanego 
topiku. Część ustna – zakres materiału zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej szkoły (w zakładce matura międzynarodowa). 

d) kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE, mogą nie przystąpić 
do części pisemnej sprawdzianu z języka angielskiego po dostarczeniu właściwego 
oryginału certyfikatu uzyskując następującą liczbę punktów: 

• za certyfikat FCE: 

                   A - 50 punktów 
                   B - 45 punktów 
                   C - 40 punktów 

• za certyfikaty CAE i CPE: oceny: A, B, C - 50 punktów 

• kandydat, który zostanie zwolniony z części pisemnej sprawdzianu z języka 
angielskiego, jest zobowiązany przystąpić do części ustnej postępowania  

kwalifikacyjnego.  
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e) laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego 
oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, (co potwierdza właściwy Kurator Oświaty 
wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są w pierwszej kolejności do 
oddziału międzynarodowego. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego  
z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przystępują do 
sprawdzianu kompetencji językowych. 

 
Terminarz procesu rekrutacyjnego do oddziału międzynarodowego (pre - IB): 

L.p. Termin Wydarzenie 

1. 
19 marca 2014 r.  
godz. 18.00 

spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły dla  
rodziców i uczniów zainteresowanych nauką  
w ramach programu Matury Międzynarodowej  
w oddziale międzynarodowym. 

2. 
Od 23 kwietnia do 30 
maja 2014 r.  
(do godz. 1500) 

Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie 
do szkoły wraz z podaniem o przystąpienie do 
sprawdzianu kompetencji językowych. 

3. 
2 czerwca 2014 r.  
godz. 1400 

Sprawdzian kompetencji językowych - egzamin  
pisemny z języka angielskiego dla kandydatów do 
klasy międzynarodowej (IH pre - IB). 

4. 
3 czerwca 2014 r.  
godz. 800 

Sprawdzian kompetencji językowych - egzamin  
ustny z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 
międzynarodowej (IH pre - IB). 

5. 
5 czerwca 2014 r.  
(o godz.1500)  

Ogłoszenie wyników egzaminu z języka angielskiego 
(do IH pre - IB). 

6. 
27 czerwca oraz od 30 
czerwca do 1 lipca2014 r. 
do godz. 1500 

Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum  
i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

7. 
3 lipca 2014 r.  
do godz. 1000. 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy 
pierwszej szkoły. 

8. 
Od 4 do 7 lipca 2014 r.  
do godz. 1500. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez 
złożenie oryginału świadectwa i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego przez kandydatów umieszczonych na 
listach zakwalifikowanych do przyjęcia. 

9. 
8 lipca 2014 r.  
o godz. 1500. 

Ogłoszenie wolnych miejsc. 

10. 
Od 9 do 10 lipca 2014 r. 
do godz. 1200. 

Składanie dokumentów. 

11. 
10 lipca 2014 r. 
o godz. 1500. 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej 
szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc.  
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3.16. Rekrutacja do oddziału międzynarodowego (klasa II H) realizującego program  
           matury międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA  
           PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów 
           Jabłonowskiej: 
 

a) do rekrutacji do klasy IB DP (II h realizującej program matury międzynarodowej) 
mogą przystąpić uczniowie klas I szkoły ponadgimnazjalnej (zarówno klasy 
przygotowawczej, jak i innych klas pierwszych).   

b) rekrutacja do klasy IB DP odbywa się w oparciu o następujące elementy 
kwalifikacyjne: 

• pisemny egzamin z języka angielskiego (50 punktów);   

• ustny egzamin z języka angielskiego (20 punktów). 

 

c)  zakres materiału na poszczególne części sprawdzianu kompetencji językowych 
oraz przykładowe testy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły  

d) kandydaci legitymujący się certyfikatem FCE, CAE, CPE, mają możliwość 
nieprzystąpienia do części pisemnej sprawdzianu z języka angielskiego po 
dostarczeniu właściwego oryginału certyfikatu uzyskując następującą liczbę 
punktów:  

• za certyfikat FCE: 

                             A - 50 punktów; 

                             B - 45 punktów; 

                             C - 40 punktów; 

• za certyfikaty CAE i CPE: oceny: A, B, C - 50 punktów 
 

e) kandydat, który zostanie zwolniony z części pisemnej sprawdzianu z języka  
angielskiego, jest zobowiązany przystąpić do części ustnej postępowania  
kwalifikacyjnego.  

f) uczniowie klasy I H pre-IB, którzy w roku szkolnym 2013/2014 realizowali  
program przygotowawczy w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny  
z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku i uzyskali na I semestr średnią ocen 
4.75 i powyżej są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do  sprawdzianu  
i przyjmowani do klasy IB DP poza kolejnością. 

g) uczniowie klasy I H pre - IB, którzy w roku szkolnym 2013/2014 realizowali 
program przygotowawczy w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny  
z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku i uzyskali na koniec I semestru ocenę 
bardzo dobrą (lub wyższą) z języka angielskiego są zwolnieni z części  
pisemnej sprawdzianu z tego przedmiotu uzyskując maksymalną ilość punktów. 
Przywilej ten nie zwalnia ucznia z obowiązku przystąpienia do części  
ustnej postępowania kwalifikacyjnego. 

h) laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego 
oraz laureaci konkursu przedmiotowego z języka angielskiego o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do 
oddziału międzynarodowego. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego  
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z języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przystępują 
do sprawdzianu kompetencji językowych. 

i) część ustna sprawdzianu kompetencji językowych odbywa się w formie krótkiej 
autoprezentacji, jednego pytania na temat zasad funkcjonowania programu IB 
DP, interpretacji jednego przysłowia oraz krótkiej rozmowy na temat 
wylosowanego topiku. Część ustna - zakres materiału zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej szkoły. 

Strona internetowa dotycząca Programu Matury Międzynarodowej 
http://ib.zso2bialystok.pl/ 

 
Terminarz procesu rekrutacyjnego do oddziału międzynarodowego IB DP: 

 

L.p. Termin Wydarzenie 

1. 14 marca 2014 r. godz. 1700 

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły dla  
rodziców i uczniów zainteresowanych nauką  
w ramach programu Matury Międzynarodowej  
w klasie IB DP (II H). 

2. 
03- 31 marca  2014 r. 
(do godz. 1500) 

Złożenie w sekretariacie szkoły dokumentów: 
wniosku o przyjęcie do oddziału międzynarodowego, 
podania o przystąpienie do postępowania 
kwalifikacyjnego, zaświadczenia o ocenach 
śródrocznych uzyskanych w klasie I liceum (wzór 
podania na szkolnej stronie internetowej w zakładce 
IB „dokumenty”). 

3. 7-8 kwietnia 2014 r. 
Sprawdzian kompetencji językowych – pisemny  
i ustny egzamin z języka angielskiego. 

4. 
9 kwietnia 2014 r. 
(godz.1500) 

Ogłoszenie wyników; podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy IB 
DP (II H). 

 

3.17. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać  
           zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  
           praktycznej nauki zawodu.  

