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Uczennice i Uczniowie, 

 

wkrótce staniecie przed koniecznością podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze 
szkoły ponadpodstawowej. Nowa szkoła to szansa na poznanie osób o podobnych 
zainteresowaniach, rozwijanie talentów, zdobycie wiedzy, która będzie wynikiem 
doświadczenia i doskonalenia szczególnych umiejętności.  

Dwudziesty pierwszy wiek to era cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.  
To dobry czas dla badaczy, biologów, fizyków, chemików, programistów, poliglotów, 
techników, inżynierów, operatorów specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz czas 
najwyższy, aby pokochać matematykę i cieszyć się z efektów tej miłości. Postęp 
cywilizacyjny, który dzieje się na naszych oczach, będzie wymagał od Was ciągłego 
uczenia się nowych rzeczy i sprawnego łączenia wiedzy z kilku dziedzin. 

Decyzja o wyborze szkoły wymaga samoświadomości, naradzenia się  
z osobami, do których ma się zaufanie, a także znajomości rynku pracy i edukacji. 
Dlatego przygotowaliśmy dla Was e-informator* o ofercie edukacyjnej krakowskich 
szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych 
szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022. Zapraszamy do uważnej lektury,  
bez pośpiechu. 

Mamy nadzieję, że wybrana przez Was szkoła będzie sprzyjała rozwojowi 
umiejętności, stwarzała okazje do twórczego, nieszablonowego działania, 
swobodnego wyrażania myśli, uważnego słuchania innych i wyciągania wniosków. 

 

Bądźcie gotowi na nowe wyzwania! 

 

Danuta Komorowska 

Michał Kowalski 

 

 

*Uwaga!  

E-informator został opracowany w oparciu o materiały i dane dostarczone przez 
licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia, które odpowiedziały na 
pytania ankietowe przygotowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 
w Krakowie. 
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I nagroda 
Kinga Gałek, Izabela Pytel i Wincenty Wrześniowski,  

 

uczniowie Publicznego Technikum Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana 

Sapiehy, pod opieką nauczycieli Barbary Gawin  

i Wojciecha Zguda II nagroda 

Oliwia Piekara, 

uczennica technikum Poligraficzno

w Zespole Szkół Poligraficzno

im. Zenona Klemensiewicza, 

pod opieką nauczycielki Moniki Tarsy

"Konkurs na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe 
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II nagroda  

Oliwia Piekara,  

uczennica technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20  

w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych  

im. Zenona Klemensiewicza,  

pod opieką nauczycielki Moniki Tarsy 

III nagroda 
 Zuzanna Bruzda,  

 

uczennica Technikum Gastronomicznego nr 11  

w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2  

im. prof. Odona Bujwida,  

pod opieką nauczycielki Magdy Bulandy 

"Konkurs na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe  
w Krakowie" 
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VII Liceum Ogólnokształcące  
im. Zofii Nałkowskiej  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi  

Lp. Oznaczenie Przedmioty rozszerzone 

1. Klasa A język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

2. Klasa B matematyka, historia, geografia 

3. Klasa C matematyka, fizyka 

4. Klasa D język niemiecki / język angielski, matematyka, geografia 

5. Klasa F biologia, chemia, matematyka 

6. Klasa G język angielski, biologia, chemia 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym:  

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 64,6% 

2. język angielski 94,8% 

3. matematyka 79,4% 

9  

DANE ADRESOWE:  

30-071 Kraków 
ul. Skarbińskiego 5 
tel: +12 6374291 

vii-lo.krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. 100% zdawalność matur. 

2. Stała współpraca z najlepszymi krakowskimi uczelniami wyższymi –  
wykraczające poza podstawę programową zajęcia przedmiotowe  
prowadzone na uczelniach. 

3. Grupa DSD II z języka niemieckiego. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 

zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej 
rysunek architektoniczny 

gazeta uczniowska 

zajęcia teatralne 

zajęcia sportowe (wspinaczka, siatkówka, koszykówka, 
grupa cheerleaders, trening funkcjonalny  

z elementami samoobrony) 

tel://+126374291
http://www.vii-lo.krakow.pl
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IX Liceum Ogólnokształcące 
im. Zygmunta Wróblewskiego 

w Krakowie 
Planowane oddziały klas pierwszych  
z przedmiotami rozszerzonymi  

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. I A turystyczna geografia, matematyka,  
język angielski 

2. I B matematyczno-    fizyczna matematyka, fizyka 

3. I C biologiczno- chemiczna biologia, chemia 

4. I D przyrodniczo- językowa język polski, biologia, język włoski/ 
język niemiecki 

5. I E humanistyczna język polski, historia,  
wiedza o społeczeństwie 

11  

DANE ADRESOWE:  
30- 048 Kraków,  

ul. Kazimierza Czapińskiego 5,  
tel.  12 633 37 64,  

sekretariat@wroblewski.krakow.pl 

Średni wynik zdających maturę na poziomie 
podstawowym z:  

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 56,2 % 

2. język angielski 84,3 % 

3. matematyka 53,7 % 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Szkoła organizuje wymiany młodzieży ze szkołami partnerskimi  
w Niemczech, Włoszech oraz na Węgrzech. 

2. Uczestniczy w projektach: Deutsch Plus, Europahaus Bad  
Marienberg, Dziedzictwo Kresów Wschodnich RP, Rok zerowy AGH. 

3. Uczniowie naszej szkoły są finalistami konkursów ogólnopolskich  
i wojewódzkich  w różnych dziedzinach wiedzy (np. język niemiecki, 
wiedza o prawie). 

Uwagi specjalne  
Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 
Zajęcia pozalekcyjne 

 chór szkolny 

 teatr szkolny 

 koło debat oksfordzkich, koło ekologiczne, koło języka niemieckiego, koło  
języka węgierskiego z native speakerem 

 szkolny wolontariat 

 zajęcia plastyczne 

mailto:sekretariat@wroblewski.krakow.pl
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Planowane oddziały klas pierwszych 
z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie  
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. Klasa „0”  
wstępna 

przygotowująca do nauczania dwujęzycznego z językiem francuskim**

2. Klasa I A  
dwujęzyczna* 

dwujęzyczna z językiem francuskim** z rozszerzonymi, matematyką i biologią
NAUCZANIE DWUJĘZYCZN: historia, biologia, matematyka, fizyka (minimum dwa 
przedmioty) drugi język obcy do wyboru - angielski, niemiecki, hiszpański, włoski **

3. Klasa I B  
ogólnodostępna* 

ogólnodostępna z rozszerzonymi: językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie 
i językiem obcym kontynuowanym, do wyboru - angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim** Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
drugi język obcy do wyboru - angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski **

4. Klasa I C  
ogólnodostępna* 

ogólnodostępna z rozszerzonymi: geografią, wiedzą o społeczeństwie i językiem 
obcym kontynuowanym, do wyboru - angielskim, niemieckim, hiszpańskim**
Z ELEMENTAMI EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI drugi język obcy do wyboru 
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski ** 

5. Klasa I D  
ogólnodostępna* 

ogólnodostępna*z rozszerzonymi: językiem polskim, historią i językiem obcym 
kontynuowanym, do wyboru - angielskim, niemieckim, hiszpańskim**
Z ELEMENTAMI RETORYKI I JĘZYKA MEDIACJI 
drugi język obcy do wyboru - angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski **

6. Klasa I E  
dwujęzyczna* 

dwujęzyczna z językiem francuskim** z rozszerzonymi językiem polskim i historią
NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE: historia, biologia, matematyka, fizyka (minimum dwa 
przedmioty) 
drugi język obcy do wyboru - angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski **

XVII Liceum Ogólnokształcące 
im. Młodej Polski z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Krakowie 
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DANE ADRESOWE:  
30-095 Kraków, ul. Złoty Róg 30,  

tel. 126370897, kom. 660637536,  
http://liceum.zso7.pl/ 

e-mail: liceum17@kr.onet.pl 

przygotowująca do nauczania dwujęzycznego z językiem francuskim** 

dwujęzyczna z językiem francuskim** z rozszerzonymi, matematyką i biologią 
NAUCZANIE DWUJĘZYCZN: historia, biologia, matematyka, fizyka (minimum dwa 

angielski, niemiecki, hiszpański, włoski ** 

ogólnodostępna z rozszerzonymi: językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie  
angielskim, niemieckim,  

hiszpańskim** Z ELEMENTAMI DZIENNIKARSTWA I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI 
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski ** 

ogólnodostępna z rozszerzonymi: geografią, wiedzą o społeczeństwie i językiem  
angielskim, niemieckim, hiszpańskim** 

Z ELEMENTAMI EKONOMII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI drugi język obcy do wyboru -  

ogólnodostępna*z rozszerzonymi: językiem polskim, historią i językiem obcym  
angielskim, niemieckim, hiszpańskim** 

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski ** 

dwujęzyczna z językiem francuskim** z rozszerzonymi językiem polskim i historią 
NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE: historia, biologia, matematyka, fizyka (minimum dwa 

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski ** 

Lp. Atut 

1. Szkoła prowadzi klasy dwujęzyczne z językiem  
francuskim, w których nauczanie odbywa się w  
języku  polskim i języku francuskim. 

2. Nasi uczniowie zdają egzamin DELF, mają możliwość 
uczestnictwa w wymianach i projektach międzynaro-
dowych (Erasmus +, Klasy Międzynarodowe,  
wymiany międzynarodowe). 

3. W rankingu „Perspektywy” szkoła uzyskała brązową 
tarczę. 

Średni wynik zdających maturę  

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 61,2% 

2. język angielski 80,1% 

3. matematyka 59,1% 

4 język francuski 90.0% 

Atuty szkoły  

Zajęcia pozalekcyjne 
Rok Zerowy  

AGH 

http://liceum.zso7.pl/
mailto:liceum17@kr.onet.pl
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XXVII Liceum Ogólnokształcące 
im. dra  Henryka Jordana  

w Krakowie  
Planowane oddziały klas pierwszych z 
przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. A humanistyczno-medialna język polski, historia, język  angielski 

2. B geograficzno-turystyczna geografia, biologia, język angielski 

3. C matematyczno-
informatyczna 

matematyka, informatyka, język  
angielski 

4. D biologiczno-chemiczna biologia, chemia, język angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 53% 

2. matematyka 34% 

3. język angielski 68% 
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DANE ADRESOWE:  

30-106 Kraków,  
ul. Senatorska 35,  
tel. 124300025,  

http://www.27lo.krakow.pl  

Zajęcia pozalekcyjne 
 
 Ogólnopolski program edukacyjny „Nowe Horyzonty 

Edukacji Filmowej” 
 Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Centrum Młodzieży 

 Szkolny teatr oraz zespół muzyczny 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Współpraca z krakowskimi uczelniami (Uniwersytet Jagielloński,  
Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy). 

2. Ciekawe przedmioty uzupełniające (m. in. grafika komputero-
wa, podstawy dietetyki laboratoryjnej, edukacja filmowa i 
medialna, geografia turystyczna) oraz duży wybór języków 
obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski). 

3. Zagraniczni wolontariusze z Europejskiego Korpusu Solidarności. 

http://www.27lo.krakow.pl
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Technikum Budowlane nr 1 w Zespole 
Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie 

Kierunki kształcenia:  

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik budownictwa 

2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

3. Technik inżynierii sanitarnej 

4. Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

5. Technik technologii drewna 

6. Technik architektury krajobrazu 

7. Technik renowacji elementów architektury 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych  
w roku szkolnym 2019/2020: 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 

90% - 100% 

Zajęcia pozalekcyjne 

bezpłatne kursy dla uczniów: prawo jazdy, 
operator wózka widłowego, operator ko-

parki, AutoCAD, kamery termowizyjne, bu-
downictwo energooszczędne, projektowa-

nie komputerowe 

staże wakacyjne 

zajęcia sportowe 
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DANE ADRESOWE:  

30-127 Kraków,  
ul Szablowskiego 1,  

tel. 126374882, 
www.zsb1.pl  

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdają-
cych 

1. technik budownictwa 35/36 

2. technik inżynierii sanitarnej 8/9 

3. technik architektury krajobrazu 4/4 

4. technik technologii drewna 3/3 

5 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 6/7 

6 technik renowacji elementów architektury 6/7 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Corocznie wysokie wyniki w rankingach i konkursach. 

2. Bardzo dobra lokalizacja i dojazd (autobusy, tramwaje, pociągi). 

3. Zapewniamy zajęcia praktyczne, internat, boiska sportowe oraz siłownię na 
terenie szkoły, naukę na „jedną zmianę”. 

Zajęcia pozalekcyjne 

bezpłatne kursy dla uczniów: prawo jazdy, 
operator wózka widłowego, operator ko-

parki, AutoCAD, kamery termowizyjne, bu-
downictwo energooszczędne, projektowa-

nie komputerowe 

staże wakacyjne 

zajęcia sportowe 

http://www.zsb1.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 1  
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1  

w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

2. Monter sieci i instalacji sanitarnych 

3. Murarz - tynkarz 

4. Stolarz 

5. Dekarz 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. stolarz 6/7 

2. monter zabudowy i robót wykończeniowych  8/9 

3. monter sieci i instalacji sanitarnych 5/6 

4. murarz - tynkarz 3/4 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. 
Wysokie wyniki nauczania. Uczeń naszej branżowej szkoły otrzymał  
prestiżowy tytuł „Specjalista 100 %”. 

