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CZTEROLETNIE LICEA 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA DŁUGOSZA  
u. Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz     18 448 40 20     www.dlugosz.edu.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 1 A matematyczno - fizyczna  matematyka, fizyka, j. angielski  j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy  

 1 B biologiczno - chemiczna  biologia, chemia  j. polski, matematyka, biologia, chemia 
 1 C humanistyczno - dziennikarska  j. polski, historia, j. angielski  j. polski, matematyka, historia, j. obcy 
 1 D matematyczno - przyrodnicza   biologia, chemia, matematyka  j. polski, matematyka, biologia, chemia 
 1 E matematyczno - geograficzna  matematyka, geografia, j. angielski  j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 
 1 F matematyczno – geograficzna 
(oddział dwujęzyczny*) 

 matematyka, geografia  j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

 1 G informatyczna (oddział 
dwujęzyczny*) 

 matematyka, informatyka  j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

 1 H humanistyczno - prawnicza  j. polski, historia, WOS  j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

UWAGI: drugi język do wyboru niemiecki albo francuski 
*Aby dostać się do klasy dwujęzycznej, należy przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który ma się odbyć 28 maja 2020 o godz. 
16.00. Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, dostarcz wniosek i deklarację kandydata o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji 
językowych w I LO (deklaracja do pobrania ze strony internetowej szkoły - zakładka REKRUTACJA) w skróconym terminie 11.05-20.05.2020 r. 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ  
ul. Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz     18 442 05 06     www.2lo.edu.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 1 A  matematyka, fizyka, j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

 1 B  j. polski, historia, j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, historia  

 1 C  matematyka, fizyka, j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 
 1 D  biologia, chemia  j. polski, matematyka, biologia, chemia 
 1 E  biologia, chemia  j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 1 F  j. polski, geografia, j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 
 1 G  matematyka, geografia, j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 1 H  biologia, chemia, matematyka  j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 1 I  matematyka, geografia, j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, geografia  

UWAGI:  

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 
ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz     18 443 87 56     www.zse.nowysacz.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 1 A psychologiczno – społeczna  j. polski, biologia, j. angielski  j. polski, matematyka, ?, ? 

 1 B ratowniczo – medyczna   chemia, biologia, j. angielski  j. polski, matematyka, ?, ? 
 1 C menadżersko – ekonomiczna   matematyka, geografia, j. angielski  j. polski, matematyka, ?, ? 
UWAGI:  

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE IM. ŚWIĘTEJ KINGI  
ul. Nadbrzeżna 77, 33-300 Nowy Sącz     18 444 33 75     www.lo4sport.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 1 A piłka ręczna i sporty 
indywidualne 

  

 wychowanie fizyczne, j. polski, 
matematyka, j. angielski, geografia, historia 

 1 B piłka nożna chłopców   

 1 C piłka nożna dziewcząt   

 1 D piłka siatkowa i sporty 
indywidualne 

  

 1 E koszykówka + pływanie   

UWAGI: Warunkiem dostania się do szkoły jest zaliczenie testów sprawnościowych 
Terminy egzaminów sprawnościowych dla kandydatów do poszczególnych klas: 
- Piłka nożna chłopców – 26 maja 2020r. godz. 16 00 
- Piłka nożna dziewcząt – 27 maja 2020r. godz. 16 00 
- Piłka ręczna i sporty indywidualne – 28 maja 2020r. godz. 16 00 
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- Piłka siatkowa i sporty indywidualne – 28 maja 2020r. godz. 16 00 
- Koszykówka i pływanie - 29 maja 2020r. godz. 16 00 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz       18 448 68 50      www.zsnr1.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 1 A dziennikarska  j. polski, j. angielski, geografia  j. polski, matematyka, ?, ? 

 1 B prawna  j. polski, historia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 
 1 C politechniczna  matematyka, geografia, informatyka  j. polski, matematyka, ?, ? 
 1 D medyczna  biologia, chemia  j. polski, matematyka, ?, ? 