3.18. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół  
           ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia  
           specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni  
           psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3.19. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole  
              ponadgimnazjalnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia  
              o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się zasady takie same jak  
             w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego. 

3.20. Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni  
            posiadać: 

a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 
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b) zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną,  
a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego – zaliczyli próby 
sprawności fizycznej zatwierdzone przez polskie związki sportowe 
współpracujące z daną szkołą, 

c) pisemną zgodę rodziców. 

W przypadku zwolnienia ucznia z testów wymagana jest pozytywna opinia  
trenera oraz przedstawiciela okręgowego związku sportowego. 

 
 
4. ZASADY REKRYTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 
 

4. 1. Do klasy pierwszej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz do zasadniczej 
szkoły  zawodowej specjalnej przyjmowani są, na wniosek rodziców kandydaci 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej.  

4.2. Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej powinni posiadać  
  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań  
  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

4.3. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi 
 szkoły specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym  
 stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do  
 najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.  

4.4. Do szkół zostaną przyjęci kandydaci, którzy do czasu ukończenia nauki nie 
    przekroczą 24 roku życia. 

 
 
 

5. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH   
 

5.1.  O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się kandydaci 
 posiadający wykształcenie średnie. 

5.2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać  
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
 do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

5.3.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba 
 wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są  
 brane  pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
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- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

b) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność dziecka kandydata, 

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

 

5.4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest 
brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 

5.5. Terminy rekrutacji do szkół policealnych: 

Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Wydanie informatora o ofercie szkół dla 
dorosłych i szkół policealnych do 20.03.2014 r. - 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z 
załącznikami 

do 28 lipca 2014 r.  
do godz.1500 

- 

Ustalanie wyników postępowania 
rekrutacyjnego 

od 29.07 do 
01.08.2014 r. 

od 20.08 do 
22.08.2014 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

4.08.2014 r.  
godz. 1500 

25.08.2014 r. 
godz. 1500 

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 
dyrektora 
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6.  ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH  
 

6.1. O przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy 
ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą 
ośmioletniej szkoły podstawowej. 

6.2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę 
podstawową. 

6.3. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 
zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych. 

6.4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż 
liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli 16 lat, a w przypadku 
             uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających  
            w zakładach karnych lub aresztach śledczych 15 lat:  

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

b) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność dziecka kandydata, 

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje  
              opiekę, 

  - samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

6.5. Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych: 

 

Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Wydanie informatora o ofercie szkół dla 
dorosłych i szkół policealnych 

do 20.03.2014 r. - 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z 
załącznikami 

do 28 lipca 2014 r.  
do godz.1500 

- 

Ustalanie wyników postępowania 
rekrutacyjnego 

od 29.07 do 
01.08.2014 r. 

od 20.08 do 
22.08.2014 r. 
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Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

4.08.2014 r.  
godz. 1500 

25.08.2014 r.  
godz. 1500 

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 
dyrektora 

 
 
7. ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
 
7.1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

      zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  
      zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

7.2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, niż liczba 
      wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie 
      postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają  
      żadnych kwalifikacji zawodowych. 

7.3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym 
      mowa w pkt. 7.2, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy  
      lub jeżeli nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs 
     zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  
     łącznie: 

a) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli 16 lat, a w przypadku uczestników 
Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub 
aresztach śledczych 15 lat : 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość. 
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b) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność dziecka kandydata, 

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Kryteria te mają jednakową wartość. 

 
7.4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje 
wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności 
zgłoszeń. 

 
7.5. Terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

– semestr jesienny od 1 września 2014 r. : 

 

Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Wydanie informatora o ofercie kursów 
kwalifikacyjnych 

do 20.03.2014 r. - 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz  
z załącznikami 

do 28 lipca 2014 r.  
do godz.1500 

- 

Ustalanie wyników postępowania 
rekrutacyjnego 

od 29.07 do 
30.07.2014 r. 

od 20.08 do 
22.08.2014 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

31.07.2014 r.  
godz. 1200 

25.08.2014 r.  
godz. 1200 

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 
dyrektora 
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– semestr wiosenny od 9 lutego 2015 r. : 

 

Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Wydanie informatora o ofercie kursów 
kwalifikacyjnych 

do 20.03.2014 r. - 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz  
z załącznikami 

do 5 stycznia 2015 r.  
do godz.1500 

- 

Ustalanie wyników postępowania 
rekrutacyjnego 

od 07.01 do 
09.01.2015 r. 

od 22.01 do 
27.01.2015 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

12.01.2015 r.  
godz. 1200 

30.01.2015 r.  
godz. 1200 

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 
dyrektora 

 
 
8. ZASADY REKRUTACJI DO POLICEALNEGO STUDIUM WOKALNO- 
        AKTORSKIEGO SZKOŁA TALENTÓW 
 
8.1. Do publicznej szkoły artystycznej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali  
        pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego. 
 
8.2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów,  
         którzy do wniosku o przyjęcie do Szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku 
         przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie aktor scen  
         muzycznych. 
 
8.3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki 
          egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji i praktycznych 
          umiejętności. 
 
8.4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie  
          postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 
          brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 



 27  

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje 
opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 
 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 
 
8.5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi,  
         w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów 
     publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty 
     potwierdzające spełnianie tych warunków, 

2)  sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania 
      rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych 
      placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb 
     przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, egzaminu 
     kwalifikacyjnego, oraz skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji  
     rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej. 

 
 

9. ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
9.1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja  

   rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczą- 
   cego komisji rekrutacyjnej. 

 
9.2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych,  

 
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, 
 

c) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności 
fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji 
językowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień 
kierunkowych,  

 
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

10. PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ 

10.1. Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół, w przypadku równorzędnych 
             wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  
             w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi,  
             ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
             zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- 
             pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
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10.2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępo- 
             wania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal  
             dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania brane będą pod  
             uwagę łącznie kryteria: 
 

a) wielodzietność rodziny kandydata;                                                     
b) niepełnosprawność kandydata;                                                            
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                            
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;                                 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;                                          
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;                                  
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.    

 
 Powyższe kryteria mają jednakową wartość.       

              
                               

       11.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 

11.1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
           przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni  
           może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  
           uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 
11.2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  
           kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera  
           przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała  
           do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu  
           rekrutacyjnym. 
 
11.3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły  
           odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia  
           otrzymania uzasadnienia. 
 
11.4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  
           w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  
           szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły. 
 
 

12. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY 
 

12.1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 Zadaniem liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowanie 
kandydatów do podjęcia studiów wyższych. 

W liceach ogólnokształcących może być realizowane kształcenie w zakresie 
rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie 
rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, historia, geografia, biologia, chemia, 
fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, dwa 
języki obce nowożytne, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. Przedmioty 
realizowane w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor liceum po 



 29  

zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeżeli rada liceum nie została powołana – po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,  
z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych  
i finansowych liceum.  