2. Bardzo dobra lokalizacja i dojazd (autobusy, tramwaje, pociągi). 

3. 
Zapewniamy zajęcia praktyczne, internat oraz boiska sportowe i siłownię 
na terenie szkoły. Nauka odbywa się na „jedną zmianę”. 
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DANE ADRESOWE:  

30-127 Kraków,  
ul. Szablowskiego 1,  

tel. 126374882, 
www.zsb1.pl  

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 bezpłatne kursy dla uczniów: prawo jazdy, operator wózka  
widłowego, operator koparki, AutoCAD, kamery termowizyjne, 
budownictwo energooszczędne, projektowanie komputerowe 

 staże wakacyjne 

 zajęcia sportowe 

http://www.zsb1.pl
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III Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Jana Kochanowskiego 
w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. A. Humanistyczny język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

2. B. Lingwistyczno-
językowy 

język polski, wiedza o społeczeństwie, język  
angielski 

3. C. Biologiczno-
chemiczny 

biologia, chemia 

4. D. Biologiczno-
chemiczno-
matematyczny 

biologia, chemia, matematyka 

5. E. Geograficzno-
matematyczny 

geografia, matematyka 

6. F. Matematyczno-
fizyczny 

matematyka, fizyka 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 64.8% 

2. język angielski 90.9% 

3. matematyka 64.8% 
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DANE ADRESOWE:  

31-818 Kraków,  

os. Wysokie 6, 

https://3liceum-krakow.pl 

 

 

Atuty szkoły  

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koła przedmiotowe, obozy naukowe, wykłady prowadzone przez pracowników  
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego 

 Dni Kochanowskiego, “Trójkowe Czwartki”, Festiwal Kultury Szkolnej,  
Dni Humanisty, Dni Kultury Świata 

 zajęciach scholii 

 Kółka Foto “Trójkowe Oczka” 

 Szkolny Konkurs Debat Oksfordzkich “Aurea Dicta” 

 wymiany międzynarodowe np. z Włochami, Niemcami, Anglią 

 Szkolny Klub Sportowy 

 wycieczki turystyczno-krajoznawcze 

Lp. Atut 

1. Zdawalność matury na poziomie 100%. 

2. Wysoki wskaźnik EWD. 

3. W rankingu Perspektyw szkoła wyróżniona kolejny rok „Srebrną Tarczą”. 

https://3liceum-krakow.pl
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XI Liceum 
Ogólnokształcące  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. IA j. angielski, matematyka, fizyka 

2. IB j. angielski, biologia, geografia 

3. IC j. angielski, biologia, chemia 

4. ID j. angielski, j. polski, j. hiszpański / j. włoski 

5. IE j. angielski, matematyka, geografia 

6. IF j. angielski, j. polski, historia 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 100% 

2. język angielski 100% 

3. matematyka    93,7% 
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DANE ADRESOWE:  

31-948 Kraków,  
os. Teatralne 33,  

http://xilo.krakow.pl/ 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Jesteśmy w gronie najlepszych szkół w Polsce – Brązowa Tarcza  
Perspektyw. 

2. Dbamy o wysoki poziom nauczania, współpracujemy z wyższymi uczelniami 
m.in. w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. AGH, UJ, UP, UE, Włoski 
Instytut Kultury w Krakowie sprawują patronaty nad klasami o różnych  
profilach. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i zawodach,  
np. są laureatami Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. 

3. Jesteśmy otwarci na kontakty międzynarodowe. Młodzież od lat  
uczestniczy w wymianach i projektach europejskich: Erasmus+, eTwinning, 
przedstawiciele XI LO jako jednej z nielicznych szkół w Polsce uczestniczą  
w obradach młodzieżowej konferencji ONZ - IMUNA. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Teatru Ludowego 

 warsztaty w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (w roku szkolnym 
2021/2022 planowane-biologia, chemia, geografia) 

 zajęcia sportowe- siatkówka, koszykówka, piłka ręczna 

 warsztaty z psychoterapii gier i zabaw 

 warsztaty z programowania robotów 

 warsztaty z przedsiębiorczości 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki 

 warsztaty przedmiotowe przygotowujące do matury 

 koło turystyczne 

http://xilo.krakow.pl/
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XII Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Norwida w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych  
z przedmiotami rozszerzonymi: 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. A język polski, historia, język angielski 

2. B język polski, biologia, język angielski 

3. C biologia, chemia, matematyka 

4. D biologia, geografia, język angielski 

5. E geografia, język angielski, język włoski lub hiszpański 

6. F matematyka, fizyka lub chemia 

Średni wynik zdających maturę na poziomie 
podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 98% 

2. język angielski 100% 

3. matematyka 94% 
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DANE ADRESOWE:  
31-941 Kraków,  

os. Kolorowe 29a,  
tel. 12 644 33 07, fax 12 643 23 82 

Atuty szkoły i Zajęcia pozalekcyjne: 

WWW.12liceum.edu.pl 

https://pl-pl.facebook.com/DWUNASTKA.KR 

http://WWW.12liceum.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/DWUNASTKA.KR
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XVI Liceum Ogólnokształcące  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi  

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. Klasa psychologiczno-
pedagogiczna (1a) 

język polski, język angielski, biologia 

2. Klasa policyjno-  
wojskowa I (1b) 

wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski 

3. Klasa policyjno-  
wojskowa II (1d) 

wiedza o społeczeństwie, historia, język angielski 

4. Klasa  
prozdrowotna (1c) 

biologia, chemia, język angielski 

5. Klasa turystyczna (1e) geografia, język angielski, historia 

Zajęcia pozalekcyjne 
- rozbudowany wolontariat uczniowski 
- dziennikarstwo na platformie Junior Media 
- indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu  
- ciekawe projekty edukacyjne i społeczne np. Młody 

Negocjator, Geografia w obiektywie, OSA- Oby-
watel-Społecznik-Aktywista 

- zajęcia z ratownictwa 
- zajęcia wspinaczkowe 
- zajęcia laboratoryjne 27  

DANE ADRESOWE:  
31-901 Kraków,  
os. Willowe 1 

tel. / fax 12 644 24 17 
liceum@liceum16.krakow.pl 

 

Średni wynik zdających maturę 
na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 97% 

2. język angielski 96% 

3. matematyka 86% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Współpraca dydaktyczna z wieloma uczelniami wyższymi i organizacja-
mi, np.: Instytutem Psychologii UJ, Wydziałem Technologii Żywności UR, 
Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Akademią Ignatia-
num, Ministerstwem Obrony Narodowej, 6 Brygadą Powietrznodesanto-

wą, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, British Council, 
Otwartą Pracownią Graficzną NCK. 

2. Rozbudowany program przedmiotów uzupełniających – tematycznie 
zgodny z profilem klasy, np. klasy policyjno-wojskowe – strzelectwo 
sportowe, podstawy samoobrony, kształcenie ogólnopolicyjne, kształce-
nie ogólnowojskowe (kształcenie ogólnopolicyjne prowadzone jest w 
ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji - absolwenci 
otrzymują 4 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do służby w policji; 
kształcenie ogólnowojskowe prowadzone jest przez żołnierzy czynnej 
służby zawodowej w ramach porozumienia z 6 Brygadą Powietrznode-
santową). 

3. Najlepszy Samorząd Uczniowski w Krakowie - Szkolny Budżet Obywatel-
ski (jedyne liceum w Krakowie), projekty edukacyjne, #SU-w-ak czyli 
Samorząd Uczniowski w Akcji (wszystkie wygrane projekty uczniowskie). 

indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu  
ciekawe projekty edukacyjne i społeczne np. Młody 

Oby-

mailto:liceum@liceum16.krakow.pl
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Liceum Ogólnokształcące  
Huty im. Tadeusza Sendzimira 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. Klasa ogólna język polski, język angielski, geografia 

2. Klasa wojskowa geografia, język angielski 

Średni wynik zdających maturę 
na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony

1. język polski 95% 

2. matematyka 82% 

3. język angielski 96% 

Zajęcia pozalekcyjne 

Kółko matematyczne, kółko z języka polskiego, kółko z języka angielskiego, kółko 
z języka niemieckiego, kółko „Literatura i kultura”, dyskusyjny klub teatralny, ko-
ło artystyczne, koło strzeleckie, zajęcia z podstaw astronomii, aktywna  
współpraca z Ligą Obrony Kraju, Klub Historyczny im. Armii Krajowej, działalność 
w szkolnym Klubie Wolontariatu – udział w licznych akcjach charytatywnych, 
współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem. 
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DANE ADRESOWE:  

31-826 Kraków,  
os. Złotej Jesieni 2,  
tel. 12 648 36 80 

Średni wynik zdających maturę 

Wynik uśredniony 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nauka na jedną zmianę. 
Atrakcyjne położenie, dogodny dojazd. 
Monitoring budynku zapewniający bezpieczeństwo uczniom. 
Organizujemy liczne koła zainteresowań. 

2. Prowadzimy edukację proekologiczną. 

3. Osiągamy wysokie wyniki w: Ogólnopolskim Turnieju Klas  
Mundurowych, Ogólnopolskim Wieloboju Strzeleckim, Licealiadzie 
Sportowej, Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. 

Kółko matematyczne, kółko z języka polskiego, kółko z języka angielskiego, kółko 
dyskusyjny klub teatralny, ko-

ło artystyczne, koło strzeleckie, zajęcia z podstaw astronomii, aktywna  
współpraca z Ligą Obrony Kraju, Klub Historyczny im. Armii Krajowej, działalność 

udział w licznych akcjach charytatywnych, 
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
Szkoły Sportowej Piłki Nożnej  
im. Generała Bernarda Monda  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie Przedmioty rozszerzone 

1. Oddział 1 biologia, geografia 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 57,6% 

2. matematyka 47,5% 

3. język angielski 62,4% 
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DANE ADRESOWE:  
31-977 Kraków,  

os. Szkolne 18 p.10,  
tel. 126440638,  

www.sspn.edu.pl 

sekretariat@sspn.edu.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nasi uczniowie stale podnoszą swoje umiejętności  
sportowe i osiągają poziom umożliwiający im realizowanie 
się w futbolu profesjonalnym. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 zajęcia treningowe w wybranych przez siebie klubach 
sportowych 

http://www.sspn.edu.pl
mailto:sekretariat@sspn.edu.pl
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące  
im. Królowej Apostołów  

przy Zespole Szkół Pallotyńskich w Krakowie 
Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. 1a j. angielski, j. hiszpański, do wyboru j. polski 

2. 1b biologia, chemia, do wyboru j. angielski 

3. 1c j. polski, wiedza o społeczeństwie, do wyboru j. 
angielski 

Zajęcia pozalekcyjne 
 
 koło turystyczne 
 Klub Dyskusyjny „Młodzi mają głos” 
 koło dziennikarskie 
 koła przygotowujące do międzynarodowych egzaminów: Egzaminu 

Cambridge English (Test FCE) oraz egzaminu Diplomas de Español  
como Lengua Extranjera (DELE) 

 liczne koła przedmiotowe 
 koło koszykówki  
 koło siatkówki 
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przy Zespole Szkół Pallotyńskich w Krakowie 

DANE ADRESOWE:  
31-751 Kraków,  

ul. Bulwarowa 33,  
tel. 12-642-12-98,  

  http://liceum.pallotyni.edu.pl/ 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Szeroka oferta zajęć dodatkowych, dostosowana do indywidualnych 
potrzeb uczniów, zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury. 

2. Warsztaty językowe prowadzone na terenie Polski i za granicą, obozy 
naukowe, wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne i sportowe. 

3. Nauka na jedną zmianę, zajęcia w małolicznych oddziałach, monito-
ring szkolny – szkoła jest miejscem bezpiecznym. 

http://liceum.pallotyni.edu.pl/
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Publiczne Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami 
rozszerzonymi: 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. 1 A. 
Humanistyczno
-lingwistyczna 

język polski, historia, język angielski 
drugi język do wyboru: język niemiecki (kontynuacja nauki) lub 
język hiszpański (nauczany od podstaw) realizowane w zwięk-
szonym wymiarze godzin – dodatkowe 3 godziny w cyklu nau-
czania 

2. 1 B. 
Prawniczo-
ekonomiczna 

historia, język angielski i do wyboru: wiedza o społeczeństwie 
lub geografia, 
matematyka realizowana w zwiększonym wymiarze godzin – 
dodatkowe 4 godziny w cyklu nauczania, 
drugi język do wyboru: język francuski, język włoski, język nie-
miecki i język hiszpański 

3. 1 C. 
Biologiczno-
chemiczna 

biologia, chemia, język angielski 
matematyka realizowana w zwiększonym wymiarze godzin – 
dodatkowe 4 godziny w cyklu nauczania, 
drugi język do wyboru: język francuski, język włoski, język nie-
miecki i język hiszpański 

4. 1 D. 
Matematyczno
-chemiczna 

matematyka, chemia i do wyboru biologia lub fizyka. 
  
język angielski realizowany jest w zwiększonym wymiarze godzin 
– dodatkowe 2 godziny w cyklu nauczania, 
drugi język do wyboru: język francuski, język włoski, język nie-
miecki i język hiszpański 

5. 1 E. 
Matematyczno
-fizyczno-
informatyczna 

matematyka, fizyka, informatyka 
język angielski realizowany jest w zwiększonym wymiarze godzin 
– dodatkowe 2 godziny w cyklu nauczania, 
drugi język do wyboru: język francuski, język włoski, język nie-
miecki i język hiszpański 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 67% 

2. język angielski 95% 

3. matematyka 81% 

Zajęcia pozalekcyjne
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DANE ADRESOWE:  
31-624 Kraków, os. Piastów 34, tel. 12 648 04 89, 

https://salezjanie.com/  

Lp. Atut 

1. Szeroka oferta kształcenia i jego wysoka jakość, potwierdzona bardzo  
dobrymi wynikami egzaminów maturalnych. 

2. Darmowe oprogramowanie firmy Microsoft dla uczniów (Microsoft Image 
Premium oraz Microsoft 365), autorskie programy stypendialne dla 
uczniów. 

3. Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
oraz przygotowujące do olimpiad i konkursów. Indywidualna praca  
z uczniami, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów konkursów 
przedmiotowych i olimpiad. 

Atuty szkoły  

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło informatyczne umożliwiające uzyskania licznych certyfikatów: ECDL i ECDL-
Advanced, CISCO Networking Academy i Microsoft IT Academy Programe, oraz wielu 
innych 

 koło matematyczne (uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w warsztatach organizo-
wanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkoła współpracuje 
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Nasi licealiści od wielu lat biorą udział 
w zajęciach Roku Zerowego, które są prowadzone przez wykładowców tej uczelni) 

 koła językowe prowadzone przez native speakera oraz nauczycieli języków obcych 
przygotowujące uczniów do zdania certyfikatów językowych First Certificate in English 
(FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Goethe-Zertifikat B2. Szkoła należy do 
grona Cambridge English Exam Preparation Centres 

 Salezjańska Organizacja Sportowa – Salos Piast – prowadząca zajęcia sportowe w kilku 
sekcjach między innymi koszykówka, siatkówka, piłka nożna. 

 koło historii sztuki przygotowuje uczniów zainteresowanych studiami na kierunkach: 
architektura, historia sztuki, malarstwo 

https://im.uj.edu.pl/du/warsztaty
http://www.diament.agh.edu.pl/rok-zerowy
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/kra/prf/gzb2.html
https://salezjanie.com/
https://im.uj.edu.pl/du/warsztaty
http://www.diament.agh.edu.pl/rok-zerowy
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/kra/prf/gzb2.html
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące  
Sióstr Salezjanek  

im. Świętego Dominika Savio w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. Klasa A 
język polski, wiedza o społeczeństwie/
historia/historia sztuki, język angielski/język 

2. Klasa B język polski, geografia, język angielski/język 

3. Klasa C biologia, chemia, język angielski/ 

4. Klasa D matematyka, geografia, język angielski/język 

5. Klasa E matematyka, fizyka, język angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 60% 

2. język angielski 77% 

3. matematyka 61% 
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DANE ADRESOWE:  

31-833 Kraków, os. Jagiellońskie 17, 
dominik.edu.pl,  

sekretariat@dominik.edu.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. 
Jako szkoła salezjańska budujemy środowisko wychowawcze  
charakteryzujące się klimatem rodzinnym, entuzjazmem  
dla młodości i indywidualnym podejściem do każdego. 