 1 E przyrodnicza  biologia, geografia, j. angielski  j. polski, matematyka, ?, ? 
UWAGI:  

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
ul. Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz     18 449 60 90     www.barbacki.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 1 A dziennikarsko – filmowa z 
edukacją medialną 

 j. polski, j. angielski, historia  j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

 1 B biologiczno – chemiczna z 
edukacją prozdrowotną 

 biologia, chemia  j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

 1 C psychologiczno – językowa z 
edukacją prawniczą 

 język polski, język angielski, biologia  j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

UWAGI: 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz     18 440 02 90     www.zsnr2ns.edu.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 integracyjna   j. angielski, geografia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 

 mundurowa z ratownictwem    j. angielski, geografia, biologia  j. polski, matematyka, ?, ? 
 mundurowa desantowo-szturmowa  j. angielski, geografia, matematyka  j. polski, matematyka, ?, ? 

 mundurowa desantowo-szturmowa  j .angielski, geografia, informatyka  j. polski, matematyka, ?, ? 
 mundurowa Straż Graniczna   j. angielski, geografia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 
UWAGI: 

 ELITARNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO 
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz     18 40 00 224     elitarneliceum.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 językowo-turystyczno-
psychologiczna 

 j. angielski, geografia, j. 
niemiecki/włoski 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 lingwistyczna  j. angielski, geografia, j. 
niemiecki/włoski 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 architektura i sztuka  matematyka, informatyka, geografia  j. polski, matematyka, ?, ? 

 prawo i media  j. polski, historia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 

 siły zbrojne  j. polski, geografia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 

 służby mundurowe  j. polski, geografia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 

 medyczna  biologia, chemia  j. polski, matematyka, ?, ? 

 sieci cyfrowe  informatyka, matematyka, j. 
angielski 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 edukacja artystyczna  j. polski, historia, WOS  j. polski, matematyka, ?, ? 

 przyrodniczo – humanistyczna  biologia, j. polski  j. polski, matematyka, ?, ? 

UWAGI: drugi język do wyboru przy grupie min. 10 osób. 
Szkoła bezpłatna 
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INNE MIEJSCOWOŚCI 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA  
Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice     18 443 31 85    www.zsmarcinkowice.edu.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 pożarnictwo z ratownictwem 
medycznym 

 biologia, j. angielski 
 j. polski, matematyka, ?, ? 

 bezpieczeństwo publiczne  j. angielski, j. polski, geografia  j. polski, matematyka, ?, ? 

 przysposobienie wojskowe  j. angielski, geografia  j. polski, matematyka, ?, ? 

 klasa sportowa ogólnorozwojowa – 
sporty zimowe 

    

UWAGI: 

  

 

SZKOŁY PŁATNE 

JEZUICKIE CENTRUM EDUKACJI – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
ul. Piotra Skargi 10, 33-300 Nowy Sącz     18 449 02 11     www.jce.pl 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 Klasa A oddział: prawno - społeczny  j. polski, j. angielski, trzecie do 
wyboru: historia lub geografia lub 
drugi język obcy 
(francuski/niemiecki/hiszpański) 

 j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

 Klasa B oddział: matematyczno - 
inżynieryjny 

 matematyka, informatyka, język 
angielski, czwarte do wyboru: fizyka 
lub geografia lub drugi język obcy 
(francuski/niemiecki/hiszpański) 

 j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 Klasa C oddział: biol - chem - mat  biologia, chemia, matematyka, j. 
angielski, dla chętnych drugi język 
obcy (francuski/niemiecki/hiszpański) 

 j. polski, matematyka, biologia, chemia 

UWAGI: szkoła płatna: czesne wynosi 3960 za rok (12 rat po 330 zł) 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 
IM. JANA KARSKIEGO 

ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz     18 443 43 39     www.splot.info 

  j. angielski, pozostałe 2 lub 3 rozszerzenia uczniowie wybierają sami 

 oddział dwujęzyczny (dwa przedmioty nauczane w języku angielskim) 

