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PLANOWANE ROZSZERZENIA I ZAWODY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W 

STALOWEJ WOLI I NISKU  

W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018 

 

Zespół Szkół/ Placówek Typ szkoły- okres 

kształcenia  

Zawód( w technikum i zasadniczej szkole zawodowej, 

rozszerzenie w Liceum Ogólnokształcącym  

Ilość 

uczniów 

 i 

oddziałów 

Liceum Ogólnokształcące 

 im. KEN ul. Staszica 5 

Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata 

Klasa akademicka:  matematyka , fizyka, język niemiecki, 

język angielski  1- 30 

Klasa  politechniczna : matematyka , informatyka, fizyka 1-30 

Klasa  informatyczno-inżynieryjna matematyka 

,geografia, język niemiecki, język angielski 1-30 

Klasa  prawno-ekonomiczna : matematyka , historia, WOS 1-30 

Klasa ekonomiczno-turystyczna: matematyka, geografia, 

język angielski 1-30 

Klasa  biomedyczno-inżynieryjna : biologia, chemia, 

matematyka 2- 60 

Klasa  biologiczno-chemiczna:  biologia, chemia 1-30 

Klasa  społeczno-prawna:  język polski, historia, WOS       1- 30 

 

 

Zespół Szkół nr 1 

im Władysława 

Sikorskiego 

ul. Hutnicza 17 

1. Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata 

 

matematyka , historia , język angielski 

(edukacja wojskowa) 

 

(klasa  

1-30 

język polski, historia, WOS (edukacja prawna) 

 

 

 

1-30 

biologia, chemia (promotor zdrowia i urody) 1-30 

język polski, historia, WOS ( edukacja artystyczno-

medialna) 1-30 

biologia, chemia, fizyka (edukacja strażacka) 1-30 

geografia, WOS, język angielski (edukacja policyjna) 1-30 

geografia, matematyka, język angielski( klasa 

biologiczno-chemiczna) 1-30 

2. Technikum- 4 

lata 

 

technik mechatronik pojazdów samochodowych 

 

 

 

 

1-30 

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 1-30 

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 1-30 

3. Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa- 

3 lata 

wielozawodowa -fryzjer, piekarz, cukiernik, jubiler-

złotnik, kuśnierz, zegarmistrz, elektromechanik 1- 26 

Centrum Edukacji 

Zawodowej 

 im płk Stanisława Dąbka 

ul.E.Kwiatkowskiego1 

1. Technikum- 4 

lata 

 

 

technik pojazdów samochodowych ½- 15 

technik informatyk 1-30 

technik mechanik ½- 15 

technik  mechatronik ½- 15 

technik usług fryzjerskich ½- 15 

technik elektronik ½- 15 

technik organizacji reklamy ½- 15 

technik urządzeń dźwigowych ½- 15 

technik elektryk ½- 15 

2. Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa- 

3 lata 

 

operator obrabiarek skrawających ½- 13 

mechanik pojazdów samochodowych ½- 13 

mechanik motocyklowy ½- 13 

elektromechanik pojazdów samochodowych ½- 13 

ślusarz ½- 13 

lakiernik ½- 13 
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Zespół Szkół Nr 2 

im T. Kościuszki 

ul. 1 Sierpnia 26 

1. Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata 

język polski, język angielski, historia, WOS (edukacja 

wojskowa- oddział sportowy: karate, pływanie, 

strzelectwo sportowe) 1-30 

 

 

technik budownictwa ½- 15 

technik przemysłu mody ½- 15 

technik urządzeń i systemów techniki odnawialnej ½- 15 

technik eksploatacji portów i terminali ½- 15 

technik geodeta ½- 15 

technik inżynierii sanitarnej ½- 15 

technik cyfrowych procesów graficznych ½- 15 

technik inżynierii środowiska i melioracji ½- 15 

technik budowy dróg ( oddział sportowy-piłka nożna) 1-30 

technik logistyk ½- 15 

 

3. Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa 

- 3 lata 

 

Murarz- tynkarz ½- 13 

technolog robót wykończeniowych w budownictwie ½- 13 

monter instalacji urządzeń sanitarnych  ½- 13 

Betoniarz- zbrojarz ½- 13 

Zespół Szkółnr 3 

im. Króla Jana III 

Sobieskiego 

ul. Polna 15 

1. Technikum- 4 

lata 

 

 

 

technik ekonomista ½- 15 

technik handlowiec ½- 15 

technik  hotelarstwa ½- 15 

technik obsługi turystycznej  ½- 15 

technik żywienia i gospodarstwa domowego ½- 15 

technik spedytor ½- 15 

technik kelner ½- 15 

technik fototechnik ½- 15 

technik organizacji usług gastronomicznych ½- 15 

technik architektury krajobrazu      ½- 17 

2. Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa- 

3 lata 

 

sprzedawca  ½- 13 

kucharz małej gastronomii ½- 13 

Klasa wielozawodowa ½- 13 

Samorządowe 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Kamila Baczyńskiego 

ul. Wojska Polskiego 9 

Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata  

język polski, historia, matematyka( klasa historyczno-

matematyczna) 1-30  

biologia, chemia, fizyka( klasa biologiczno-chemiczna) 

 1-30 

matematyka , informatyka, fizyka, język angielski (klasa 

matematyczno-fizyczno-informatyczna) 

 1-30 

matematyka , informatyka, geografia, język angielski 

(klasa geograficzno-matematyczno-informatyczna) 

 1-30 

klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna 

 1-30 

matematyka , WOS, geografia, język angielski( klas 

matematyczno-geograficzna z WOS) 

 1-30 

biologia, geografia, WF, język angielski  (klasa sportowa) 

 1-30 

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące 

Ul. Kwiatkowskiego 27 

Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata 

biologia, chemia, matematyka 

 1-15 

matematyka , historia, geografia, WOS 

 1-15 

język angielski, język niemiecki, język włoski (językowa) 

 1-15 
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Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stalowa Wola  

Ul. Podleśna 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata 
Klasa ekonomiczno-przyrodnicza : geografia, biologia, 

WOS 1-30 

Klasa biologiczno-chemiczna: biologia, chemia, język 

angielski 1-30 

Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej 

Nisko 

ul. Sandomierska 1 

1. Technikum- 4 

lata 

technik telekomunikacji ½- 15 

technik elektronik ½- 15 

technik mechatronik ½- 15 

technik elektryk ½- 15 

Technik –klasa mundurowa  

technik energetyk ½- 15 

technik informatyk ½- 15 

technik organizacji reklamy  ½- 15 

technik cyfrowych procesów graficznych ½- 15 

technik odlewnik ½- 15 

technik  geodeta ½- 15 

technik ekonomista ½- 15 

technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej ½- 15 

technik obsługi turystycznej ½- 15 

2. Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa- 

3 lata 

elektronik 1-26 

elektromechanik 1-26 

klasa wielozawodowa 1-26 

mechanik  automatyki przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych 1-26 

Liceum Ogólnokształcące 

im. Stefana Czarnieckiego 

Nisko 

Ul.  Plac Wolności 3 

Liceum 

Ogólnokształcące- 3 

lata 

Klasa humanistyczno-prawna: język polski, historia, WOS 1-30 

Klasa  medyczna: biologia, chemia, geografia 1-30 

Klasa przyrodnicza: 1-30geografia 1-30 

Klasa sportowa : biologia, geografia 1-30 

Klasa ekonomiczna: biologia, chemia, geografia 

ekonomiczna: matematyka , fizyka, język angielski 1-30 

Klasa politechniczna: matematyka , informatyka, fizyka, 

język angielski 1-30 

 

 

 

Stalowa Wola 10.III.2017                                                                   OPRACOWAŁ :  Tadeusz Józef Maślach  