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą: 

• po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego - podjąć dalszą  
naukę w szkole policealnej; ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego 
egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

• po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia 
wyższe, 

• uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie pracy 
zawodowej. 

 
Nabór do klas sportowych zgodnie z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku 

prowadzić będą: IV Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo),  
IX Liceum Ogólnokształcące (specjalność: piłka nożna) oraz XVII Liceum 
Ogólnokształcące (specjalność: siatkówka). Będzie prowadzony również nabór do klas 
mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: short-track)  
i w XVII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: lekkoatletyka).  

Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum  
Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57.  

Do oddziału klasy zerowej dwujęzycznej (język hiszpański) naboru dokonywać 
będzie III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pałacowej 2/1. 

 
Innowacją w skali całego Miasta jest funkcjonowanie oddziału międzynarodowego 

realizującego program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Klasa 
taka powstała w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narewskiej 11.  

Program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme jest dwuletnim przed 
uniwersyteckim cyklem kształcenia przeznaczonym dla młodzieży w wieku 16-19 lat  
i realizowanym przez dwa ostatnie lata szkoły ponadgimnazjalnej. Nauka w programie  
IB Diploma Programme wymaga od uczniów nie tylko bardzo dobrej znajomości języka 
angielskiego, ale także dobrej organizacji oraz systematyczności. 

Podstawowym wymogiem stawianym przed uczniami jest zdanie 6 egzaminów  
z wybranych przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Od klasy II 
uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej grupy) 3 lub 4 na poziomie 
rozszerzonym i 2 lub 3 na poziomie podstawowym: 

a) grupa 1 język A: polski (HL, SL), 
b) grupa 2 język B: angielski HL (kontynuacja), niemiecki (HL, SL kontynuacja),  

francuski (początkujący / SL), rosyjski (początkujący/SL), 
c) grupa 3 nauki społeczne: historia (HL, SL), geografia (HL, SL), ekonomia (HL, SL), 
d) grupa 4 nauki ścisłe: chemia (HL, SL), biologia (HL, SL), fizyka (HL, SL), 

informatyka (HL, SL), 
e) grupa 5: matematyka (jest obowiązkowa i oferowana na trzech poziomach):  

matematyka HL (zaawansowana), matematyka SL (średniozaawansowana), 
mathematical studies (podstawowa / SL), 

f) grupa 6 – uczniowie wybierają jeden dodatkowy przedmiot z grup 2-4. 
 
Uczeń musi uczestniczyć oraz zaliczyć 100 godzin kursu Teoria Wiedzy (Theory of 

Knowledge – TOK), którego celem jest badanie relacji pomiędzy poszczególnymi 
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dziedzinami wiedzy oraz sposobami jej zdobywania. Poza tym uczeń zobowiązany jest 
także do wypracowania 150 godzin (przez okres 2 lat) w ramach programu CAS 
(Creativity, Action, Service), który kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych 
umiejętności oraz zainteresowań jednostki w ramach dodatkowych zajęć z dziedziny 
kreatywności oraz aktywności fizycznej. Celem CAS-u jest także uwrażliwienie uczniów 
na potrzeby społeczne poprzez udział w różnych formach wolontariatu. 

Dodatkowym wymogiem niezbędnym do uzyskania Matury Międzynarodowej  
IB jest samodzielne przygotowanie oraz napisanie pracy badawczej Extender Essay. 
Uczniowie sami wybierają przedmiot oraz temat i przez okres dwóch lat pod nadzorem 
promotora przygotowują pracę liczącą około 4000 słów.  

Dyplom Matury Międzynarodowej daje takie same uprawnienia jak polskie 
świadectwo maturalne i pozwala o ubieganie się o miejsce zarówno na polskich jak  
i zagranicznych uniwersytetach. 

Cykl trzyletni: klasa pierwsza – przygotowująca do programu matury 
międzynarodowej realizująca polską podstawę programową przy założeniu, że 75% treści 
przekazywanych jest w języku angielskim, klasa druga i trzecia realizująca program 
Matury Międzynarodowej Organizacji International Baccalaureate. 

XI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grottgera 9 prowadzić będzie nabór do klasy  
psychologicznej, architektonicznej oraz dziennikarskiej. VII Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Wierzbowej 7 będzie prowadzić nabór do klasy o kierunku kosmetycznym,  
fotograficznym i teatralnym. Natomiast V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 
będzie realizowało zajęcia z zakresu rysunku, komunikacji oraz psychologii. 

XIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Upalnej 26 będzie prowadzić nabór do klas 
mundurowych (służba graniczna, służba w Policji, bezpieczeństwo narodowe) dla 
wszystkich, którzy marzą o pracy w straży granicznej czy policji.  
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok 

tel. (85) 742-57-72, http://www.ilo.pl, e-mail: lo1@um.bialystok.pl 

 
Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 
Nazwa oddziału 

Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

humanistyczno-
prawniczy 

30 j. polski 
wos   
historia 

j. angielski, 
j. niemiecki/j. francuski 

informatyczno-
matematyczny 

30 matematyka 
fizyka 
informatyka 

j. angielski, j. niemiecki 

politechniczny 30 matematyka fizyka , j. angielski j. angielski, j. niemiecki 

politechniczny 30 matematyka 
fizyka  
chemia/informatyka 

j. angielski, j. niemiecki 

medyczny 30  biologia, chemia j. angielski, j. niemiecki 

medyczny 30  
biologia 
chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki/j. francuski 

przyrodniczy 30 matematyka 
biologia  
chemia 

j. angielski, 
j. niemiecki/j. francuski 

menadżerski 30 matematyka 
geografia 
j. angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki 
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II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów  Jabłonowskiej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

ul. Narewska 11, 15-840 Białystok, tel. (85) 651-14-16  
http://www.zso2bialystok.pl, e-mail: zso2@um.bialystok.pl 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

politechniczny 60 matematyka fizyka, j. angielski 

politechniczno - 
inżynierski 

30 matematyka 
fizyka 
informatyka lub 
chemia 

biologiczno-
chemiczny 

30 j. angielski biologia, chemia 

medyczny 30  

biologia 
chemia, do 
wyboru fizyka lub 
matematyka 

prawniczo-
humanistyczny 

30 j. polski historia, wos 

menadżerski 30 matematyka 
geografia 
j. angielski 

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

międzynarodowy* 30   j. angielski, j. niemiecki 

*oddział przygotowujący do programu matury międzynarodowej (pre-IB) 
 
 