UWAGI: szkoła płatna 
Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:  
- rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami (termin do 26.06.2020 r. ustalany telefonicznie przez rozdziców) 
- wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oceny zachowania oraz analizy innych osiągnięć 
kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp.),  
- dla kandydata do oddziału dwujęzycznego w szczególności wyniku egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz ustnego 
egzaminu kompetencji językowych z języka angielskiego z native speakerem  

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego 
ul. Jagiellońska 63, 33-300 Nowy Sącz     18-442-31-06    www.akademickie.info 

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 a  j. polski, historia, wiedza o 
społeczeństwie, j. angielski 

 średnia ocen co najmniej 4,5 
 

 b  j. polski, geografia, język angielski 

 c  matematyka, fizyka, j. angielski 

 d  biologia, chemia, j. angielski 

 e  geografia, matematyka, j. angielski 

UWAGI: szkoła płatna, czesne 550 zł miesięcznie, płatne 12 msc/rocznie 
przy zapisie obowiązuje wpisowe 200 zł   
O przyjęciu decydują: 
wynik egzaminu ósmoklasisty, 
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osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5), 
ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra). 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. BŁ. PIOTRA JERZEGO FRASSATI 
Plac Kolegiacki 2, 33-300 Nowy Sącz     18 449 06 90     www.zsk.szkola.pl 

SPOŁECZNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Nazwa klasy 
Przedmioty rozszerzone 

Pierwszy obowiązkowy Drugi do wyboru Trzeci do wyboru 

 blok humanistyczno – społeczny historia 
j. polski/ geografia/ 
matematyka/filozofia 

WOS/ historia sztuki/ 
historia muzyki 

 blok matematyczno – techniczny fizyka matematyka 
historia sztuki/ informatyka 
/ historia muzyki 

 blok przyrodniczno – medyczny biologia  fizyka/matematyka chemia 

UWAGI: Szkoła płatna  

KATOLICKIE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (5-cio letnie) 

 kształcenie ogólne i w wybranych specjalnościach i specjalizacjach 
Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze;  Aranżacja przestrzeni - aranżacja wnętrz;  Fotografia i film - fotografia 
artystyczna; Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie;  Techniki graficzne - projektowanie graficzne; Techniki graficzne - techniki druku 
artystycznego (graf. warsztatowa); Formy użytkowe - wzornictwo - tkanina artystyczna 

UWAGI: Szkoła płatna  
Do Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych może zostać przyjęty absolwent, który: 
Złożył w terminie wymagane dokumenty  
Zdał egzamin wstępny z malarstwa, rysunku, prostej kompozycji przestrzennej, wspartych oceną trzech prac domowych w 
dowolnej technice; 
Odbył rozmowę kwalifikacyjną, w tym o sztuce w ogólności; 
Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie plastyk. 
Jako kryterium główne w rekrutacji bierzemy pod uwagę talent i świadomość artystyczną kandydata, sprawdzane podczas 
egazminu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz pasje, zainteresowania, kreatywność, pracowitość i postawę ucznia. 
Jako kryterium pomocnicze, w razie potrzeby, bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny świadectwa oraz 
opinię księdza katechety lub proboszcza. 

KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W NOWYM SĄCZU 

Szkoła kształci w zawodzie muzyk na specjalnościach: 

 instrumentalistyka - skrzypce, altówka, fortepian, saksofon, akordeon, obój, flet, gitara, klarnet, organy; 

 instrumentalistyka jazzowa - fortepian, trąbka, saksofon, puzon, gitara i skrzypce  