2. Zaangażowani nauczyciele i nowoczesna baza dydaktyczna. 

3. Realizacja zajęć w systemie jednozmianowym. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 
 dyskusyjny klub filmowy, grupa teatromanów 
 koło historyków, koło historyków małej ojczyzny 
 grupa przyrodnicza 
 koło dziennikarskie 
 zespół muzyczny 
 drużyna piłki siatkowej 
 fakultety z poszczególnych przedmiotów 

dominik.edu.pl
mailto:sekretariat@dominik.edu.pl
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Szkoła Mistrzostwa Sportowego  
Liceum Ogólnokształcące  

Marcina Gortata  
Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Rozszerzenia w naszej szkole uzależnione są od wyborów uczniów. 
Lista dostępnych rozszerzeń poniżej: 

Lp. Przedmioty rozszerzone 

1. Biologia 

2. Geografia 

3. Historia 

4. Wos 

5. j. polski 

6. j. angielski 

7. j. rosyjski 

8. j. niemiecki 

9. Matematyka 

10. Chemia 

11. Fizyka 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. j. polski 70% 

2. j. angielski 86% 

3. matematyka 77% 
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DANE ADRESOWE:  
31-858 Kraków,  

os. Kościuszkowskie 2A,  
tel. 575-713-613,  

www.szkolagortata.pl/krakow 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Idealne połączenie edukacji ze sportem. Coroczne stypendia  
za osiągnięcia w edukacji i sporcie. 

2. Komfort edukacyjny: 

 małe, max 24 osobowe oddziały, 

 - dodatkowe lekcje zarówno dla Uczniów słabszych, jak i tych  
chcących rozwijać się ponad podstawę, 

- rozszerzenia wg wyboru Uczniów, nie są narzucane. 

3. Przygotowanie do wymarzonych studiów, a także kariery sportowej. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 w ramowych planach nauczania w klasie maturalnej dodatkowo 
po 1h tygodniowo J. polskiego i matematyki  

 prowadzenie fakultetów przygotowujących Uczniów do egzami-
nów maturalnych w zakresie rozszerzonym  

 przedmiot uzupełniający – J. szwedzki 

http://www.szkolagortata.pl/krakow
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Technikum nr 2  
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2  

im. Studenckiego Komitetu Solidarności  

w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1 Technik budownictwa 

2 Technik informatyk 

3 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

4 Technik inżynierii sanitarnej 

5 Technik architektury krajobrazu 

6 Technik usług kelnerskich 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 

 
Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku  
szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zda-
jących 

1. technik budownictwa 5/8 

2. technik żywienia i usług gastronomicznych 17/18 
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DANE ADRESOWE:  

31-977 Kraków,  
os. Szkolne 18,  

126441425,  
www.zsz2.edu.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Dobrze wyposażone pracownie zawodowe. 

2. Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami różnych branż. 

3. W sąsiedztwie szkoły bursa dla uczniów. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

zajęcia sportowe SKS 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

http://www.zsz2.edu.pl
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Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 
w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2  

im. I. Daszyńskiego w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik ekonomista 

2. Technik rachunkowości 

3. Technik handlowiec 

4. Technik logistyk 

5. Technik hotelarstwa 

6. Technik operacyjnych służb lotniczych 

7. Technik organizacji turystyki 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik ekonomista 95/121 

2. technik handlowiec 46/59 

3. technik organizacji turystyki 59/61 

4. technik hotelarstwa 56/62 

5. technik logistyk 82/106 
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DANE ADRESOWE:  

31-943 Kraków,  
os. Spółdzielcze 6,  

tel. 12 6442259 
www.zse-2.krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Przyjazna atmosfera. 

2. Ciekawa oferta edukacyjna. 

3. Lokalizacja. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 zespół wokalny, teatr 

 koło modelarskie, plastyczne, PCK 

 klub dyskusyjny, strzelecki 

 klub szachowy 

 sekcje sportowe: koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, kolarstwa  
górskiego 

http://www.zse-2.krakow.pl
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Technikum Mechaniczne nr 17  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3  
im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik pojazdów samochodowych 

2. Technik informatyk 

3. Technik programista 

4. Technik mechatronik 

5. Technik robotyk – zawód w trakcie wprowadzania do oferty 

6. Technik mechanik lotniczy 

7. Technik awionik 

8. Technik lotniskowych służb operacyjnych 

9. Technik eksploatacji portów i terminali 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów  
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe. 

2. Świetna współpraca z pracodawcami. 

3. Doświadczona kadra nauczycielska. 

Lp.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Zajęcia pozalekcyjne
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DANE ADRESOWE:  
31-978 Kraków, os. Szkolne 37, tel. 12 644 06 89, 

www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl, 
www.facebook.com/zsm3krk 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / 
zdających 

1. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów  
samochodowych 22/22 

2. M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 4/4 

3. E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 3/5 

4. E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów  
mechatronicznych 7/9 

5. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz  
urządzeń peryferyjnych 2/3 

6. E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
 i administrowanie sieciami  7/10 

7. E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych  
oraz administrowanie bazami 8/12 

8. EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci 6/15 

9. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 22/37 

Zajęcia pozalekcyjne 

 w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych uczniowie zdobywają dodatko-
we uprawnienia, np. prawo jazdy kat. A i B, operatora wózka widłowego, uczestniczą w 
kursach zawodowych, np. programowanie sterowników do urządzeń mechatronicznych, 
czy też robotów 

 w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” udział w wykładach prowadzonych przez 
pracowników naukowych małopolskich uczelni, jak również w weekendowych ćwicze-
niach w uczelnianych laboratoriach 

 w ramach programu Erasmus+ uczniowie wyjeżdżają na praktyki i staże zagraniczne, np. 
do Berlina, Malagi, Sewilli 

 koło programistyczne (w tym roku rozwijanie umiejętności z podstaw programowania w 
języku Phyton i praktycznego zastosowania algorytmów) 

 koło modelarskie 

 zajęcia przygotowujące do ogólnopolskich i regionalnych konkursów z branży motoryza-
cyjnej, np. Turnieju Wiedzy Samochodowej, odbywającego się przy okazji Targów Po-
znań Motor Show i Targów Techniki Motoryzacyjnej  

 rozwijanie zainteresowań związanych z robotyką i drukiem 3D 

 Koło Przedsiębiorczości  

 udział w konkursach z przedmiotów ogólnokształcących – matematyki, fizyki czy historii 

http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl
http://www.facebook.com/zsm3krk
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Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20  
w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych  
im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

2. Technik fotografii i multimediów 

3. Technik reklamy 

4. Technik procesów introligatorskich 

5. Technik procesów drukowania 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  

71% - 80% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik grafiki i poligrafii cyfrowej 70/72 

2. technik organizacji reklamy 23/23 

3. technik fotografii i multimediów 43/43 

Uwagi specjalne: 

 Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 Miano szkoły przyjaznej uczniowi. 
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DANE ADRESOWE:  

31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 38, 
tel.126484903,  

https://zspm.malopolska.pl/ 

Atuty szkoły 

Lp. Atut 

1. Nowoczesna baza techniczna. 

2. Współpraca międzynarodowa. 

3. Atrakcyjne staże u pracodawców, możliwość rozwoju kompetencji  
zawodowych. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 zajęcia teatralne, fotograficzne, sportowe 

 koło młodych filmowców 

 chór szkolny 

 przygotowanie do konkursów branżowych 

https://zspm.malopolska.pl/


48  

Technikum Huty im. Tadeusza Sendzimira 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik informatyk 

2. Technik logistyk 

3. Technik hotelarstwa 

4. Technik mechatronik 

5. Technik mechanik 

6. Technik elektronik 

7. Technik elektryk 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik logistyk 29/39 

2. technik informatyk 21/30 

3. technik mechanik 9/13 

4. technik hotelarstwa 15/20 
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DANE ADRESOWE:  

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 2, 
tel. 12 648 36 80, 

www.zszhs.krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. - Nauka na jedną zmianę. Atrakcyjne położenie, dogodny dojazd. 
- Monitoring budynku zapewniający bezpieczeństwo. 
- Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych firmach. 
- Uzyskujemy wysokie wyniki w konkursach potwierdzających umiejętności zawo-
dowe. 

2. - Zajęcia prowadzą aktywni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 
- Nowoczesna baza sprzętowa. Przekaz praktycznej wiedzy. 

3. - Nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki w: Kreatywnych warsztatach przedsię-
biorczości, „Max matematyczny”. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 Akademia Cisco – wszystkie poziomy 
 Klub Historyczny im. Armii Krajowej, współpraca z Ligą Obrony Kraju 
 szkolny wolontariat, współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem 
 program edukacji kulturalnej – wyjścia do teatru, kina, muzeum, na koncerty 
 zajęcia sportowe – szkolna liga piłki nożnej 
 koło matematyczne, kółko elektromechaniczne, kółko z języka polskiego,  

kółko z języka angielskiego, kółko z języka niemieckiego, koło artystyczne, 
kółko „Literatura i kultura” 

http://www.zszhs.krakow.pl
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Zespół Szkół Budowlanych 
Przyzakładowych Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Przemysłowego 
„Chemobudowa- Kraków” S.A. 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik budownictwa 

2. Technik pojazdów samochodowych 

3. Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

4. Technik inżynierii sanitarnej 

5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

6. Technik programista 

7. Technik spedytor 

8. Technik logistyk 

9. Technik chłodnictwa i klimatyzacji 

10. Technik usług fryzjerskich 

11. Technik renowacji elementów architektury 

12. Technik urządzeń dźwigowych 

13. Technik budownictwa kolejowego 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Lp.

1.

2.

3.

4.

Lp.

1.

2.

3.
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DANE ADRESOWE:  
31-953 Kraków,  
os. Urocze 13,  
tel. 126441944 

www.chemobudowa.szkola.pl 
https://www.facebook.com/

Zajęcia pozalekcyjne 

 bezpłatne zajęcia na basenie 

 szachy 

 zajęcia sportowe (tenis stołowy, koszykówka, 
piłka nożna, siłownia) 

 szkolny wolontariat (coroczny udział w akcji  
Pola Nadziei na rzecz Hospicjum św. Łazarza  
w Krakowie) 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  
Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. (B.20) Montaż konstrukcji budowlanych 8 / 8 

2. (B.21) Montaż urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej 

4/ 5 

3. (B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 
dokumentacji przetargowej 

8 / 9 

4. (M.12) Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
 i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

7 / 9 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym - Wydział Inżynierii Produkcji                     
i Energetyki, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 

2. Uczniowie Zespołu Szkół Przyzakładowych CHEMOBUDOWA S.A Kraków aktywnie 
włączyli się realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy I 
pn. „Kolorowy dom”, którego celem było odnowienie mieszkań osób chorych, star-
szych i niepełnosprawnych. 

3. Szkoła zapewnia atrakcyjne programy stypendialne dla uczniów fundowane  
przez współpracujące ze szkołą przedsiębiorstwa. 

http://www.chemobudowa.szkola.pl
https://www.facebook.com/zsbchemobudowaszkola
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2  

im. Studenckiego Komitetu Solidarności 
w Krakowie 

Kierunki kształcenia:  

1 Kucharz 

2 Cukiernik 

3 Monter robót wykończeniowych w budownictwie 

4 Monter sieci i urządzeń sanitarnych 
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DANE ADRESOWE:  

31-977 Kraków,  
os. Szkolne 18,  

126441425,  
www.zsz2.edu.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Dobrze wyposażone pracownie zawodowe. 

2. Warsztaty szkoleniowe z przedstawicielami różnych branż. 

3. W sąsiedztwie szkoły bursa dla uczniów. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 zajęcia sportowe SKS 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

http://www.zsz2.edu.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 17  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3  
im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Mechanik pojazdów samochodowych 

2. Elektromechanik pojazdów samochodowych 

3. Mechanik motocyklowy 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

4/15 
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DANE ADRESOWE:  
31-978 Kraków,  
os. Szkolne 37,  

tel. 12 644 06 89, 
www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl, 

www.facebook.com/zsm3krk 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe. 

2. Świetna współpraca z pracodawcami (płatne staże wakacyjne  
w zakładach pracy). 

3. Doświadczona kadra nauczycielska. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych uczniowie zdobywa-
ją dodatkowe uprawnienia, np. prawo jazdy kat. A i B, operatora wózka wi-
dłowego, uczestniczą w kursach zawodowych, np. programowanie sterowni-
ków do urządzeń mechatronicznych, czy też robotów 

 w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” udział w wykładach prowa-
dzonych przez pracowników naukowych małopolskich uczelni, jak również w 
weekendowych ćwiczeniach w uczelnianych laboratoriach 

 w ramach programu Erasmus+ uczniowie wyjeżdżają na praktyki i staże za-
graniczne, np. do Berlina, Malagi, Sewilli 

 koło programistyczne (w tym roku rozwijanie umiejętności z podstaw progra-
mowania w języku Phyton i praktycznego zastosowania algorytmów) 

 koło modelarskie 

 zajęcia przygotowujące do ogólnopolskich i regionalnych konkursów z branży 
motoryzacyjnej, np. Turnieju Wiedzy Samochodowej, odbywającego się przy 
okazji Targów Poznań Motor Show i Targów Techniki Motoryzacyjnej  

 rozwijanie zainteresowań związanych z robotyką i drukiem 3D 

 Koło Przedsiębiorczości  

 udział w konkursach z przedmiotów ogólnokształcących – matematyki, fizyki 
czy historii 

http://www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl
http://www.facebook.com/zsm3krk
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 21  
z klasami integracyjnymi  

w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych 
im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1 Fotograf 

2 Drukarz offsetowy 

3 Operator procesów introligatorskich 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ro-
ku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / 
 zdających 

1. AU.16. Realizacja procesów introligator-
skich 

4/3 

2. AU.17. Realizacja procesów drukowania z 
form drukowych 

8/7 

3. AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja 

obrazu 
  

8/6 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nowoczesna baza techniczna. 