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3  

ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok, tel. (85) 741-60-33  
http://www.3lo.bialystok.pl, e-mail: zso3@um.bialystok.pl 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

humanistyczny 30 j. polski 
historia 
wos 

matematyczno – 
fizyczno-
informatyczny 

30 matematyka 
fizyka 
informatyka 

matematyczno – 
geograficzny z 
rozszerzonym j. 
angielskim 

60  
j. angielski  
geografia 
matematyka 

biologiczno – 
chemiczno- 
matematyczny 

60  
biologia 
chemia 
matematyka 

biologiczno – 
chemiczny 

30  
biologia 
chemia 

j. angielski, j. niemiecki/ 
j. francuski/j. hiszpański/ 
j. rosyjski 

dwujęzyczna 
hiszpańska 

30 
literatura 
hiszpańska 

geografia 
dwujęz., 
historia 
dwujęz.,  
j. angielski 

j. angielski, j. hiszpański 
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IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida* 
ul. Zwierzyniecka 9a, 15-312 Białystok, tel. (85) 742-23-18 

 http://www.4lo.bialystok.pl, e-mail: lo4@um.bialystok.pl 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym Nazwa 

oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy 

pierwszej 
od klasy drugiej 

Języki obce 

humanistyczny 30 
j. łaciński  
i kult. antyczna 

historia, j. polski 
j. łaciński                      
i kult. antyczna 

j. angielski 
j. francuski/j. hiszpański 

sportowy 30  biologia, geografia 

medyczny 30  
biologia 
chemia, fizyka 

medyczny 30  biologia, chemia 

j. angielski, j. rosyjski/  
j. niemiecki 

unijny 30  
historia, wos 
j. angielski 

j. angielski, j. hiszpański 

informatyczny 30 matematyka 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

j. angielski, j. rosyjski/ 
j. niemiecki 

architektoniczny 30 matematyka 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

j. angielski, j. niemiecki/  
j. hiszpański 

ekonomiczny 30 matematyka 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

j. angielski, j. niemiecki/ 
j. francuski 

prawniczy 30  
j. polski, 
historia, wos 

j. angielski, j. francuski/  
j. rosyjski 

 
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  

ul. Miodowa 5, 15-641 Białystok, tel. (85) 661-53-62  
http://www.vlo.bialystok.pl, e-mail: lo5@um.bialystok.pl 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

politechniczny 30 matematyka 
fizyka 
informatyka 

j. angielski, j. niemiecki/ 
j. hiszpański 

prawno-
administracyjny 

30 j. polski historia, wos 
j. angielski, 
j. niemiecki/j. rosyjski 

medyczny 30 
j. angielski 
biologia 

chemia 

menadżersko- 
turystyczny 

30 biologia geografia, wos 

j. angielski, 
j. rosyjski/j. francuski 

reporterski 30 j. angielski geografia, j. polski 

psychologiczny 30 j. polski biologia, historia 

j. angielski 
j. niemiecki/j. hiszpański 

psychologiczno-
społeczny 

30 j. polski biologia, wos 
j. angielski, j. francuski/ 
j. hiszpański 

architektoniczny 30 matematyka 
informatyka 
geografia 

j. angielski 
j. rosyjski/j. francuski 
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VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta 

 ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok, tel. (85) 743-54-85  
http://www.vilo.bialystok.pl, e-mail: lo6@um.bialystok.pl 

 
Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

politechniczny 30 
matematyka 
 

fizyka 
informatyka 

j. angielski, j. niemiecki 

informatyczny 30 
matematyka 
 

informatyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

ekonomiczny 30 
matematyka 
 

geografia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki/j. francuski 

biologiczno-
chemiczny 

30  
biologia 
chemia 

j. angielski, j. niemiecki 

biologiczno-
chemiczny 

30  
biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

europejski 30 
j. angielski 
 

historia 
wos 

j. angielski 
j. niemiecki/j. francuski 

historyczno-
prawny 

30 j. polski 
historia 
wos 

j. angielski, j. niemiecki 

humanistyczny 30 j. polski 
historia 
filozofia/historia 
sztuki 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

 
 

VII Liceum Ogólnokształcące 
 ul. Wierzbowa 7, 15-743 Białystok, tel. (85) 664-93-31  

http://www.7lo.bialystok.pl, e-mail: lo7@um.bialystok.pl 
 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba  
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

społeczno-
dziennikarski 

30 j. polski 
historia 
wos 

j. angielski, j. francuski 

społeczno-
językowy 

30 j. angielski 
wos 
geografia 
j. francuski 

j. angielski, j. francuski 

politechniczno-
ekonomiczny 

30 matematyka 
fizyka 
informatyka 

j. angielski, j. rosyjski 

kosmetyczny 30  
biologia 
chemia 

j. angielski, j. rosyjski 

fotograficzny 30 
matematyka 
j. angielski 

geografia j. angielski, j. niemiecki 

teatralny 30 j. polski 
historia 
wos 

j. angielski, j. francuski 
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VIII Liceum Ogólnokształcące, im. Króla Kazimierza Wielkiego 
 ul. Piastowska 5, 15-207 Białystok, tel. (85) 741-49-44  

http://www.8lo.bialystok.pl, e-mail: lo8@um.bialystok.pl 
 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

prawno-społeczny 30 j. polski 
historia 
wos 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
j. francuski 

medyczny 30  
biologia, chemia 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

ekonomiczno-
językowy 

30 matematyka 
geografia 
j. angielski 

j. angielski, j. niemiecki 

politechniczno-
informatyczny 

30 matematyka 
fizyka 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

unijny 30 j. angielski historia, wos j. angielski, j. francuski 

ekologiczny 30  
biologia, chemia 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

medyczno-
językowy 

30 j. angielski 
biologia 
chemia 

j. angielski, j. niemiecki 

menadżersko-
informatyczny 

30 matematyka 
geografia 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki/j. rosyjski 

 
IX Liceum Ogólnokształcące  

ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok, tel. (85) 653-00-73  
http://www.zsoit.bialystok.pl, e-mail: zsoit@um.bialystok.pl 

 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

sportowy 
(piłka nożna) 

26 
matematyka 
j. angielski 

geografia 
j. angielski,  
j. niemiecki/j. rosyjski 

piłkarska 26 
matematyka 
j. angielski 

biologia 
j. angielski, 
j. niemiecki/j. rosyjski 

 
 

X Liceum Ogólnokształcące  
ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok, tel. (85) 651-17-95  

http://www.10lo.pl, e-mail: szkola@10lo.pl 
 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

humanistyczno-
artystyczny 

30 
j. polski 
j. angielski 

wos 
j. angielski 
j. rosyjski/j. niemiecki 
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XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  
 ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok, tel. (85) 732-64-65; (85)  732 65 27; 

http://www.xilo.bialystok.pl, http://www.facebook.com/xilobialystok 

 e-mail: lo11@um.bialystok.pl  

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

prawno-społeczny 30  
historia 
wos  
j. angielski 

j. angielski, j. niemiecki, 
uzupełniający: 
j. łaciński  

medyczny 30  
biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki, 
uzupełniający: 
 j. łaciński 

politechniczny 30  
matematyka 
fizyka 

j. angielski, j. niemiecki 

psychologiczny 30  
j. polski 
wos  
biologia 

j. angielski, j. niemiecki 

językowy 30  
j. angielski 
geografia 

j. angielski, 
j. niemiecki/j. rosyjski, 
uzupełniający: 
j. chiński 

architektoniczny 30  
matematyka 
geografia 

j. angielski, j. niemiecki 

dziennikarski 30  
j. polski  
historia 
wos  

j. angielski 
j. niemiecki 

ekonomiczny 30  
matematyka 
geografia 
j. angielski 

j. angielski, j. rosyjski 

 