 wokalistyka  

UWAGI: Szkoła płatna  
Umożliwia równocześnie w ramach jednej szkoły zrealizowanie całego toku kształcenia ogólnego w zakresie liceum oraz 
kształcenia muzycznego w zakresie szkoły II stopnia. Nauka kończy się państwowym egzaminem dyplomowym. 
Zasady i etapy rekrutacji: 
 Etap I - Podania i kwestionariusze o przyjęcie do KNOSM II st. wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki na 
wybranym instrumencie należy dostarczyć do sekretariatu.  
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna (termin do ustalenia z rodzicami (opiekunami prawnymi); 
Etap III - egzamin wstępny -   
-  egzamin z kształcenia słuchu 
- rozmowa kwalifikacyjna 
-  egzamin z instrumentu kierunkowego 
  na który składa się: 
- część praktyczna - wykonanie przygotowanych utworów i ćwiczeń oraz  
- cześć teoretyczna z zakresu teorii muzyki;  
 Etap IV - potwierdzenie przyjęcia do szkoły i uzupełnienie dokumentów o oryginały: 
- świadectwa ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej i (ewentualnie szkoły muzycznej) 
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PIĘCIOLETNIE TECHNIKA 
 

TECHNIKUM NR 1 
ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz       18 448 68 50      www.zsnr1.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik hotelarstwa 

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie 
HGT.06 Realizacja usług w recepcji 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik technologii 
żywności, specjalności 
cukiernik i piekarz 

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 
SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 
SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 
spożywczych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik usług kelnerskich 
HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

UWAGI:  

TECHNIKUM NR 2 
ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz     18 440 02 90     www.zsnr2ns.edu.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik organizacji turystyki 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług 
turystycznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik ekonomista 

EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce 
organizacyjnej. 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

UWAGI: 

TECHNIKUM NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 
ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz     18 443 87 56     www.zse.nowysacz.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik rachunkowości 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik ekonomista 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce 
organizacyjnej 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik reklamy 
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik organizacji turystyki 

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych 
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

UWAGI:  

TECHNIKUM NR 4 
ul. Św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz     18 443 78 96     www.zs4.nowysacz.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik transportu 
kolejowego 

 
 

 j. polski, matematyka, j. obcy, 
geografia 

 technik automatyk 
sterowania ruchem kolejowym  

 
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
geografia 

 technik informatyk  
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 

 technik elektronik  
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 
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 technik usług fryzjerskich   technik usług fryzjerskich 

UWAGI:  

Technikum Przemysłu Mody 
ul. Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz     18 449 60 90     www.barbacki.pl 

Nazwa zawodu Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 technik przemysłu mody z 
elementami kosmetologii i 
podstawami fryzjerstwa 

 j. angielski 

 Przedmioty zawodowe z zakresu branży modowej. 
Przedmioty uzupełniające: elementy kosmetologii i 
podstawy fryzjerstwa oraz fotografia w modzie. 
Nowy przedmiot: projektowanie i wykonywanie 
biżuterii 

 j. polski, matematyka, j. angielski, 
technika 

UWAGI: 

TECHNIKUM nr 7 W ZSE-M IM. GEN. J. KUSTRONIA 
ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz     18 443 71 15     www.zsem.edu.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik informatyk 

INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 
sieci komputerowych 
 INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i 
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik mechatronik 

 ELM.03 - Montaż, uruchomienie i konserwacja 
urządzeń i systemów mechatronicznych 
ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i 
systemów mechatronicznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik programista 

INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i 
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 
INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie 
aplikacji 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik teleinformatyk 

INF.07 - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci 
komputerowych oraz administrowanie systemami 
operacyjnymi 
INF.08 - Eksploatacja, konfiguracja oraz 
administrowanie sieciami rozległymi 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik elektryk 

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik elektronik 

ELM.02 - Montaż oraz instalowanie układów i 
urządzeń elektronicznych 
ELM.05 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

UWAGI: minimalna liczba punktów 120 

TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. T. TAŃSKIEGO 
ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz     18 41 43 716     www.zss-ns.internetdsl.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik pojazdów 
samochodowych 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 
pojazdów samochodowych 
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik mechatronik 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja 
urządzeń i systemów mechatronicznych  
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i 
systemów mechatronicznych 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik spedytor 
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i 
kontrahentów 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik logistyk 
SPL.01. Obsługa magazynów 
SPL.04. Organizacja transportu 