2. Możliwość udziału w licznych konkursach branżowych. 

3. Atrakcyjne staże u pracodawców, możliwość rozwoju kompetencji zawo-
dowych. 
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DANE ADRESOWE:  
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 38, 

tel.126484903,  
https://zspm.malopolska.pl/ 

Zajęcia pozalekcyjne 

 zajęcia teatralne, fotograficzne, sportowe 

 koło młodych filmowców 

 chór szkolny 

https://zspm.malopolska.pl/
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 31  
w Zespole Szkół Specjalnych nr 14  

im. prof. Marii Grzegorzewskiej  
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Cukiernik 

2. Ogrodnik 

3. Kucharz 

4. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

5. Pracownik obsługi hotelowej 

6. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

7. Mechanik pojazdów samochodowych 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 
szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. cukiernik 3/3 

2. kucharz 5/6 

3. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4/4 

4. monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 

2/4 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawo-
dzie. 

2. Doskonale wyposażona baza dydaktyczna. 

3. Udział w projektach dotyczących kształcenia branżowego. 
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DANE ADRESOWE:  

31-966 Kraków,  
os. Sportowe 28,  
tel. 126443417,  
www.zss14.pl 

Uwagi specjalne  

Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, szkoła jest przystoso-
wana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 zajęcia teatralne, sportowe 

 rewalidacja (terapia mowy, terapia SI, terapia psychologiczna 
itp. zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu) 

 gimnastyka korekcyjna 

http://www.zss14.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia Huty  
im. Tadeusza Sendzimira 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Fryzjer 

2. Elektromechanik 

3. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ro-
ku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. elektromechanik 4/4 

2. fryzjer 9/9 

3. monter zabudowy i robót wykończeniowych 6/6 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. - Nauka na jedną zmianę. Atrakcyjne położenie, dogodny dojazd. 

- Monitoring budynku zapewniający bezpieczeństwo. 

- Zapewniamy zajęcia praktyczne u pracodawców. 

- Uzyskujemy wysokie wyniki w konkursach potwierdzających umiejęt-
ności zawodowe. 

2. - Zajęcia prowadzą aktywni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej. 

3. - Nowoczesna baza sprzętowa. Przekaz praktycznej wiedzy. 
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DANE ADRESOWE:  

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 2, 
tel. 12 648 36 80, 

www.zszhs.krakow.pl 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 program edukacji kulturalnej – wyjścia do teatru, kina, mu-
zeum, na koncerty 

 zajęcia sportowe – szkolna liga piłki nożnej 

 kółko „Z kulturą na TY”, kółko elektromechaniczne, kółko z języ-
ka polskiego 

 szkolny wolontariat 

http://www.zszhs.krakow.pl


62  

Fryzjersko Kosmetyczna  
Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia  

w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Fryzjer 

2. Kosmetyczka 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ro-
ku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. fryzjer 15/17 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 
1. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dyrektorem szkoły jest 

psycholog, która codziennie uczestniczy w życiu szkoły. 

2. Jedyna szkoła w Krakowie, w której można zdobyć dwa tytuły za-
wodowe – fryzjera i kosmetyczki, ucząc się w jednej klasie. 

3. W pełni wyposażona, profesjonalna pracownia praktyki fryzjer-
skiej i pracownia kosmetyczna. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 dodatkowe zajęcia z kosmetyki, uczennice mają okazję podno-
sić swoje umiejętności i wykonywać zabiegi na sobie 
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DANE ADRESOWE:  

31-977 Kraków, os. Szkolne 27,  
tel. 126225358,  
fryzjerzy.edu.pl 

fryzjerzy.edu.pl
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IV Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Tadeusza Kościuszki  
w Krakowie  

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. I A matematyka, fizyka, informatyka 

2. I B matematyka, fizyka, język angielski 

3. I C matematyka, geografia, język angielski 

4. I D biologia, chemia, matematyka 

5. I E język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

6. I F język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 63% 

2. język angielski 93% 

3. matematyka 69% 
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DANE ADRESOWE:  
30-525 Kraków,  

ul. Krzemionki 11,  
tel. 12 656 36 20,  
www.iv-lo.krakow.pl  

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Szkoła dobrze i skutecznie przygotowuje do egzaminu maturalnego i 
dalszego kształcenia na różnorodnych uczelniach wyższych. 

2. Wszystkie oddziały klas objęte są patronatem naukowym krakowskich 
uczelni wyższych (AGH, PK, UEK, UJ). 

3. Wyjątkową społeczność szkolną tworzą pełni pasji nauczyciele oraz 
zaangażowani w życie szkoły uczniowie, dzięki czemu wieloletnia trady-
cja szkoły jest żywa i ma nowoczesne oblicze. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 Szkoła oferuje uczniom różnorakie zajęcia pozalekcyjne o charakterze artystycz-
nym, naukowym i sportowym, m.in.: elementy historii sztuki, grafika komputero-
wa, edukacja medialna (pod patronatem ISzA UJ), edukacja prawna, chemia 
zrównoważonego rozwoju, koło języka łacińskiego, koło turystyczno - krajoznaw-
cze, koła przedmiotowe, koła sportowe. 

 Stwarza też możliwość rozwijania pasji i zainteresowań  poprzez działalność 
w następujących grupach i zespołach: grupa artystyczna „Jaszczwóry”, grupa 
„Dziedzictwo i Animacja Kultury” (DziAK), zespół muzyczny „Ad libitum”, Klub 
Wyspiańskiego, Szkolne Koło Debat, redakcja czasopisma „Pogaduszki u Kościusz-
ki”,  grupa wolontariuszy „Być razem”, Samorząd Uczniowski i jego sekcje: telewi-
zja szkolna IV-TV, cheerleaderki, sekcja dopingu sportowego. 

http://www.iv-lo.krakow.pl
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XV Liceum Ogólnokształcące  
im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Krakowie  

Planowane oddziały klas pierwszych z 
przedmiotami rozszerzonymi  

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. 1A język polski, historia, język angielski 

2. 1B matematyka, geografia, j. angielski 

3. 1C biologia, chemia, język angielski 

4. 1D biologia, geografia, j. angielski 

5. 1E matematyka, informatyka, j. angielski 

6. 1F historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski 
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Lp. Atut 

1. Intensywnie pracujemy zarówno z uczniami zdolnymi (nasi uczniowie 
biorą udział w wielu konkursach i projektach, zajmują wysokie miejsca 
w olimpiadach przedmiotowych) jak i tymi, którzy potrzebują wsparcia 
w procesie uczenia się (prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
i dodatkowe konsultacje indywidualne, a także zindywidualizowane 
ścieżki kształcenia; zapewniamy atmosferę sprzyjającą pokonywaniu 
własnych słabości). 

2. Aktywnie angażujemy się w życie lokalnej społeczności poprzez udział 
w różnorodnych projektach oraz współpracę z krakowskimi uczelniami 
wyższymi. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych. 

3. Kładziemy nacisk na dobrostan naszych uczniów w zakresie zdrowia 
(sport, odpowiednie żywienie, poszerzanie świadomości uczniów na 
temat chorób cywilizacyjnych, profilaktyka zdrowia psychicznego). 

DANE ADRESOWE:  

30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15, 
tel/fax 12 658 17 15,  

http://xvlo.pl/ 

Średni wynik zdających maturę na poziomie 
podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 54% 

2. matematyka 50% 

3. język angielski 79% 

Atuty szkoły  

Uwagi specjalne  
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, dostęp  

do kompleksu boisk na Orliku. 
 

Zajęcia pozalekcyjne 
koła przedmiotowe  
koło dziennikarskie 
koło informatyczne 

koło teatralne, literackie 
zajęcia taneczne/sportowe 

http://xvlo.pl/


68  

XXVIII Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Wojciecha Bednarskiego 
w Krakowie  

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie od-
działu 

Przedmioty rozszerzone 

1. I A Medialna j. polski, historia 

I B Geograficz-
na   

specjalność informatyczna -  geografia, j. angielski,  
Informatyka, specjalność turystyczna – geografia, 
j. angielski, j. hiszpański 

2. 

3. I C Medyczna biologia, j. angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 90 %  

2. język angielski 92 %  

3. matematyka 90 %  
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DANE ADRESOWE:  

30-501 Kraków, ul. Czackiego 11, 
tel. /fax 12 656 13 97,  

www.28lo.pl  

Zajęcia pozalekcyjne 
 
 zajęcia artystyczne   
 zajęcia sportowe  
 warsztaty dziennikarskie 
 przedmiotowe koła zainteresowań 
 indywidualne konsultacje 

Atuty szkoły  

Lp. Atuty 

1. Jednozmianowy system nauki. 

2. Współpraca międzynarodowa. 

3. Zaplecze multimedialne. 

http://www.28lo.pl
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XXIX Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Krzysztofa Kieślowskiego  
w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie od-
działu 

Przedmioty rozszerzone 

1. I LO język polski, język angielski, biologia 
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DANE ADRESOWE:  

30-614 Kraków, ul. Cechowa 57,  
tel. 124224775,  

tel./fax 124228656,  
www.zsodz1.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Znakomita kadra pedagogiczna. 

2. Dobrze wyposażone pracownie. 

3. Przyjazna atmosfera nauczania. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 zajęcia teatralne 

 zajęcia z języka angielskiego 

http://www.zsodz1.pl
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XLIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Zofii Chrzanowskiej  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. IA 
matematyka, informatyka, język 
angielski 

2. IB biologia, chemia, język angielski 

3. IC 
język polski, biologia, język angiel-
ski 

4. ID 
język hiszpański, geografia, język 
angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 50 % 

2. język angielski 79 % 

3. matematyka 54 % 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Kameralność i brak anonimowości. 

2. Połowa kadry to egzaminatorzy OKE. 

3. Współpraca z uczelniami krakowskimi . 
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DANE ADRESOWE:  
30-534 Kraków,  

ul. Limanowskiego 60-62,  
tel.126561734  

www.lo43krakow.pl 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 współpraca z radiem Pryzmat – zajęcia dziennikarskie 

 wymiana zagraniczna w ramach Erasmus + 

 ciekawe projekty w ramach kooperacji z UJ 

http://www.lo43krakow.pl
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KOSTKA  
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów  

im. św. Stanisława Kostki 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi : 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. I A – matematyczno-
informatyczno-
fotoniczna 

matematyka, informatyka, język angielski 

2. I B – biologiczno-
chemiczna 

biologia, chemia, matematyka 

3. I C – prawna historia, wiedza o społeczeństwie, język 
polski 

4. I D – geopolityczna geografia, historia, język angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 58% 

2. język angielski 88% 

3. matematyka 64% 

Zajęcia pozalekcyjne: 

 zajęcia uzupełniające ze wszystkich nauczanych przedmiotów 

 koło łucznicze, teatralne, fotograficzne, szachowe, dziennikarskie 

 zajęcia z grafiki komputerowej 

 zajęcia sportowe 

 chór i zespół muzyczny 

 zajęcia międzynarodowe w ramach współpracy zagranicznej 
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DANE ADRESOWE:  
30-682 Kraków, ul. Spółdzielców 5,  

tel. +48 12 655 09 24,  
fax + 48 12 265 21 08, 
www.kostka.edu.pl, 

www.facebook.com/liceumkostka 

Uwagi specjalne : 

Każda klasa objęta jest patronatem szkoły wyższej lub firmy.  

Atuty szkoły:  

Lp. Atut 

1. Wysoki poziom nauczania przy równoczesnej dbałości o całościowy 
rozwój uczniów intelektualny, emocjonalny, fizyczny, społeczny i du-
chowy. 

2. Bezpieczna i przyjazna szkoła z jednozmianowym systemem naucza-
nia, świetnie wyposażona, stawająca na współpracę międzynarodo-
wą. 

3. Każda klasa objęta jest patronatem szkoły wyższej lub firmy – ucznio-
wie biorą udział w wykładach, warsztatach, zajęciach praktycznych 
organizowanych przez instytucje partnerskie. 

W szkole kładziemy duży nacisk na uczenie uczniów samodzielności, 
kreatywności, pracowitości i wytrwałości w działaniu. 

http://www.kostka.edu.pl
http://www.facebook.com/liceumkostka
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. 1a biologia, geografia, język angielski 

2. 1b biologia, geografia, język angielski 

3. 1c biologia, geografia, język angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 56,7% 

2. język angielski 59.8% 

3. matematyka 40,6% 

Uwagi specjalne  

 

W szkole realizowany jest program sportowy z zakresu piłki nożnej 
oraz futsalu. 
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DANE ADRESOWE:  

30-633 Kraków, ul. Wielicka 101, 
tel. 503 185 084,   

sekretariat@sms.krakow.pl  

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nasi uczniowie przygotowują się do matury łącząc naukę i profesjo-
nalny sport, są otoczeni opieką psychologa sportowego. 

2. Dysponujemy doświadczoną kadrą trenerską i nauczycielską. 

3. Od 1 września 2021 szkoła będzie miała nową siedzibę przy ulicy 
Wielickiej 101. To obiekty klubu sportowego MKS Cracovia. Młodzież 
będzie miała do dyspozycji 10 nowych sal lekcyjnych, cztery boiska  
z zapleczem sanitarnym oraz internat. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 kurs sędziego piłkarskiego 

 uczniowski klub sportowy MKS Kraków. Zawodnicy klubu biorą 
udział w rozgrywkach Małopolskiej Ligii Juniorów 

mailto:sekretariat@sms.krakow.pl
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Technikum nr 11  
w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2  

im. prof. Odona Bujwida w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych 

2. Technik usług kelnerskich 

3. Technik technologii żywności 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów  
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. Sporządzanie potraw i napojów 73 / 79 

2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 76 / 78 
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DANE ADRESOWE:  
30-523 Kraków,  

ul. Zamoyskiego 6,  
tel. 126560404,  

https://zsgnr2krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Wysoka jakość pracy szkoły potwierdzona wysoką zdawalnością egzami-
nów maturalnych i egzaminów zawodowych oraz uzyskaniem tytułu 
„Srebrnej Szkoły 2020 i 2021”. 

2. Wysokie wyniki w konkursach kulinarnych oraz Olimpiadzie Wiedzy o Ży-
wieniu i Żywności na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim co 
potwierdza wysokie umiejętności zawodowe uczniów. 

3. Szkoła posiada własną restaurację „Pokusa” oraz wyposażone w nowocze-
sny sprzęt pracownie gastronomiczne, w których młodzież zdobywa wiedzę 
i umiejętności zawodowe. Prowadzone są dodatkowe kursy w ramach rea-
lizowanego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży tury-
styczno-gastronomicznej m.in. barmański, baristyczny, gastronomiczny, 
kelnerski, karwingu, karmelarstwa.   