  
 

XIII Liceum Ogólnokształcące* 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej 

ul. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok, tel. (85) 741-61-75  
http://www.zsoms.pl, e-mail: zsoms@um.bialystok.pl, zsoms@poczta.fm 

 
Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba  
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

oddział  
mistrzostwa 
sportowego 
(short-track) 

20 j. angielski 
biologia 
matematyka 
j. angielski 

j. angielski, j. niemiecki 
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XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9  

ul. Upalna 26, 15- 15-668 Białystok, tel. (85) 661-32-27 
http://www.zso9.pl, e-mail: zso9@um.bialystok.pl 

 
Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba  
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

służba graniczna 60 j. angielski 
wos 
geografia 

j. niemiecki, j. rosyjski 

służba w Policji 30 j. angielski 
wos 
geografia 

j. niemiecki, j. rosyjski 

bezpieczeństwo 
narodowe 

30 j. angielski 
wos 
geografia 

j. niemiecki, j. rosyjski 

 
 

XVII Liceum Ogólnokształcące* 
w Zespole Szkół Rolniczych CKP 

ul. Ks. S. Suchowolca 26,  15-566 Białystok, tel. (85) 741-10-75 
http://zsrckp.pl,  e-mail: zsr@um.bialystok.pl 

 
 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba  
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

sportowy 
(siatkówka) 

25 
j. polski 
matematyka 

historia  
biologia 

j. angielski, j. niemiecki 

mistrzostwa 
sportowego 
(lekkoatletyka) 

20 
j. polski 
matematyka 

chemia  
biologia 

j. angielski, j. niemiecki 

 
 

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne ** 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica 
ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, tel. (85) 675-00-77  

http://www.zstio.net.pl, e-mail: zstio@um.bialystok.pl 
 

Przedmioty realizowane w 
zakresie rozszerzonym 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc od klasy  

pierwszej 
od klasy  
drugiej 

Języki obce 

integracyjny 20 
j. angielski 
j. polski 

biologia/ 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki/j. 
rosyjski 

 
* szkoła z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego; 
** szkoła z oddziałami integracyjnymi; 
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12.2. TECHNIKA 

 

Absolwenci gimnazjów mogą kontynuować kształcenie w czteroletnim technikum, 
które umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.  
Jest to dobry typ szkoły, jeżeli kandydat marzy by zdobyć zawód i móc szukać pracy, bądź 
by mając konkretny zawód, myśleć o studiach. Absolwent technikum, który decyduje się 
na studia wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne 
przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. 

 

 

W technikach proponuje się kształcenie w 32 zawodach: 

1. fototechnik 
2. technik architektury krajobrazu 
3. technik budownictwa 
4. technik cyfrowych procesów graficznych 
5. technik drogownictwa 
6. technik ekonomista  
7. technik elektronik 
8. technik elektryk 
9. technik geodeta 
10. technik handlowiec 
11. technik hotelarstwa 
12. technik informatyk 
13. kelner 
14. technik logistyk 
15. technik masażysta 
16. technik mechanik 
17. technik mechanizacji rolnictwa 
18. technik mechatronik 
19. technik obsługi turystycznej 
20. technik organizacji reklamy 
21. technik pojazdów samochodowych 
22. technik rolnik 
23. technik technologii drewna 
24. technik technologii odzieŜy 
25. technik teleinformatyk 
26. technik turystyki wiejskiej 
27. technik tyfloinformatyk 
28. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
29. technik urządzeń sanitarnych 
30. technik usług fryzjerskich 
31. technik weterynarii 
32. technik żywienia i usług gastronomicznych 
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Technikum Budowlano - Geodezyjne 
w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły 

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, tel. (85) 732-63-06 
http://www.zsbg.bialystok.pl, e-mail: zsbg@um.bialystok.pl 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

technik budownictwa 60 

technik geodeta 60 

technik drogownictwa 30 

technik urządzeń sanitarnych 30 

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

30 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
historia, wos, biologia, 
chemia, geografia, 
matematyka, fizyka, zajęcia 
techniczne, informatyka 

j. angielski, 
j. niemiecki 

 
Technikum Elektryczne   

w Zespole Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego 
ul.1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, tel. (85) 651-20-93 

http://www.zse.biaman.pl, e-mail: zse@um.bialystok.pl 
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

technik elektronik 60 
j. angielski, 
j. niemiecki 

technik elektryk 60 
j. angielski,  
j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

technik teleinformatyk 30 

technik cyfrowych 
procesów graficznych 

30 

j. angielski, 
j. niemiecki 

technik informatyk 90 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
j. obcy, historia, wos, 
matematyka, fizyka, 
chemia, biologia, geografia, 
informatyka 

j. angielski, 
j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

 
Technikum Gastronomiczne 

w Zespole Szkół Gastronomicznych 
ul. Knyszyńska 12, 15-702 Białystok, tel. (85) 651-34-05 

http://zsg.bialystok.pl, e-mail: zsg@um.bialystok.pl 
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty  
punktowane 

Języki obce 

technik hotelarstwa 30 j. angielski, j. rosyjski 

kelner 30 
j. angielski,  
j. niemiecki 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

120 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
matematyka, j. obcy 
(rosyjski, angielski, 
niemiecki), chemia, 
geografia, biologia, 
informatyka 

j. angielski, j. 
niemiecki /j. rosyjski 
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Technikum  Handlowo - Ekonomiczne 
w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika 

ul. Bema 105, 15-370 Białystok, tel. (85) 742-36-09 
http://www.ekonomik.bialystok.pl, e-mail: zshe@um.bialystok.pl 

  
 

Zawód 
 

Liczba 
miejsc 

Przedmioty  
punktowane 

Języki obce 

technik ekonomista 60 

technik hotelarstwa 60 

technik handlowiec 30 

j. polski oraz 3 z niżej 
wymienionych: historia,  
j. obcy, fizyka, matematyka, 
chemia, biologia, geografia, 
informatyka 

j. angielski -  
obowiązkowy 
do wyboru: 
j. rosyjski lub 
j. niemiecki 

 
Technikum Mechaniczne 

w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa 
ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok, tel. (85) 651-34-79 

http://www.mechaniak.com.pl, e-mail: zsm@um.bialystok.pl 
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

technik mechanik 60 

technik mechatronik 60 

j. angielski,  
j. niemiecki 

technik pojazdów 
samochodowych 

120 

j. polski i matematyka oraz 
2 z niżej wymienionych: 
j. obcy, historia, fizyka, 
informatyka 

j. angielski ,  
j. niemiecki /j. rosyjski 

 
Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi ** 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica 

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok, tel. (85) 675-25-33 
http://www.zstio.net.pl, e-mail: zstio@um.bialystok.pl 

