
 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024  

w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie 

 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
ponadpodstawowej 

Ustalone przedmioty  
w zakresie rozszerzonym  

do rekrutacji 

Liceum Ogólnokształcące        

 im. mjr H. Sucharskiego  

w Myszkowie 

ul: 11 Listopada 19 

tel. 343132238 

czteroletnie 
liceum ogólnokształcące  
na podbudowie ośmioletniej 
szkoły podstawowej 

— biologia-chemia 

— biologia-chemia-język angielski 

— historia-geografia-wiedza o społeczeństwie 

— język polski-historia-język angielski  

— matematyka-fizyka-język angielski 

— matematyka-geografia-informatyka 

— matematyka-geografia-język angielski  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie  

 

Nazwa zespołu szkół Typ szkoły 
ponadpodstawowej 

Ustalone zawody 
do rekrutacji 

Zespół Szkół nr 1 
im. E. Kwiatkowskiego                
w Myszkowie 
ul: Kwiatkowskiego 18 
tel. 343132840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pięcioletnie technikum 
na podbudowie 
ośmioletniej szkoły 
podstawowej 

— technik mechatronik 
— technik automatyk 
— technik pojazdów samochodowych 
— technik logistyk  
— technik elektryk 
— technik budownictwa  
— technik ekonomista 
— technik usług fryzjerskich  
— technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
— technik papiernictwa 

— technik pojazdów samochodowych 
(oddział przygotowania wojskowego) 

— technik logistyk  
(oddział przygotowania wojskowego) 

trzyletnia branżowa szkoła 
I stopnia, na podbudowie 
ośmioletniej szkoły 
podstawowej 
 

— oddział wielozawodowy 
— fryzjer 
— mechanik pojazdów samochodowych 



 
 
 

trzyletnia specjalna 
branżowa szkoła I stopnia 
na podbudowie 
ośmioletniej szkoły 
podstawowej,  
kształcąca młodzież  
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim 
 

— pracownik pomocniczy fryzjera 

— pracownik pomocniczy mechanika 

 

dwuletnia branżowa 
szkoła II stopnia na 
podbudowie branżowej 
szkoły I stopnia 
 

−  technik pojazdów samochodowych 

−  technik usług fryzjerskich 

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych  
(kształcenie w formie zaocznej) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach  

 
 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
ponadpodstawowej 

Ustalone przedmioty  
w zakresie rozszerzonym/  

zawody do rekrutacji 

Zespół Szkół                         
im. Tadeusza Kościuszki  
w Żarkach 
ul: Myszkowska 50 
tel. 343148024 
 
 
 

czteroletnie liceum 
ogólnokształcące,  
na podbudowie 
ośmioletniej szkoły 
podstawowej 

— biologia-chemia-matematyka lub język angielski 

— język polski-historia-wiedza o społeczeństwie  

lub geografia 

— matematyka-geografia-język angielski 

pięcioletnie technikum,  
na podbudowie 
ośmioletniej szkoły 
podstawowej 

— technik informatyk 

— technik żywienia i usług gastronomicznych 

— technik reklamy 

— technik hotelarstwa 

szkoła policealna   — technik usług kosmetycznych cykl 2 letni 

(kształcenie w formie zaocznej) 

— opiekun osoby starszej cykl 2 letni 

(kształcenie w formie zaocznej) 

— opiekunka dziecięca cykl 2 letni 

(kształcenie w formie zaocznej) 

— terapeuta zajęciowy cykl 2 letni 

(kształcenie w formie stacjonarnej) 

 
 

 
 
 



Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024  
w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie  

 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
ponadpodstawowej 

Ustalone zawody 
do rekrutacji 

Zespół Szkół nr 2  
im. Hugona Kołłątaja  
w Myszkowie 
ul: Pułaskiego 70 
tel. 343138181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pięcioletnie technikum  
na podbudowie 
ośmioletniej szkoły 
podstawowej 

— technik weterynarii 

— technik geodeta  

— technik spedytor  

— technik architektury krajobrazu  

— technik technologii żywności  

— technik rachunkowości 

— technik eksploatacji portów i terminali 

— technik grafiki i poligrafii cyfrowej (klasa integracyjna) 

szkoła policealna  
 

— technik administracji cykl 2 letni (kształcenie w formie zaocznej) 
— technik bezpieczeństwa i higieny pracy cykl 1,5 roczny 
    (kształcenie w formie zaocznej) 
— florysta cykl 1 roczny (kształcenie w formie zaocznej) 
— opiekun medyczny cykl 1,5 roczny (kształcenie w formie stacjonarnej) 

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów  z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych  (kształcenie w formie zaocznej) 

 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie  

Lp. Nazwa szkoła/zawód Nazwa kwalifikacji 

1. Technikum Nr 2 w Myszkowie 
Technik architektury krajobrazu 

− Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

2. Technikum Nr 2 w Myszkowie 
Technik rachunkowości 

− Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

 