Organizacja wakacyjnych staży zawodowych. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło „Rozwijania zainteresowań gastronomicznych” 

 szkolny wolontariat 

 zajęcia sportowe 

 zajęcia dla maturzystów 

https://zsgnr2krakow.pl
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Technikum Łączności nr 14  
w Zespole Szkół Łączności  

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik elektronik 

2. Technik informatyk 

3. Technik teleinformatyk 

4. Technik programista  

5. Technik telekomunikacji 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszyst-
kich przedmiotów obowiązkowych w roku szkol-
nym 2019/2020 

 Poniżej 50% 

 51% - 60% 

 61% - 70% 

 71% - 80% 

 81% - 90% 

 90% - 100% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. 
Wysoki poziom kształcenia potwierdzony zdawalnością egzaminów maturalnych i 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

2. Bardzo dobrze wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu. 

3. 
Corocznie – duża ilość uczniów osiągających tytuły laureatów i finalistów olimpiad 
tzw. branżowych (elektronicznych, informatycznych, itp.) . 
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DANE ADRESOWE:  
ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków,  

tel. 12 269-15-37,  
www.tl.krakow.pl 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1 kwalifikacja E.02 (technik telekomunikacji) 100,00% 

2 kwalifikacja E.06 (technik elektronik) 100,00% 

3 kwalifikacja E.09 (technik telekomunikacji) 76,00% 

4 kwalifikacja E.10 (technik telekomunikacji) 100,00% 

5 
kwalifikacja E.13 (technik informatyk, technik teleinfor-
matyk) 96,40% 

6 kwalifikacja E.14 (technik informatyk) 89,70% 

7 kwalifikacja E.15 (technik teleinformatyk) 93,10% 

8 kwalifikacja E.16 (technik teleinformatyk) 66,70% 

9 kwalifikacja E.20 (technik elektronik) 99,10% 

10 kwalifikacja EE.01 (technik telekomunikacji) 87,00% 

11 kwalifikacja EE.03 (technik elektronik) 98,30% 

12 kwalifikacja EE.08 (technik teleinformatyk) 94,30% 

13 kwalifikacja EE.11 (technik teleinformatyk) 98,50% 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło Promocji Szkoły 

 koło modelarskie 

 koło robotyki i programowania 

 koło fizyczne (koło naukowe) 

 liczne zajęcia sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, 
tenis stołowy, szachy itp.) 

http://www.tl.krakow.pl
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Technikum nr 16  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2  

im. Kazimierza Górskiego w Krakowie 
Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik organizacji turystyki 

2. Technik logistyk 

3. Technik pojazdów samochodowych 

4. Technik usług fryzjerskich 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów  
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Zajęcia pozalekcyjne 

 kółko fryzjerskie 

 kółko programistyczne 

 kółko symulacji jazdy miejskiej 

 zajęcia dla zdolnych logistyków 

 Erasmus+ 
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DANE ADRESOWE:  
30-363 Kraków,  

al. Generała Jana Skrzyneckiego 12, 
zsm2krakow.pl,  

www.facebook.com/ZSM2.Krakow 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało /  
zdających 

1. AU.22. Obsługa magazynów ZSM nr 2 – 93%,  
Polska – 75% 

2. AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ZSM nr 2 – 83%,  
Polska – 85% 

3. MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu  
obsługi pojazdów samochodowych 

ZSM nr 2 – 97%,  
Polska – 78% 

4. MG.18. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów  
pojazdów samochodowych 

ZSM nr 2 – 63%,  
Polska –72% 

5. MG.12. Diagnozowanie i naprawa podzespołów  
i zespołów pojazdów samochodowych 

ZSM nr 2 – 63%,  
Polska – 81% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. W roku 2016 r. uzyskaliśmy tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej  
w Małopolsce w plebiscycie „Dziennika Polskiego”.  

2. W ramach wielu projektów nasi uczniowie uczestniczą w bezpłatnych 
szkoleniach, np.: operator wózka widłowego, prawo jazdy kategorii B. 
oraz A2, stylizacja i wizaż oraz wielu innych.  

3. Oferujemy płatne staże wakacyjne (2300 zł za jeden miesiąc).  

4. Nasi uczniowie corocznie uzyskują wysokie wyniki w ogólnopolskich  
konkursach potwierdzających umiejętności zawodowe. 

Uwagi specjalne  
 

 Otwarcie nowych zawodów w roku szkolnym 2021/2022. 

 W ZSM nr 2 realizuje się zawody szkolnictwa branżowego, dla których pro-
gnozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie 
małopolskim oraz zawody szkolnictwa branżowego, dla których, ze względu 
na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrze-
bowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. 

zsm2krakow.pl
http://www.facebook.com/ZSM2.Krakow


84  

Technikum Odzieżowe nr 18  
w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1  

im. Stanisława Wyspiańskiego 
Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik przemysłu mody 

2. Technik usług fryzjerskich 

3. Technik handlowiec 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 
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DANE ADRESOWE:  
30-614 Kraków, ul.Cechowa 57,  

tel. 12422-47-75,  
tel./fax 12422-86-56,  

www: zsodz1.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Wysokie wyniki nauczania potwierdzone Złotą Tarczą Perspektywy 2021, 
18 miejsce w Polsce. 

2. Znakomita kadra pedagogiczna. 

3. Przyjazna atmosfera nauczania. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 zajęcia teatralne 

 zajęcia z języka angielskiego 

 realizacja projektów edukacyjnych 

www:%20zsodz1.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 3  
im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2  

im. Kazimierza Górskiego w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Mechanik pojazdów samochodowych 

2. Elektromechanik pojazdów samochodowych 

3. Kierowca mechanik 

4. Magazynier logistyk 

5. Fryzjer 

6. Klasa wielozawodowa (wybór zawodu z: blacharz, blacharz samochodo-
wy, cieśla, elektromechanik, elektryk, kominiarz, krawiec, lakiernik samo-
chodowy, mechanik motocyklowy, mechatronik, monter sieci i instalacji 
sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic-
twie, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, pszczelarz, sprzedaw-
ca, stolarz, ślusarz, tapicer, złotnik-jubiler). 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało /  
zdających 

1. MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

ZSM nr 2 – 97%, 
Polska – 78% 

2. MG.18. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

ZSM nr 2 – 63%, 
Polska –72% 

3. MG.12. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

ZSM nr 2 – 63%, 
Polska – 81% 
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DANE ADRESOWE: 

30-363 Kraków,  
al. Generała Jana Skrzyneckiego 12,  

zsm2krakow.pl,  
www.facebook.com/ZSM2.Krakow 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. W roku 2018 r. nasza Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 została laureatem 
konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze 
fryzjersko-kosmetycznym. 

2. W roku 2016 r. uzyskaliśmy tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w 
Małopolsce w plebiscycie „Dziennika Polskiego”. 

3. W ramach wielu projektów nasi uczniowie uczestniczą w bezpłatnych 
szkoleniach, np.: operator wózka widłowego, prawo jazdy kategorii B oraz 
A2, stylizacja i wizaż oraz wielu innych. 

4. Oferujemy płatne staże wakacyjne (2300 zł za jeden miesiąc). 

Uwagi specjalne  

Otwarcie nowych zawodów w roku szkolnym 2021/2022 w ZSM nr 2 realizuje się zawody 
szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pra-
cowników w województwie małopolskim oraz zawody szkolnictwa branżowego, dla których, 
ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowa-
nie na pracowników na krajowym rynku pracy. 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 kółko fryzjerskie 

 kółko programistyczne 

 kółko symulacji jazdy miejskiej 

 zajęcia dla zdolnych  
logistyków 

zsm2krakow.pl
http://www.facebook.com/ZSM2.Krakow
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 10  
w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 

im. prof. Odona Bujwida 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Kucharz 

2. Kelner 

3. Cukiernik 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ro-
ku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. Sporządzanie potraw i napojów 42 / 44 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 koło „Rozwijania zainteresowań gastronomicznych” 

 wolontariat szkolny 

 zajęcia sportowe 
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DANE ADRESOWE:  

30-523 Kraków,  
ul. Zamoyskiego 6,  

tel. 126560404,  
https://zsgnr2krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Wysoka jakość pracy szkoły potwierdzona wysoką zdawalnością egzami-
nów zawodowych. 

2. Wysokie wyniki w konkursach kulinarnych na szczeblu lokalnym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim co potwierdza wysokie umiejętności zawodowe 
uczniów. 

3. Szkoła posiada własną restaurację „Pokusa” oraz wyposażone w nowo-
czesny sprzęt pracownie gastronomiczne, w których młodzież zdobywa 
wiedzę i umiejętności zawodowe. Prowadzone są dodatkowe kursy w 
ramach realizowanego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w 
branży turystyczno-gastronomicznej m.in. barmański, baristyczny, gastro-
nomiczny, kelnerski, karwingu, karmelarstwa. Organizujemy wakacyjne 
staże zawodowe. 

http://www.facebook.com/ZSM2.Krakow
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 30  
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Kaletnik 

2. Krawiec / pracownik pomocniczy krawca 

3. Kucharz / pracownik pomocniczy gastronomii 

4. Cukiernik 

5. Pracownik pomocniczy fryzjera 

6. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

7. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej/Pracownik obsługi hotelowej 

8. Sprzedawca 

9. Mechanik pojazdów samochodowych/ pracownik pomocniczy mechanika 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. sprzedawca 1/1 

2. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4/4 

3. Kucharz 2/4 

4. cukiernik 3/3 

5. mechanik pojazdów samochodowych 2/3 

6. monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 

1/3 

7. pracownik pomocniczy krawca 0/1 
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DANE ADRESOWE:  
31-123 Kraków, ul. Szujskiego 2 ,  

Tel. 12 4229439, 660 637301 

szkola@soswnr1krakow.pl 

www.soswnr1krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Możliwość udziału w bezpłatnej terapii metodami: EEG-Biofeedback, 
Warnkego, Neurorehabilitacji poznawczo – ruchowej, fizjoterapia. 

2. Zagraniczne staże  zawodowe dla uczniów i nauczycieli w ramach Projek-
tu  ERASMUS +. 

3. Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i zawodowe, stała moder-
nizacja bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej. 

4. Całodobowa opieka w Internacie. 

Uwagi specjalne  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność  
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, autyzm, Zespół Asparge-
ra, niepełnosprawności sprzężone.  

 

Zajęcia pozalekcyjne 

- zajęcia sportowo – rekreacyjne – sekcja rowerowa, sekcja narciarska, basen 

- zajęcia z choreoterapii 

- zajęcia teatralne 

- zajecia z arteterapii: ceramika, witraż, decupage, filcowanie 

mailto:szkola@soswnr1krakow.pl
http://www.soswnr1krakow.pl
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II Liceum 
Ogólnokształcące  
im. Króla Jana III 

Sobieskiego  
w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. IA matematyka, fizyka, informatyka 

2. IB matematyka, fizyka, chemia 

3. IC matematyka, chemia, biologia 

4. ID matematyka, geografia, język angielski 

5. IE matematyka, historia sztuki, język angielski 

6. IF matematyka, fizyka, język angielski 

7. IG matematyka, chemia, biologia 

8. IH język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

 

 

 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 70 % 

2. język angielski 95 % 

3. matematyka 86 % 
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DANE ADRESOWE:  
 31-136 Kraków,  

ul Sobieskiego 9,  

tel. 12 633 73 92,  

www.sobieski.krakow.pl 

 

Atuty szkoły  

 

 

Lp. Atut 

1. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w ogólnopolskich olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych. http://www.sobieski.krakow.pl/
osiagniecia/20202021-2/. 

2. Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: UJ, AGH, UEK, UP 
(fakultety w szkole i na uczelniach z przedmiotów: chemia, geografia, in-
formatyka, przedsiębiorczość). 

3. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych takich jak Mało-
polska Chmura Edukacyjna (biologia, fizyka, informatyka, przedsiębior-
czość), eTwinning, Parlament Młodych. 

4. Uczniowie mają możliwość nauki w grupach językowych przygotowują-
cych do egzaminów języka niemieckiego DSD I i DSD II. 

5. Zajęcia ekonomii w praktyce w klasie menedżerskiej (1d) będą się odby-
wać z użyciem Branżowych Symulacji Komputerowych (3 gry symulacyjne)
http://www.sobieski.krakow.pl/2021/01/branzowe-symulacje-biznesowe/ 

Zajęcia pozalekcyjne 

 FMFT – Festiwal Małych Form Teatralnych 

 Sobieski Parlament – Szkolne Koło Debat 

 Klub Wyspiańskiego – wyjścia do teatru na spektakle, udział w panelach dyskusyj-
nych 

 Sobieski SunRise Team – Szkolne Koło Górskie organizujące wycieczki w czasie wol-
nym 

 chór szkolny 

 przygotowanie do konkursów i olimpiad 

 

http://www.sobieski.krakow.pl
http://www.sobieski.krakow.pl/osiagniecia/20202021-2/
http://www.sobieski.krakow.pl/osiagniecia/20202021-2/
http://www.sobieski.krakow.pl/2021/01/branzowe-symulacje-biznesowe/
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V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  

w Krakowie  

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. A j. polski, historia, wos 

2. B historia, geografia, wos 

3. C matematyka, chemia 

4. D matematyka, fizyka, informatyka 

5. E matematyka, fizyka, informatyka dodatkowo: algorytmika 

6. F,H biologia, chemia 

7. G matematyka, fizyka, informatyka dodatkowo fizyka UJ 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony z matury 2020 

1. j. polski 74,5% 

2. j. angielski 97,5% 

3. matematyka 93,0% 
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DANE ADRESOWE:  
 ul. Studencka 12, 31-116 Kraków,  

tel. +48124223172, +48124229231  
https://v-lo-krakow.edupage.org/a/

oferta-szkoly 

Atuty szkoły  

Lp Atut 

1. Nasi uczniowie corocznie uzyskują wysokie wyniki w ogól-
nopolskich olimpiadach przedmiotowych. 

2. Współpraca z wyższymi uczelniami dająca większe możli-
wości rozwoju ucznia. 

3. Przyjazna atmosfera i profesjonalna pomoc pedagogiczno-
psychologiczna. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło teatralne języka angielskiego 

 chór 

 warsztaty matematyczne, warsztaty teatralne, warsztaty edukacji obywatel-
skiej, udział w pracach parlamentu młodzieży (organizacja debat), warsztaty 
medyczne prowadzone przez Lekarzy ze specjalistycznego szpitala im.J.Dietla 
w Krakowie, warsztaty prawnicze prowadzone przez Prawników z Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie 

 działalność wolontariatu 

 sekcja siatkarska 

 Akademia Filmowa 

 

https://v-lo-krakow.edupage.org/a/oferta-szkoly
https://v-lo-krakow.edupage.org/a/oferta-szkoly
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VI Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Adama Mickiewicza 
w Krakowie  

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. A dwujęzyczny z językiem angielskim pod 
patronatem Instytutu Judaistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego 

historia, geografia, wiedza  
o społeczeństwie 

2. B dwujęzyczny z językiem angielskim pod 
patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej  

matematyka, biologia, chemia 

3. C dwujęzyczny z językiem angielskim historia, język polski, historia sztuki 

4. D matematyczno-fizyczno-informatyczny 
pod patronatem Akademii Górniczo-
Hutniczej 

matematyka, fizyka, informatyka 

  

5. E teatralny 

  

język polski, historia, wiedza  
o społeczeństwie 

6. F biologiczno-chemiczno-matematyczny 

pod patronatem Uniwersytetu Rolniczego 

matematyka, biologia, chemia 

  

7. G ekonomiczny matematyka, geografia, wiedza o 
społeczeństwie 

8. H oddział wstępny- przygotowujący do 
nauki w oddziale dwujęzycznym z języ-
kiem hiszpańskim pod patronatem Biura 
Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa 
Hiszpanii 

geografia, matematyka lub 

historia do wyboru 

  

9. I ekonomiczny-dwujęzyczny  
z językiem angielskim 

matematyka, geografia, wiedza o 
społeczeństwie 
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DANE ADRESOWE:  
 31-057 Kraków, ul. Wąska 7,  

tel. 124306908,  
https://vilo.krakow.pl/ 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 71 % 

2. język angielski 97% 

3. matematyka 77% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Corocznie wysokie wyniki w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych 
- tytuł laureata/finalisty olimpiad. 

2. Wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. 

3. Bogata oferta projektów edukacyjnych realizowanych w szkole. 

Uwagi specjalne  

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim 
obowiązkowy jest sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, a do 
oddziału wstępnego przygotowującego do nauki w oddziale dwujęzycznym z języ-
kiem hiszpańskim sprawdzian predyspozycji językowych. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 szkolny Teatr PROSCENIUM 

 szkolna grupa muzyczna, szkolny chór 

 zajęcia sportowe, w tym grupa cheerleaderek 

 szkolny wolontariat  

https://vilo.krakow.pl/
https://vilo.krakow.pl/
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Planowane oddziały klas pierwszych  
z przedmiotami rozszerzonymi:  

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. 1a j. polski, historia, wos 

2. 1b j. polski, biologia, j. angielski 

3. 1c biologia, chemia, j. angielski 

4. 1d biologia, chemia, matematyka 

5. 1e matematyka, geografia, j. angielski 

6. 1f matematyka, fizyka, j. angielski 

7. 1g matematyka, fizyka, informatyka 

X Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 
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DANE ADRESOWE:  
31-148 Kraków,  

ul. Wróblewskiego 8,  
tel. 126331197,  

lox@x-lo.krakow.pl, 
www.x-lo.krakow.pl 

 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 63% 

2. język angielski 92% 

3. matematyka 75% 

Atuty szkoły  

Lp
. 

Atut 

1. Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu 
maturalnego -100% zdawalności. Patronaty i współpraca z 
wyższymi uczelniami: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Wy-
dział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Eko-
nomiczny, Politechnika Krakowska. 

2. Uczniowie biorą udział w interdyscyplinarnych projektach 
edukacyjnych - również o międzynarodowym zasięgu. 

3. Przyjazna, sprzyjająca indywidualnemu rozwojowi atmosfera 
szkoły. 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Zajęcia pozalekcyjne 

 Teatr Szkolny „Nietutejsi” 

 grupa teatralna w języku angielskim  

 Klub Debat Oksfordzkich  

 Małopolska Chmura Edukacyjna 

 SKS 

 Akademia Filmowa 

 bogata oferta zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów 

http://www.x-lo.krakow.pl/
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XXIII Liceum Ogólnokształcące  

w Krakowie  

im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami  

rozszerzonymi 

Lp. 
Oznaczenie 

oddziału 
Przedmioty rozszerzone 

1. IA matematyka, geografia, język angielski 

2. IB biologia, geografia, język angielski 

3. IC język polski, historia, język angielski 

Atuty szkoły  

Innowacyjność - program klas lotniczych, integracja, programy unijne np.:  

Erasmus. 

Samorządność - uczniowie mają wpływ na życie szkoły, rozwijamy  

wolontariat, stawiamy na rozwój osobisty. 

Nowoczesność - stale wzbogacamy bazę szkoły zgodnie z oczekiwaniami 

uczniów (tablice multimedialne w każdej klasie, laboratorium językowe.  

Nasz najnowszy zakup to symulator lotu. 
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DANE ADRESOWE:  
31-455 Kraków,  

ul. Seniorów Lotnictwa 5 

Średni wynik zdających maturę na poziomie 

podstawowym: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 50% 

2. język angielski 70% 

3. matematyka 40% 

Uwagi specjalne 

Prowadzimy klasy integracyjne. Aplikujący do nich uczniowie z niepełnosprawno-

ściami powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Szkoła zapewnia opiekę fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga i psychologa. 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło miłośników teatru 

 szkolne koło debat oksfordzkich 

 wolontariat - zajęcia dla przedszkolaków prowadzone przez licealistów, bal 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 128 

 Euroweek - obóz językowy 

 rajdy wiosenne i jesienne  

 sesje Lotnicze - spotkania pasjonatów i lotniczych sław 

 wycieczki „lotnicze” np. do fabryki Airbusa w Hamburgu 



102  

XXIV Liceum 
Ogólnokształcące  
im. Jana Pawła II  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. IA matematyka, geografia, język angielski 

2. IB język polski, wos, edukacja filmowa 

3. IC historia, wos, język angielski 

4. ID biologia, chemia, język polski 

5. IE biologia, geografia, język angielski 

6. IF matematyka, język angielski 
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DANE ADRESOWE:  
31-517 Kraków,  

ul. Wilhelma Wilka-Wyrwińskiego 1, 
tel. 12 4111102, 

www.xxivliceum.krakow.pl 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 50% 

2. język angielski 71% 

3. matematyka 41% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Ciekawe zajęcia dodatkowe oraz uzupełniające: ekonomia osobista, 
warsztaty fotograficzne, edukacja proobywatelska, promocja zdrowia, 
turystyka, modelowanie matematyczne i zastosowania matematyki. 

2. W szkole funkcjonują nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie 
przedmiotowe oraz Klub Uczniowski. 

3. Nauka na pierwszą zmianę. Wspaniała atmosfera, imprezy integrujące 
społeczność szkolną, żaden uczeń nie jest u nas anonimowy. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 
 dodatkowe godziny zajęć sportowych w ramach SKS – siatkówka, koszy-

kówka, lekkoatletyka  
 system treningów prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i psy-

chologa sportu 
 koła zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów (np. koło ratowni-

ków medycznych) 

http://www.xxivliceum.krakow.pl
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XXVI Liceum Ogólnokształcące  
w Zespole Szkół Chemicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie   

w Krakowie  
Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. 1b matematyka, język angielski, wiedza o społeczeń-
stwie 

2. 1c biologia, chemia 

3. 1d biologia, język polski, 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 62% 

2. matematyka 74% 

3. język angielski 81% 
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DANE ADRESOWE:  
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 44, 

tel.124223220, www.zschkrakow.pl/ 

sekretariat@zschkrakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nowoczesny model kształcenia - metody nauczania i uczenia się 
oparte na: doświadczeniu, technikach audiowizualnych, nauce 
w działaniu, szkoleniach, warsztatach. XXVI Liceum Ogólnokształcą-
ce zdobyło tytuł Brązowej Szkoły w Rankingu Liceów Perspektywy. 

2. Bogata baza dydaktyczna, zaplecze, nowoczesne pracownie: pro-
fesjonalne pracownie chemiczne, sale multimedialne wyposażone 
w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. 

3. Podróże, kultura: corocznie organizujemy wycieczki krajowe i za-
graniczne oraz uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych miasta. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 
 uzupełniające zajęcia „Analiza medyczna i sądowa”, prowadzone w profe-

sjonalnych laboratoriach chemicznych przez doświadczoną kadrę 
 nauka języka migowego 
 zajęcia „Wstęp do komunikacji społecznej” według autorskiego programu 
 zajęcia „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. W zajęciach biorą udział wykła-

dowcy krakowskich wyższych uczelni 
 szkolny wolontariat 
 gazetka szkolna ALCHemik 

http://www.zschkrakow.pl/
mailto:sekretariat@zschkrakow.pl
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XXXI Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Romana Ingardena  
w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. 1AL - programowanie matematyka, informatyka, j. angielski 

2. 1BL – projektowanie gier 
komputerowych 

matematyka, informatyka, j. angielski 
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Zajęcia pozalekcyjne 
warsztaty z programowania w języku Python, HTML, JavaScript, C# 
warsztaty z Arduino 
warsztaty z pracy w środowisku Django 
warsztaty z pracy w silniku Unreal Engine, Unity 
warsztaty z grafiki 3D, 2D 
zajęcia z tworzenia gier komputerowych – Digital Dragons Academy 
cykliczne turnieje e-sport  
cykliczne turnieje wyzwań logarytmiczno-programistycznych #koduJAMy 
warsztaty z umiejętności miękkich – komunikacja, praca w zespole, praca w 

projektach 
warsztaty z metodologii pracy w projekcie – Kanban 
warsztaty z zarządzania, przedsiębiorczości 
warsztaty z ITIL  DANE ADRESOWE:  

31-481 Kraków, ul. Kazimierza 
Odnowiciela 2, tel. 12 413 35 54, 

www.lo31.krakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Ciekawe zajęcia z udziałem firm partnerskich z branży IT, gamedev, gra-
ficznej oraz przy współpracy Zakładu Technologii Gier Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej, Krakowskiego Parku Technologicznego i Fun-
dacji Kraków Miastem Startupów. 

2. Wyjątkowa atmosfera sprzyjająca kreatywnemu rozwojowi pasji i zain-
teresowań uczniów. 

3. Możliwość staży i praktyk w firmach partnerskich. 

http://www.lo31.krakow.pl
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XLI Liceum Ogólnokształcące  
im. Księdza Jana Twardowskiego  

w Krakowie  
Planowane oddziały klas pierwszych  

z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 

oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. I A język polski, wos, biologia, język angielski, fakultet 

z historii w klasie III 

2. I B matematyka, geografia, wos, język angielski 

3. I C język angielski, chemia, biologia 

4. I D język angielski, język polski, geografia 

Lp.

1.

2.

3.

Zajęcia pozalekcyjne 
 rozwijamy talenty i pasje w ramach konkursów wojewódzkich, olim-

piad przedmiotowych oraz projektów unijnych 
 klasom trzecim organizujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) 
 wszyscy uczniowie mogą skorzystać z doradztwa zawodowego  
 wolontariat szkolny 
 organizujemy wyjazdy integracyjne, wycieczki edukacyjne (na przy-

kład do Londynu, Paryża, Malagi) 
 współpracujemy z Kołem Grodzkim PTTK oraz Towarzystwem Miło-

śników Historii i Zabytków Krakowa, krakowskimi teatrami, Kinem 
Pod Baranami, Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krako-
wie oraz wieloma innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi 

 zajęcia sportowe w godzinach popołudniowych (Piłkarska Liga Mi-
strzów, tenis stołowy itp.) 109  

DANE ADRESOWE:  
31-150 Kraków, ul. Rynek Kleparski 

18, tel.12 422-06-58, 

www.xlilo.krakow.pl 

Średni wynik zdających maturę  

na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 50,4 % 

2. matematyka 51,4 % 

3. język angielski 78,4 % 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Chcesz uczyć się w samym centrum Krakowa? Z naszej szkoły w 
kilka minut dojdziesz do Rynku Głównego, Galerii Krakowskiej, a 
z okna zobaczysz kultowy Stary Kleparz. 

2. Chcesz łatwo dojechać z domu do szkoły? Nasza szkoła jest zlo-
kalizowana w pobliżu przystanków autobusowych, tramwajo-
wych (Stary Kleparz, Teatr Słowackiego, Galeria Krakowska, 
Dworzec Główny) i Dworca PKP i PKS. 

3. Nie możesz zdecydować się czy wybrać nowoczesność czy tra-
dycję? W naszej szkole potrafimy je połączyć. Nowocześnie 
wyposażone sale lekcyjne w klimatycznej, krakowskiej kamieni-
cy, w której od 1903 roku kształcą się kolejne pokolenia 
uczniów. W kadrze pedagogicznej są doktorzy i doktoranci kra-
kowskich wyższych uczelni. Niektórzy z nich współpracują z Uni-
wersytetem Jagiellońskim, zasiadają w Kapitule Olimpiady Lite-
ratury i Języka Polskiego. Stwarzają uczniom możliwość znako-
mitego przygotowania nie tylko do egzaminu maturalnego czy 
olimpiad i konkursów przedmiotowych, lecz umożliwiają także 
aktywny udział w życiu kulturalnym i akademickim Krakowa. 
  

http://www.xlilo.krakow.pl
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XLII Liceum 
Ogólnokształcące  

im. Adama Mickiewicza  
w Krakowie 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. IA matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie 

2. IB biologia, chemia, matematyka 

3. IC matematyka, informatyka, język angielski 

4. ID język polski, historia, język angielski 

Planowane oddziały klas pierwszych z 
przedmiotami rozszerzonymi 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 51% 

2. matematyka 73% 

3. j. angielski 89% 

Zajęcia pozalekcyjne 
 prowadzimy zajęcia teatralne, z brydża sportowego, fotograficz-

ne, języka chińskiego, programowania 

 dziennikarskie – w tym prowadzenie radiowęzła, wywiadów, 
blogu i strony www Samorządu Uczniowskiego XLII LO 

 zajęcia z koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, w sezonie wyjazdy 
na narty  

 prowadzimy liczne akcje wolontariackie 

 spotkamy się z ludźmi nauki, kultury i świadkami historii, 

 mamy własny zespół muzyczny 

 w ramach szkolnego Koła PTTK organizujemy rajdy w góry 
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DANE ADRESOWE:  
31-116 Kraków, ul. Studencka 13, 

tel. 124222573, 
www.lo42krakow.pl 

Lp. Atut 

1. Jesteśmy bogaci ludźmi, stanowimy kameralną społeczność, nikt 
nie jest anonimowy. Traktujemy uczniów po ludzku, nie obniżając wy-
magań wychowawczych i naukowych. Kształcimy na wysokim pozio-
mie. 