 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

technik technologii odzieży  15 

technik logistyk 15 

technik informatyk 30 

technik organizacji 
reklamy (integracyjny) 

10 

fototechnik (integracyjny) 10 

technik hotelarstwa 
(integracyjny) 

20 

technik obsługi 
Wturystycznej (integracyjny) 

10 

technik informatyk 
(integracyjny) 

10 

technik usług fryzjerskich  30 

technik masażysta/ 
tyfloinformatyk (specjalny) 

10 

j. polski oraz 3 z niżej 
wymienionych: 
j. obcy, matematyka, 
fizyka, chemia, biologia, 
historia, geografia 
 

j. angielski, 
j. niemiecki/j. rosyjski 

 

** szkoła z oddziałami integracyjnymi 
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Technikum Zawodowe Nr 3 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego 
ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43 

http://zsznr2bstok.w.interia.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl 
 
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

technik mechatronik 30 

j. polski oraz trzy z niżej  
wymienionych: matematyka,   
informatyka, fizyka, zajęcia 
techniczne, j. obcy 

technik usług 
fryzjerskich 

30 

technik hotelarstwa 30 

j. polski oraz trzy z niżej  
wymienionych: wychowanie 
fizyczne, chemia, geografia, 
biologia,  j. obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki/j. 
rosyjski 

 
 

Technikum Zawodowe Nr 7 
w Zespole Szkół Rolniczych CKP 

ul. Ks. Suchowolca 26, 15-566 Białystok, tel. (85) 741-10-75 
http://www.zsrckp.pl, e-mail: zsr@um.bialystok.pl 

 
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

technik architektury 
krajobrazu 

30 

j. polski oraz trzy z niżej  
wymienionych: matematyka,  
historia, fizyka, chemia, geografia, 
biologia, j. obcy, sztuka 

j. angielski 
j. niemiecki 

technik turystyki  
wiejskiej 

15 
j. angielski,  
j. rosyjski/ 
j. niemiecki 

technik rolnik 15 
j. angielski, 
j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

technik weterynarii 30 
j. angielski 
j. niemiecki 

technik mechanizacji 
rolnictwa 

30 

j. polski oraz trzy z niżej  
wymienionych: matematyka,  
historia, fizyka, chemia, geografia, 
biologia, j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

technik informatyk 30 

j. polski oraz trzy z niżej 
wymienionych: matematyka, 
fizyka, chemia, informatyka, 
geografia, j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
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Technikum Zawodowe Nr 9* 
w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa 
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, tel. (85) 742-12-13 
http://www.zst.bial.blo.pl, e-mail: zst@um.bialystok.pl 

 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty  
punktowane 

Języki obce 

technik technologii 
drewna 

30 

technik pojazdów  
samochodowych 
(sportowy-
boks/strzelectwo) 

24 

technik żywienia 
i usług gastronomicznych 

30 

technik mechanik 15 

technik pojazdów 
samochodowych 

15 

j. polski oraz trzy z niżej  
wymienionych: j. obcy, matematyka, 
fizyka, chemia, biologia, geografia, 
informatyka, zajęcia techniczne 

j. angielski, 
j. rosyjski/ 
j. niemiecki 

 
* szkoła z oddziałami (klasami) sportowymi 
 
 

12.3. ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 

 
Cykl kształcenia w szkole zawodowej trwa trzy lata. Szkoła zawodowa 

przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Po jej 
ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w drugiej klasie liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych. 
 

W szkole zawodowej istnieje możliwość kształcenia w 11 następujących  
zawodach: 

1. blacharz samochodowy 
2. cukiernik 
3. elektryk 
4. elektromechanik 
5. elektromechanik pojazdów samochodowych 
6. kucharz 
7. mechanik pojazdów samochodowych 
8. monter mechatronik 
9. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
10. murarz-tynkarz 
11. stolarz 
12. wielozawodowa (blacharz samochodowy, kucharz, blacharz, cukiernik, 

elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, wędliniarz, fryzjer, złotnik, stolarz, piekarz) 

 
W Białymstoku dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 

kształcenie proponuje 6 zasadniczych szkół zawodowych: 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1  
w Zespole Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego 

ul.1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, tel. (85) 651-20-93 
http://www.zse.biaman.pl, e-mail: zse@um.bialystok.pl 

 
 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

elektromechanik 25 

elektryk 25 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
j. obcy, historia, wos, 
matematyka, fizyka, 
chemia, biologia, geografia, 
zajęcia techniczne, 
informatyka, w-f 

j. angielski 

 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 
w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa 
ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok, tel. (85) 651-34-79 

http://www.mechaniak.com.pl, e-mail: zsm@um.bialystok.pl 
 
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

25 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

25 

blacharz 
samochodowy 

25 

j. polski i matematyka oraz 
dwa z niżej wymienionych: 
j. obcy, historia, fizyka, 
informatyka 

j. angielski 

 
 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 
w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa 
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok, tel. (85) 742-12-13 
http://www.zst.bial.blo.pl, e-mail: zst@um.bialystok.pl 

 
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

stolarz 12 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

13 

j. polski oraz trzy z niżej  
wymienionych: j. obcy, 
matematyka, fizyka, 
chemia, informatyka, 
zajęcia techniczne 

j. angielski/j. rosyjski 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 
w Zespole Szkół Gastronomicznych 

ul. Knyszyńska 12, 15-702 Białystok, tel. (85) 651-34-05 
http://zsg.bialystok.pl, e-mail: zsg@um.bialystok.pl 

 
 

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

kucharz 50 j. angielski/j. rosyjski 

cukiernik 25 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
matematyka, j. obcy , 
chemia, geografia, biologia, 
informatyka 

j. angielski 

 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. I. Prądzyńskiego 
ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok, tel. (85) 653-24-55 

http://zsznr5.bialystok.pl, e-mail: zsz5@um.bialystok.pl 
  

Zawód Liczba miejsc 
Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

murarz - tynkarz 25 

wielozawodowa 
(fryzjer, kucharz, cukiernik, 
blacharz samochodowy, 
lakiernik, elektromechanik, 
mechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, 
monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych, 
piekarz, złotnik, 
wędliniarz) 

50 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

25 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
j. obcy, historia, wos, 
matematyka, fizyka, 
chemia, biologia, geografia, 
informatyka 
 

j. angielski 

 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego 

ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43 
http://zsznr2bstok.w.interia.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl 

 

Zawód 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty 
punktowane 

Języki obce 

monter mechatronik 25 

j. polski oraz trzy 
z niżej wymienionych: 
zajęcia techniczne, 
matematyka, informatyka, 
fizyka, język obcy 

j. angielski 
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12.4. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16 
 

Do kształcenia w danym zawodzie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej 
kieruje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

Zasadnicza szkoła zawodowa jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, natomiast szkoła przysposabiająca do pracy  - dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Kształcenie 
uczniów w szkole jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych. 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. M. Grzegorzewskiej 

w Zespole Szkół Nr 16 
ul. Zwycięstwa 28, 15-424 Białystok, tel. (85) 742-25-69 

http://www.zs16.pl , e-mail: zs16@um.bialystok.pl 
 

Zawód Czas nauki Liczba miejsc 

fryzjer/krawiec/stolarz 14 

ogrodnik 7 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

7 

kucharz/pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej 

3 

14 

 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

w Zespole Szkół Nr 16 
ul. Zwycięstwa 28, 15-424 Białystok, tel. (85) 742-25-69 

http://www.zs16.pl , e-mail: zs16@um.bialystok.pl 
 

Zawód Czas nauki Liczba miejsc 

przysposobienie do pracy 3 32 

 
 
13.  OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 
 

13.1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH ZAOCZNE   

 
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Żabia 5, 15-034 Białystok, tel. (85) 651-58-55 

http://www.ckubialystok.pl , e-mail: cku@um.bialystok.pl 
 

Nazwa oddziału 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Języki obce 

30 historia,  j. obcy j. angielski, j. rosyjski 

30 biologia, chemia 

30 matematyka, geografia 
ogólny 

30 geografia, biologia 

j. angielski 
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14. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POLICEALNYCH 
  
Szkolnictwo policealne przeznaczone jest przede wszystkim dla absolwentów liceów.  

Od kandydatów nie wymaga się świadectwa dojrzałości – wystarczy świadectwo 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

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

 

14.1. SZKOŁY POLICEALNE – dzienne 

Szkoła Policealna Nr 4  
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego 

ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43 
http://zsznr2bstok.w.interia.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl 

 
 

Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

technik usług kosmetycznych 2 lata 30 

technik eksploatacji portów 
i terminali 

2 lata 30 

technik administracji 2 lata 30 

technik informatyk 2 lata 30 

technik transportu drogowego 2 lata 30 

technik usług 
pocztowych i finansowych 

1 rok 30 

technik mechanik lotniczy 2 lata 30 

 

 

14.2. SZKOŁY POLICEALNE – zaoczne 

Szkoła Policealna Nr 1 
w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły 

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, tel. (85) 732-63-06 
http://www.zsbg.bialystok.pl, e-mail: zsbg@um.bialystok.pl 

 
Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

technik geodeta 2 lata 30 

technik drogownictwa 2 lata 30 
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Szkoła Policealna Nr 2 
w Zespole Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego 

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, tel. (85) 651-21-74 
http://zse.biaman.pl, e-mail: zse@um.bialystok.pl 

 
Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

technik bezpieczeństwa  i higieny pracy 1,5 roku 30 

technik informatyk 2 lata 30 

 
Szkoła Policealna Nr 4  

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego 
ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, tel. (85) 741-61-43 
http://zsznr2bstok.w.interia.pl, e-mail: zsz2@um.bialystok.pl 

 
Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

technik usług kosmetycznych 2 lata 60 

technik eksploatacji portów i terminali 2 lata 30 

technik administracji 2 lata 60 

technik informatyk 2 lata 30 

technik usług pocztowych i finansowych 1 rok 30 

 
Szkoła Policealna Nr 5 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Żabia 5, 15-448 Białystok, tel. (85) 651-58-55 

http://www.ckubialystok.pl, e-mail: cku@um.bialystok.pl 
 

Zawód Okres nauki Ilość miejsc 

technik teleinformatyk                 2 lata 30 

technik informatyk 2 lata 30 

technik tyfloinformatyk* 2 lata 15 

technik archiwista               2 lata 30 

technik administracji               2 lata 30 

technik bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

 1,5 roku 30 

opiekunka środowiskowa 1 rok 30 

opiekun w domu opieki społecznej 2 lata 30 

opiekunka dziecięca 2 lata 30 

opiekun osoby starszej 2 lata 30 

technik rachunkowości 2 lata 30 

florysta 1 rok 60 

technik pojazdów 
samochodowych 

2 lata 30 

asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok 30 

asystent kierownika produkcji 
filmowej/telewizyjnej 

2 lata 30 

technik turystyki wiejskiej 2 lata 30 

* kształcenia wyłącznie dla osób niewidomych i słabo widzących 
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15. OFERTA EDUKACYJNA POLICEALNEGO STUDIUM WOKALNO- 
            AKTORSKIEGO SZKOŁA TALENTÓW 
 

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie SZKOŁA TALENTÓW w Białymstoku – to  
bardzo atrakcyjna, bezpłatna szkoła publiczna dla osób mających pasje, zdolności  
i predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci przyszłych aktorów scen 
muzycznych w zakresie sztuki musicalowej, operowej i estradowej.  
 

Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” 
ul. Wesoła 11a, 15-307 Białystok, tel. (85) 742 40 84 

www.szkolatalentow.edu.pl, e-mail: pswa@um.bialystok.pl 
 

Zawód Liczba miejsc Okres nauki 

aktor scen muzycznych – specjalność 
wokalno-aktorska lub wokalno-baletowa 

16 4 

 
 
16. INTERNATY I BURSA SZKOLNA 
 

Uczniowie zamieszkali poza Białymstokiem w odległości uniemożliwiającej im  
codzienny dojazd do szkoły, mają możliwość zamieszkania w 8 internatach lub w Bursie 
Szkolnej. 

Placówki te zapewniają m.in. całodzienne wyżywienie od poniedziałku do piątku,  
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dobre warunki do nauki  
i odpoczynku, możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwo w kulturze, 
sporcie i turystyce. 
 

L.p. Placówka Adres Strona www 

1. 
Internat 
VIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Kazimierza Wielkiego 

ul.  Piastowska 5 
15-207 Białystok 

tel. (85) 741-45-77 
www.8lo.bialystok.pl 

2. 
Internat  
X Liceum Ogólnokształcącego 

ul. Zwycięstwa 28 
15-703 Białystok 

tel. (85) 651 02 61 
www.10lo.pl 

3. 

Internat 
Zespołu Szkół Handlowo-
Ekonomicznych  
im. M. Kopernika 

ul. Bema 103 
15-370 Białystok 

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

4. 
Internat 
Zespołu Szkół Mechanicznych 
CKP Nr 2 im. Św. Józefa 

ul. Broniewskiego 14 A 
15-959 Białystok 

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

5. 

Internat 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i 
Technicznych 

ul. Antoniuk 
Fabryczny 1 

15-762 Białystok 
tel. (85) 651-37-18 

www.zsoit.bialystok.pl 

6. 
Internat 
Zespołu Szkół Rolniczych CKP 

ul. Ks. Stanisława  
Suchowolca 26 

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

www.zsrckp.pl 

7. 
Internat 
Zespołu Szkół Zawodowych  
Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego 

ul. Warszawska 62 
15-082 Białystok 

tel. (85) 741-55-85 
www.zsz2.bialystok.pl 
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8. 
Internat 
Zespołu Szkół Nr 16* 

ul. Zwycięstwa 28 
15-703 Białystok 

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

9. Bursa Szkolna 
ul. Dobra 3 

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

www.bursaszkolna.bialystok.pl 

* Internat szkoły specjalnej 

 
Zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej w Białymstoku na rok szkolny 2014/2015  
określone na podstawie art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 
 

1. Wszczęcie procedury rekrutacyjnej następuje na podstawie wypełnionego  
wniosku złożonego do Dyrektora Bursy Szkolnej. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora bursy. 