2. Jesteśmy w sercu Krakowa, 5 minut od Rynku - wykorzystujemy dobra 
kultury naszego miasta w edukacji i wychowaniu, a jednocześnie po-
znajemy Polskę i Europę w ramach wyjazdów klasowych, szkolnych i 
projektów Erasmus+. 

3. Współpracujemy z większością wyższych uczelni w Krakowie, rozwija-
my zainteresowania naszych uczniów, organizujemy obozy naukowe z 
UJ. 

Atuty szkoły  

http://www.lo42krakow.pl
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XLIV Liceum Ogólnokształcące  
im. ks. Stanisława Konarskiego  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. IA matematyka, fizyka, informatyka 

2. IB chemia, biologia, matematyka 

3. IC język polski, wiedza o społeczeństwie, język angiel-
ski lub język niemiecki 

4. ID matematyka, informatyka, ekonomia 

5. IE geografia, biologia, język angielski 
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DANE ADRESOWE:  
31-069 Kraków,  

ul. Bernardyńska 7,  
tel. 124220405, 

www.lo44.krakow.pl  

Średni wynik zdających maturę na poziomie 
podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. języka polskiego 60% 

2. języka  
angielskiego 

90% 

3. matematyki 70% 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. 

2. Klasy patronackie we współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytu-
cjami nauki i kultury. 

3. Współpraca międzynarodowa, wymiany młodzieży, wycieczki pro-
gramowe. 

Zajęcia pozalekcyjne 

Zajęcia prowadzone na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Krakowskiej, 
Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, zajęcia laboratoryj-
na na Wydziale Chemii UJ, w Ogrodzie Botanicznym, Collegium Medicum UJ, 
lekcje z ZUS, koło matematyczne, polonistyczne, plastyczne, historyczne, 
chemiczne, fizyczne, biologiczne. 

http://www.lo44.krakow.pl
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Sióstr Augustianek im św. Rity  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. I A matematyka, biologia, geografia, 
 j. angielski, informatyka, chemia 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. języka polskiego 66% 

2. języka angielskiego 91.4% 

3. matematyki 76,8% 
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DANE ADRESOWE:  
31-065 Kraków,  

ul. Skałeczna 10,  
tel. 124312761, 

liceum.augustianki.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Jednozmianowość zajęć lekcyjnych, konsultacje dla uczniów. 

2. Mała szkoła, każdy Uczeń znany jest z imienia, rodzinna atmosfera. 

3. Dobry kontakt nauczyciel – uczeń, super grono pedagogiczne. 

4. Wymiana międzynarodowa z Japonią (do czasu pandemii). 

Zajęcia pozalekcyjne: 

 koła przedmiotowe 

 koło teatralne 

 konsultacje przedmiotowe  

liceum.augustianki.pl
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Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów  
im. ks. Stanisława Konarskiego  

w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie oddziału Przedmioty rozszerzone 

1. humanistyczna język polski, historia sztuki 

2. architektoniczna język polski, historia sztuki, matematyka (na pod-
stawie deklaracji) 

3. ekonomiczno-
prawna 

wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia, 
matematyka (na podstawie deklaracji) 

4. matematyczno-
fizyczno-
informatyczna 

matematyka, fizyka, informatyka 

5. medyczna biologia, chemia, matematyka (na podstawie 
deklaracji) 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. języka polskiego 59% 

2. matematyki 77% 

3. języka angielskiego 91% 

117  

DANE ADRESOWE:  
31-466 Kraków, ul. Akacjowa 5,  

Tel. 12 412-33-63, 
www.liceum.pijarzy.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. W rankingu Perspektyw od kilku lat uzyskujemy tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY 
wśród liceów w Polsce. 

2. Nasi uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych przygo-
towujących zarówno do matury, jak i do startu w konkursach i olimpia-
dach, np.: dodatkowe zajęcia z rysunku odręcznego, warsztaty z mate-
matyki wyższej po kierunkiem pracowników naukowych AGH, dodatko-
we zajęcia z algorytmiki. 

3. Uczymy w bezpiecznej szkole w małolicznych klasach, na jedną zmianę, 
jesteśmy przygotowani do pracy zdalnej i hybrydowej. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 dyskusyjny klub filmowy 
 wolontariat prowadzony przy współpracy z Fundacją Oświatową im. 

ks. Stanisława Konarskiego 
 chór 
 warsztaty muzealne, filmowe, modelarskie 
 szkolne koło turystyczno-krajoznawcze 
 zajęcie kół olimpijskich 
 warsztaty dla maturzystów 

http://www.liceum.pijarzy.pl
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 III Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie Przedmioty rozszerzone 

1. A historia, język polski, język angielski 

2. B biologia, język polski, język angielski 

3. C matematyka, język polski, język angielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 95 % 

2. język angielski 98 % 

3. matematyka 89 % 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb 
uczniów o specyficznych trudnościach w nauce, jak również 
uczniów zdolnych. 

2. Równowaga między wysokim poziomem nauki a dbałością o roz-
wój emocjonalny i psychiczny uczniów. 

3. Bardzo dobra współpraca między szkołą a rodzicami. 
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DANE ADRESOWE:  
31 – 016 Kraków,  

ul. Sławkowska 20,  
tel. 12 422 00 75, 

www.iiiplo.krakow.pl 

Zajęcia pozalekcyjne 

 kółko informatyczne (grafika komputerowa) 

 konwersacje z języka angielskiego 

http://www.iiiplo.krakow.pl
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IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
im. Królów Polskich w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. A - ogólnodo-
stępny 

język angielski, indywidualny wybór od klasy 
drugiej 

2. B - ogólnodo-
stępny 

język angielski, indywidualny wybór od klasy 
drugiej 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 94% 

2. matematyka 96% 

3. język angielski 100% 

4. język niemiecki 100% 
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DANE ADRESOWE:  
31-143 Kraków, ul. Basztowa 17,  
tel. 509-674-951, 509-674-953,  

http://www.world-liceum.krakow.pl/ 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Matematyka nauczana z podziałem na grupy pod względem zaawan-
sowania, liczebność do 10 osób. 

2. Indywidualny tok nauczania dla uczniów osiągających sukcesy po-
zaszkolne np. realizujących się w muzyce, sztuce, sporcie. 

3. Psychoedukacja dla uczniów powracających do nauki stacjonarnej. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 przygotowanie uczniów do konkursów 

 obozy naukowe przed maturą 

 noce filmowe, wieczory teatralne 

http://www.world-liceum.krakow.pl/


122  

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. 1AL biologia lub geografia oraz matematyka lub j. an-
gielski 

2. 1BL biologia lub geografia oraz matematyka lub j. an-
gielski 

Średni wynik zdających maturę na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik uśredniony 

1. język polski 50 % 

2. matematyka 57 % 

3. język angielski 72 % 
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DANE ADRESOWE:  
31-521 Kraków,  

ul. Grochowska 20,  
tel. 124112948,  
www.zsoms.eu 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Uczniowie oddziału mistrzostwa sportowego zajmują miejsca meda-
lowe na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy w pływaniu 
oraz w kajakarstwie slalomowym. 

Uwagi specjalne 

Wymagane zaświadczenie o wyczynowym uprawianiu sportu wydane przez 
klub sportowy lub licencja zawodnika wydana przez właściwy związek  
sportowy. 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 uczniowie uczestniczą w zajęciach treningowych w macierzystych klu-
bach sportowych 

http://www.zsoms.eu
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Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałem Dwujęzycznym  

im. Piotra Michałowskiego TSSP  
w Krakowie 

Planowane oddziały klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi 

Lp. Oznaczenie 
oddziału 

Przedmioty rozszerzone 

1. IA oddział 
dwujęzyczny 

Do wyboru: 
1. język angielski + biologia + chemia 
2. język angielski + matematyka + geografia 
3. język angielski + wiedza o społeczeństwie + 
geografia lub historia 

2. IB oddział 
ogólnodostęp-
ny 

Do wyboru: 
1. język angielski + biologia + chemia 
2. język angielski + matematyka + geografia 
3. język angielski + wiedza o społeczeństwie + 
geografia lub historia 

Średni wynik zdających maturę  
na poziomie podstawowym z: 

Lp. Przedmiot Wynik  
uśredniony 

1. język polski 59% 

2. matematyka 63% 

3. język angielski 95% 
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DANE ADRESOWE:  
31-126 Kraków, ul. Piotra Michałowskiego 4, 

tel. 502072798 

liceum@tssp.krakow.pl 

https://tssp.krakow.pl/liceum/ 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Wysoki poziom kształcenia potwierdzony tytułem „Srebrnej Szkoły” 
w prestiżowym rankingu Perspektyw. 

2. Prężnie działający Samorząd Uczniowski wyróżniony tytułem 
„Złotego Lidera Samorządności” przez Urząd Miasta Krakowa. 

3. Nauka w małych klasach i grupach umożliwiająca indywidualizację 
procesu nauczania. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 Klub Literacki LITERATKA 
 spotkania z językiem angielskim ENGLISH TEA 
 Maratony Maturalne 
 konsultacje z każdego przedmiotu dla chętnych uczniów 
 zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach  
 udział w wykładach i warsztatach na uczelniach wyższych  
 akcje charytatywne 

https://tssp.krakow.pl/liceum/
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Technikum  
Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 

w Zespole Szkół Chemicznych  
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik analityk 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik analityk 65/69 
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DANE ADRESOWE:  
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 44, 

tel.124223220,  
www.zschkrakow.pl/ 

sekretariat@zschkrakow.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nowoczesny model kształcenia: metody nauczania i uczenia się oparte 
na: doświadczeniu, technikach audiowizualnych, nauce w działaniu, szko-
leniach, warsztatach. 

2. Bogata baza dydaktyczna, zaplecze, pracownie: profesjonalne pracow-
nie chemiczne, sale multimedialne wyposażone w specjalistyczne opro-
gramowanie komputerowe. 

3. Współpraca: praktyki, staże, wykłady, spotkania, wycieczki naukowe do 
firm z branży chemicznej w regionie oraz krakowskich uczelni wyższych. 

Zajęcia pozalekcyjne 
 w ramach projektu Erasmus + uczniowie uczestniczą w międzynaro-

dowych praktykach zawodowych w krajach Unii Europejskiej 
 w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej możliwość uczestnictwa 

on-line          
 w kołach naukowych, warsztatach weekendowych, letnich oraz cy-

klicznych zajęciach 
 w ramach projektu CKZ uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatko-

wych oraz stażach w firmach branży chemicznej, najlepsi uczniowie 
mogą otrzymać stypendium naukowe  

 możliwość rozwijania innych zainteresowań – np. wolontariat, szkolna 
gazetka AlChemik  

http://www.zschkrakow.pl/
mailto:sekretariat@zschkrakow.pl
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Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 
w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1  
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 

Kierunki kształcenia:

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów  
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  
 

 Poniżej 50% 
 51% - 60% 
 61% - 70% 
 71% - 80% 
 81% - 90% 
 90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin 
Uzyskało / 
zdających 

1. 
Technik ekonomista-kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości 
(styczeń 2020) 

64/72 

2. 
Technik ekonomista- kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji (czerwiec 2020) 

64/64 

3. 
Technik hotelarstwa-kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świad-
czącym usługi hotelarskie (styczeń 2020) 

52/56 

4. 
Technik hotelarstwa-kwalifikacja TG.12 Planowanie i realizacja usług 
w recepcji (czerwiec 2020) 

44/51 

5. 
Technik obsługi turystycznej- kwalifikacja T.14 Prowadzenie informacji 
turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (styczeń 2020) 

52/54 

6. 
Technik obsługi turystycznej- kwalifikacja TG.14 Planowanie i realiza-
cja imprez i usług turystycznych (czerwiec 2020) 

33/49 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło ekonomiczne, matematyczne, małych form teatralnych, promocji zdrowia, sportowe (koszykówka, 
siatkówka, aerobik, gimnastyka korekcyjna 

 Szkolny Klub Kariery 

 wolontariat szkolny 

 gazetka szkolna Ekonowinka 

 zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach Projektu Małopolska Chmura Edukacyjna 

 uczniowie mogą uzyskać szkolne certyfikaty: „Mistrz klawiatury”, „Księga przychodów i rozchodów

 kursy (prawo jazdy kat. B, księgowość małych firm, język angielski zawodowy, animacja czasu wolnego) 
realizowane w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych 129  

DANE ADRESOWE:  
31-113 Kraków, ul. Kapucyńska 2, 

tel. 124220284,  
http://www.zse1.edu.pl/ 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

 Technik ekonomista 

 Technik rachunkowości 

 Technik hotelarstwa 

 Technik organizacji turystyki 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. 
Nasi uczniowie są finalistami i laureatami olimpiad oraz konkursów zwalniających z 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Olimpiada Wiedzy Hotelar-
skiej, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 

2. 

Absolwenci szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych i egza-
minach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Potwierdzeniem jakości pracy 
naszej szkoły są wysokie lokaty zajmowane w rankingach Fundacji Edukacyjnej Per-
spektywy i uzyskane certyfikaty złotej tarczy. 

3. 
Bardzo dobra lokalizacja w centrum Krakowa ułatwia dojazd ze wszystkich kierun-
ków Krakowa i jego okolic.. 

koło ekonomiczne, matematyczne, małych form teatralnych, promocji zdrowia, sportowe (koszykówka, 

 

Księga przychodów i rozchodów” 

kursy (prawo jazdy kat. B, księgowość małych firm, język angielski zawodowy, animacja czasu wolnego) 

http://www.zse1.edu.pl/
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Technikum Energetyczno-Elektroniczne 
nr 9 im. Tadeusza Kościuszki  

w Zespole Szkół Energetycznych  
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik elektryk 

2. Technik elektronik 

3. Technik informatyk 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych w roku szkolnym 2019/2020 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik elektryk - dyplom 25/31 

2. technik elektronik - dyplom 31/34 

3. technik informatyk - dyplom 94/94 

Uwagi specjalne  

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową –  
winda zewnętrzna. 
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Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Uczniowie ZSE corocznie zdobywają tytuł laureata i finalisty na olimpia-
dach: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olim-
piada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Euroelektra, Olimpiada Informa-
tyczna. 

2. Uczniowie ZSE biorą udział i uzyskują wysokie miejsca w konkursach ta-
kich jak: PIX Programming Chelenge PL, Międzynarodowy Festiwal Infor-
matyczny „Projekt na 6”, WSEIcraft 5.0, Diamentowy Indeks AGH. 

3.  „Złota Tarcza” w Ogólnopolskim Rankingu Miesięcznika „Perspektywy”. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 liczne certyfikowane kursy doskonalące umiejętności zawodowe uczniów w 
projektach: Małopolska Chmura Edukacyjna, Centrum Kompetencji Zawodo-
wych w branży elektryczno-elektronicznej i informatycznej w Gminie Miej-
skiej Kraków, Rok Zerowy – AGH 

 wykłady i warsztaty: Motorola Solution Systems Polska, seminarium KQIS na 
AGH, Uniwersytet Otwarty AGH, CONFidence Class, Noc Naukowców 

DANE ADRESOWE:  
31-114 Kraków, ul. Loretańska 16,              

tel. 12 422 29 47                     
www.zse.krakow.pl 

http://www.zse.krakow.pl
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Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska  

i Melioracji w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik architektury krajobrazu 

2. Technik inżynierii środowiska i melioracji 

3. Technik ogrodnik 

4. Technik reklamy 

5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

6. Technik usług fryzjerskich 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązko-
wych w roku szkolnym 2019/2020 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało /  
zdających 

1. technik architektury krajobrazu 37/40 

2. technik organizacji reklamy 23/25 

3. technik usług fryzjerskich 10/13 

4. technik ogrodnik 5/5 

5. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10/18 
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Lp. Atut 

1. Nasi uczniowie corocznie uzyskują wysokie wyniki w ogólnopolskich olimpiadach i 
konkursach potwierdzających umiejętności zawodowe m.in: Ogólnopolska Olim-
piada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskie-
go; Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej. 

2. Uczniowie uczestniczą w zagranicznych stażach zawodowych w ramach Programu 
Power – Portugalia oraz Hiszpania. Nabywają dodatkowe umiejętności i kwalifika-
cje odbywając staże w firmach krajowych w ramach projektów „Centrum Kompe-
tencji Zawodowych” i Małopolska Chmura Edukacyjna. Miesięczne staże wakacyj-
ne – uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2300 zł. 

3. Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, multimedialne sale dydaktyczne, 
nowoczesny kompleks sportowy, dobrze rozbudowany monitoring wizyjny zapew-
niający bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły oraz piękne otoczenie parkowe 
z „oczkiem wodnym”. 

Atuty szkoły  

Zajęcia pozalekcyjne 

 kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem państwowym 

 kurs operatora koparko-ładowarki z egzaminem  

 kurs operatora wózka widłowego z egzaminem UDT 

 kurs rysunku architektonicznego 

 obsługa programu AutoCAD podstawowy 

 tworzenia spotów reklamowych telewizyjnych i radiowych 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas pierwszych 

 zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna 

 zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad 

 fakultety dla maturzystów 

DANE ADRESOWE:  
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9,  

tel. 12 4117611,  
www.zsisim.pl 

http://www.zsisim.pl
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Technikum Mechaniczne nr 15  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1  
im. Szczepana Humberta w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik mechanik 

2. Technik pojazdów samochodowych 

3. Technik automatyk 

4. Technik mechatronik 

5. Technik robotyk – planowany zawód od 1.09.2021 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obo-
wiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik mechanik 14/14 

2. technik pojazdów samochodowych 58 /64 

3. technik automatyk 13/15 

4. technik mechatronik 43/44 
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DANE ADRESOWE:  
31-120 Kraków,  

al. Mickiewicza 5, 
tel.124226804, 

www.zsm1krakow.pl  

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. 

2. Ogólnopolski Konkurs o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP. 

3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej. 

4. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Zajęcia pozalekcyjne 

Szkoła uczestniczy w projektach: Centra Kompetencji Zawodowych 
w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja, Małopolska Chmura Edukacyj-
na, Erasmus plus. 

http://www.zsm1krakow.pl
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Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe  

w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego 
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik usług kelnerskich 

2. Technik żywienia i usług gastronomicznych 

3. Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Zajęcia pozalekcyjne 

 koło carvingowe – technika rzeźbienia w 
warzywach i owocach  

 organizacja przyjęć okolicznościowych 

 warsztaty kulinarne 
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DANE ADRESOWE:  
31-469 Kraków, ul. Macieja Miechowity 6, 

tel. +48 (12) 42 238 66,  
http://zsps.krakow.pl/  

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. T.10 organizacja usług gastronomicznych 2/ 2 

2. T.15 organizacja żywienia i usług gastrono-
micznych 

30/ 31 

3. T.16 organizacja i nadzorowanie produkcji 
wyrobów spożywczych 

3/ 3 

4. TG.04 produkcja wyrobów cukierniczych 3/ 3 

5. TG.07 sporządzanie potraw i napojów 22/ 22 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nasza szkolna baza dydaktyczna, w tym także wyposażenie szkolnych pra-
cowni zawodowych, są uznawane za jedne z najnowocześniejszych w re-
gionie. 

2. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym. 

3. Współpracujemy z wieloma renomowanymi pracodawcami w zapewnie-
niu wysokiego poziomu kształcenia naszych uczniów. 

http://zsps.krakow.pl/
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Technikum Komunikacyjne nr 25  
w Zespole Szkół nr 1 im. Św. Rafała 

Kalinowskiego w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik informatyk 

2. Technik programista 

3. Technik elektronik 

4. Technik mechatronik 

5. Technik logistyk (logistyka ogólna oraz mundurowa: policja, wojsko, straż) 

6. Technik pojazdów samochodowych 

7. Technik transportu kolejowego 

Wynik końcowy egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w roku szkolnym 2019/2020  
 

Poniżej 50% 
51% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
90% - 100% 

Uwagi specjalne 

Wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
(skierowanie wystawia sekretariat szkoły). 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. technik logistyk 111 / 119 

2. technik pojazdów samochodowych 16 / 18 

3. technik informatyk 93 / 119 
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DANE ADRESOWE:  
31-450 Kraków, ul. Ułanów 3,  

tel. 124119600  
www.tk.krakow.pl  

Atuty szkoły 
Lp. Atut 

1. Naszymi partnerami są MPK S.A., PKP PLK S.A., POLREGIO sp. z o.o., PKP 
Intercity, Komenda Wojewódzka Policji, Straż Ochrony Kolei, Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Koleje Małopolskie, 8. Baza Lotnictwa 
Transportowego; współpracujemy z Politechniką Krakowską, Akademią 
WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią 
Górniczo-Hutniczą oraz Portem Lotniczym w Balicach. 

2. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w rozgrywkach sportowych, Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Logistycznej, Konkursie Krasomówczym; angażują się w 
wolontariat, pracę w samorządzie uczniowskim i Młodzieżowej Radzie Kra-
kowa, uczestniczą w działaniach szkolnego Inspektoratu Ruchu Drogowego 
oraz Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji Miejskiej, działają w Mło-
dzieżowej Radzie Internatu. 

3. Najlepsi uczniowie klas kolejowych otrzymują stypendia fundowane przez 
PKP PLK i PKP Intercity; w ramach praktyk współpracujemy z wieloma zakła-
dami pracy, prowadzimy staże wakacyjne, kursy oraz projekty współfinan-
sowane z UE. 

http://www.tk.krakow.pl
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Technikum Mechaniczne nr 30  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4  
im. Gen. Augusta E. Frieldorfa-Nila 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Technik awionik 

2. Technik eksploatacji portów i terminali 

3. Technik logistyk 

4. Technik lotniskowych służb operacyjnych 

5. Technik mechanik 

6. Technik mechanik lotniczy 

7. Technik pojazdów samochodowych 

8. Technik rachunkowości 

9. Technik spawalnictwa 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Jako jedni z nielicznych umożliwiamy naukę języka hiszpańskiego i etyki. 

2. Współpracujemy z czołowymi uczelniami, np. PK, AGH, UP, PŚ. 

3. Zatrudniamy mechaników lotniczych i pilotów czynnych zawodowo. 
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DANE ADRESOWE:  
31-045 Kraków, ul. Podbrzezie 10,  

tel. 124221463,  
https://zsmnr4.edupage.org/ 

Uwagi specjalne  

 Do wykonywania zawodu wymagamy zaświadczenia lekarskiego. 

 Jako jedyna krakowska szkoła od roku szkolnego 2020/2021 kształcimy w 
zawodzie technik spawalnictwa. 

Wyniki egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / 
zdających 

1. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych 

2/2 

2. A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego 6/9 

3. A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi po-
wietrznej 

1/20 

4. E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi 
hangarowej wyposażenia awionicznego 

2/8 

5. M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków po-
wietrznych 

6/11 

Wyniki egzaminu z kwalifikacji - absolwenci szkół 

6. A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego 0/1 

7. A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi po-
wietrznej 

2/14 – cz. 
praktyczna 
6/18 – cz. 
pisemna 

8. E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi 
hangarowej wyposażenia awionicznego 

0/2 

9. M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków po-
wietrznych 

2/4 

 
Zajęcia pozalekcyjne 
 

 koło matematyki olimpijskiej 

 innowacja z informatyki w klasach pierwszych 

https://zsmnr4.edupage.org/
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 9  
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska  

i Melioracji w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Fryzjer 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ro-
ku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. fryzjer 3/4 
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DANE ADRESOWE:  
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9,  

tel. 124117611,  
www.zsisim.pl 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 
1. Nasi uczniowie corocznie uzyskują wysokie wyniki w ogólnopolskich olim-

piadach i konkursach potwierdzających umiejętności zawodowe m.in: 
Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego. 

2. Uczniowie Szkoły uczestniczą w zagranicznych stażach zawodowych w 
ramach Programu Power – Portugalia oraz Hiszpania; nabywają dodatko-
we umiejętności i kwalifikacje oraz odbywają staże w firmach krajowych 
w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych” oraz Małopol-
ska Chmura Edukacyjna. 

3. Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, multimedialne sale dydak-
tyczne, nowoczesny kompleks sportowy, dobrze rozbudowany monito-
ring wizyjny zapewniający bezpieczeństwo uczniom na terenie Szkoły oraz 
piękne otoczenie parkowe z „oczkiem wodnym”. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 miesięczne staże wakacyjne – uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 
2300 zł 

 kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem państwowym 

 kreatywne techniki strzyżeń damskich i męskich wykonywane różny-
mi, nowoczesnymi narzędziami 

 kreatywne techniki upięć i wykonywanie fryzur wieczorowych 

 kurs języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie 

 zajęcia wyrównawcze z zakresu programu przygotowującego do egza-
minu z I i II kwalifikacji w zawodzie technik usług fryzjerskich 

http://www.zsisim.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 14  
w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1  
im. Szczepana Humberta w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Mechanik pojazdów samochodowych 

2. Elektromechanik pojazdów samochodowych 

3. Blacharz samochodowy 

4. Mechanik motocyklowy 

5. Operator obrabiarek skrawających 
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DANE ADRESOWE:  
31-120 Kraków,  

al. Mickiewicza 5,  
tel. 124226804,  

www.zsm1krakow.pl  

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
w roku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. mechanik pojazdów samochodowych 24/35 

2. elektromechanik pojazdów samochodowych 12/14 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. 

2. Ogólnopolski Konkurs o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP. 

3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej. 

4. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

Szkoła uczestniczy w projektach: Centra Kompetencji Zawodowych 
w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja, Małopolska Chmura Edukacyj-
na, Erasmus plus. 

http://www.zsm1krakow.pl
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 23  
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe  

w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego 
w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Cukiernik 

2. Piekarz 

3. Kucharz 

4. Kelner 

5. Przetwórca mięsa 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ro-
ku szkolnym 2019/2020  

Lp. Egzamin Uzyskało / zdających 

1. TG.03 produkcja wyrobów piekarskich 4/ 4 

2. TG.04 produkcja wyrobów cukierniczych 4/ 4 

3. TG.07 sporządzanie potraw i napojów 11/ 15 
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DANE ADRESOWE:  
31-469 Kraków,  

ul. Macieja Miechowity 6,  
tel. +48 12 42 238 66,  
http://zsps.krakow.pl/ 

Atuty szkoły  

Lp. Atut 

1. Nasza szkolna baza dydaktyczna, w tym także wyposażenie szkol-
nych pracowni zawodowych, są uznawane za jedne z najnowocze-
śniejszych w regionie. 

2. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym. 

3. Współpracujemy z wieloma renomowanymi pracodawcami dla 
zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia naszych uczniów. 

Uwagi specjalne  

W Branżowej Szkoły I stopnia nr 23 prowadzimy klasy integracyjne dla 
uczniów z niepełnosprawnościami w oparciu o przedłożone przez 
ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowanie do 
klasy integracyjnej wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kra-
kowa. 

http://zsps.krakow.pl/index.php/klasy-integracyjne/ 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

 koło carvingowe – technika rzeźbienia w warzywach i owocach  

 organizacja przyjęć okolicznościowych 

 warsztaty kulinarne 

http://zsps.krakow.pl/
http://zsps.krakow.pl/index.php/klasy-integracyjne/
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 27  
w Zespole Szkół nr 1 im. Św. Rafała 

Kalinowskiego w Krakowie 

Kierunki kształcenia: 

Lp. Kierunki kształcenia 

1. Elektromechanik pojazdów samochodowych 

2. Mechanik pojazdów samochodowych 

Atuty szkoły 

Lp. Atut 

1. 

Naszymi partnerami są MPK S.A., PKP PLK S.A., POLREGIO sp. z o.o., 
PKP Intercity, Komenda Wojewódzka Policji, Straż Ochrony Kolei, 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Koleje Małopolskie, 
8. Baza Lotnictwa Transportowego; współpracujemy z Politechniką 
Krakowską, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademią Wy-
chowania Fizycznego, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Portem Lot-
niczym w Balicach. 

2. 
Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w rozgrywkach sportowych, 
angażują się w wolontariat, pracę w samorządzie uczniowskim i Mło-
dzieżowej Radzie Internatu. 

3. 
W ramach praktyk współpracujemy z wieloma zakładami pracy, pro-
wadzimy staże wakacyjne, kursy oraz projekty współfinansowane z 
UE. 
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DANE ADRESOWE:  
31-450 Kraków,  
ul. Ułanów 3,  

tel. 124119600  
www.tk.krakow.pl  

Uwagi specjalne 

Wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
(skierowanie wystawia sekretariat szkoły). 

http://www.tk.krakow.pl
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Ulotka dla Ósmoklasisty- Izabela Machaczka,  

uczennica Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 w Zespole Szkół 

Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  

w Krakowie pod opieką nauczycielki pani Iwony Sypień. 151  

 