3. Wniosek o przyjęcie do bursy można pobrać w sekretariacie bursy oraz 
zamieszczonego na stronie internetowej www.bursaszkolna.bialystok.pl, 
www.bialystok.pl. 

4. Wniosek o przyjęcie do bursy, informację o spełnianiu kryterium wraz  
z załącznikami rodzice składają w sekretariacie bursy. 

5. O przyjęcie do bursy mogą ubiegać się uczniowie posiadający stan zdrowia 
kwalifikujący ich do zamieszkania, tj. stan zdrowia wychowanka nie wymaga 
specjalistycznej opieki medycznej oraz nie zagraża zdrowiu i życiu własnemu oraz 
innych wychowanków. 

6. Do bursy nie przyjmuje się młodzieży: 

a) chorej psychicznie, wymagającej stałego leczenia lub indywidualnej opieki  
i pomocy, 

b) upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, 

c) uzależnionej od środków odurzających, psychotropowych oraz alkoholu, 

d) niepełnosprawnej ruchowo, na wózkach inwalidzkich, ze względu na  
bariery architektoniczne. 

7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc będą brane pod uwagę 
kryteria wymienione w tabeli nr 1 i 2. 

 

Tabela nr 1 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
Liczba 

punktów 

1. 
 

 
Wielodzietność  
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

10 

2. 
Niepełnosprawność 
kandydata 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub  
o stopniu niepełnosprawności kandydata 

10 
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3. 
Niepełnosprawność  
jednego z rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.) 

10 

4. 

Niepełnosprawność  
obojga rodziców  
kandydata 
 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub 
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.) 

10 

5. 
Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.) 

10 

6. 
Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  
z jego rodzicem 

10 

7. 
Objęcie kandydata  
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz  
z 2013 r. poz. 154 i 866) 

10 

 
 
Tabela nr 2 

L.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 

1. Kandydat uczęszczający do szkoły publicznej 10 

2. 
Kandydat, który mieszkał w Bursie Szkolnej w Białymstoku w poprzednim 
roku szkolnym, który uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Bursy lub 
nie został skreślony z listy mieszkańców 

10 

3. 
Uczniowie klas pierwszych rozpoczynający naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

10 

4. 

Ocena z zachowania co najmniej dobra dotyczy kandydatów ubiegających się  
o przyjęcie do bursy po raz pierwszy (wymagany dokument: za zgodność z 
oryginałem kopia świadectwa poświadczona przez dyrektora szkoły, którą 
ukończył lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub 
pełnoletniego kandydata) 

8 

5. 

Promocja do następnej klasy dotychczasowych mieszkańców bursy. 
(wymagany dokument: za zgodność z oryginałem kopia świadectwa 
poświadczona przez dyrektora szkoły, która ukończył lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica lub pełnoletniego kandydata) 

8 

6. Kandydaci, których rodzeństwo mieszka w bursie 4 
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8. Dokumenty, o których mowa tabeli nr 1 pkt. 2-7 mogą być składane w postaci 
oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub 
wyciągu z dokumentu  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata. 

 

9. Do wniosku o przyjęcie do bursy należy dołączyć: 

a) kwestionariusz osobowy kandydata do bursy, 

b) zaznaczone kryteria rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryteriów danego kandydata, 

c) akt urodzenia lub kserokopię aktu urodzenia z potwierdzoną zgodnością  
z oryginałem i potwierdzonym na odwrocie zameldowaniem na pobyt stały, 

d) zdjęcie legitymacyjne, 

e) kserokopię świadectwa z gimnazjum z potwierdzoną zgodnością z oryginałem. 

 

10. Terminy rekrutacji: 

� wychowankowie mieszkający w bursie w danym roku szkolnym składają 
deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w terminie od dnia 15 maja 2014 r. do 
15 czerwca 2014 r. 

� składanie dokumentów do dnia 14 lipca 2014 r. 

� ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16 lipca 2014 r.  
        godz. 12.00 

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej: 

� składanie dokumentów do 22 sierpnia 2014 r. 

� ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  26 sierpnia 2014 r.  
godz. 12.00 

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do bursy. 

12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera 
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

13. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

14. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  
bursy służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby bursy. 

15. Do 28 sierpnia 2014 r. potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę za 
zakwaterowanie i wyżywienie. 
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16. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty także  
w ciągu roku szkolnego, o przyjęciu decyduje dyrektor bursy. 

 
17. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 
 

Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów III klas gimnazjów  
w zakresie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zawiera: 

• badanie preferencji i zainteresowań zawodowych, 
• doradztwo zawodowe, 
• opiniowanie przyjęcia do I klas szkół ponadgimnazjalnych uczniów z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia, 
• zajęcia warsztatowe dla klas dotyczące planowania kariery zawodowej oraz 

przygotowania do wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
 

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poszczególne 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają pomocy uczniom uczęszczającym do 
szkół mających siedzibę na terenie działania danej poradni. W przypadku dzieci, które nie 
uczęszczają do szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka. 
 

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dla trzech poradni psychologiczno-
pedagogicznych: 
 

L.p. Poradnia Adres Strona www 

1. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1 

ul. Piotrkowska 2 
15-950 Białystok 

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

2. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 2 

ul. Mazowiecka 35 
15-301 Białystok 

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

3. 

Specjalistyczna 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
dla Dzieci i Młodzieży  
z Zaburzeniami 
Emocjonalnymi 

ul. Mickiewicza 31/2 
15-213 Białystok 

tel. (85) 732-86-66 
www.sppp.bialystok.pl 
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18. SKOROWIDZ  

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                  28 –36 
 
 
 

TECHNIKA 
        

                                           37 - 41 
fototechnik                                                                      39 
t. architektury krajobrazu 40 
t. budownictwa 38 
t. cyfrowych procesów graficznych   38 
t. drogownictwa     
  

38 
t. ekonomista      
   

39 
t. elektronik       38 
t. elektryk       38 
t. geodeta       38 
t. handlowiec      39 
t. hotelarstwa                                     38, 40 
t. informatyk    38, 39, 40 
kelner       38 
t. logistyk 39 
t. masażysta 39 
t. mechanik 39, 41 
t. mechanizacji rolnictwa 40 
t. mechatronik 39, 40 
t. obsługi turystycznej 39 
t. organizacji reklamy 39 
t. pojazdów samochodowych  39, 41 
t. rolnik 40 
t. technologii drewna 41 
t. technologii odzieży 39 
t. teleinformatyk 38 
t. turystyki wiejskiej 40 
t. tyfloinformatyk 39 
t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 38 
t. urządzeń sanitarnych 38 
t. usług fryzjerskich 39, 40 
t. weterynarii 40 
t. żywienia i usług gastronomicznych 38, 41 
           
  
ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 41 – 43 
blacharz samochodowy 42 
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