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik mechanik 
MEC.03. Obsługa i montaż maszyn i urządzeń 
MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów 

 j. polski, matematyka, ?, ? 
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produkcji maszyn i urządzeń   

UWAGI:  

TECHNIKUM BUDOWLANE 
ul. Szwedzka 17, 33-300 Nowy Sącz     18 442 04 28     www.zsbns.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik budownictwa 

BUD.01.Wykonywanie robót zbrojarskich i 
betoniarskich  
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych 
oraz sporządzanie kosztorysów  

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik inżynierii sanitarnej 

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, 
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 
sanitarnych  
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, 
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 
sanitarnych  

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej  
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej  

 j. polski, matematyka, ?, ? 

 technik robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykończeniowych  
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie 
kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie  

 j. polski, matematyka, ?, ? 

UWAGI: 

Technikum Prywatne Szkoły Niepubliczne  
ul. Kochanowskiego 3, 33-300 Nowy Sącz     18 444 37 04     www.szkoly-prywatne.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik informatyk    

 technik fotografii i 
multimediów 

   

 technik reklamy    

 technik ekonomista    

 technik hotelarstwa    

 technik obsługi turystycznej    

UWAGI: szkoła bezpłatna  

Prywatne Technikum Zawodowe w Nowym Sączu  
ul. Kochanowskiego 3, 33-300 Nowy Sącz     18 441 84 18     www.ptz.edu.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik informatyk  
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 

 technik geodeta  
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
geografia 

 technik handlowiec  
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 

 technik pojazdów 
samochodowych 

 
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
fizyka 

 technik technologii drewna  
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
fizyka 

 technik usług fryzjerskich   
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
plastyka 

 technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 
 j. polski, matematyka, j. obcy, 
biologia 

UWAGI: szkoła bezpłatna  
Do technikum przyjmowani są kandydaci niepełnoletni, absolwenci szkoły podstawowej, którzy w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego uzyskali co najmniej: 
a) 70 punktów 
b) otrzymali ocenę dobrą z religii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 



Oferta edukacyjna sądeckich szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021 
opracowane na podstawie informacji zamieszczonych za stronach internetowych poszczególnych szkół 

8 

c) poprawną lub wyższą ocenę z zachowania 

 

INNE MIEJSCOWOŚCI 

TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA 
ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa     18 445 70 76    www.nawojowa.edu.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik architektury 
krajobrazu 

  

 technik hodowli koni   

 technik żywienia i usług 
gastronomicznych z dodatkową 
kwalifikacją wykonywanie 
usług kelnerskich 

  

 technik informatyk   

 technik weterynarii   

UWAGI:  

Technikum w ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA  
Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice     18 443 31 85    www.zsmarcinkowice.edu.pl 

Nazwa klasy Kwalifikacje Przedmioty punktowane 

 technik logistyk     

 

 

SZKOŁY PŁATNE 

TEB EDUKACJA – TECHNIKUM 
ul. Wąsowiczów 10, 33-300 Nowy Sącz     18 531 44 90     www.technikum.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje 

 technik informatyk 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

 technik informatyk i e-sport 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i 
lokalnych sieci komputerowych 
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

 technik fotografii i 
multimediów 

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

 technik usług fryzjerskich 
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

 technik weterynarii 
ROL.11.Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych 

UWAGI: szkoła płatna, czesne 50 zł miesięcznie, za wyjątkiem klasy technik informatyk z e-sportem – tu 120 zł miesięcznie  
 Liczy się kolejność zgłoszeń, wstępnego zapisu można dokonać już teraz 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE W ZESPOLE SZKÓŁ SIÓSTR NIEPOKALANEK 
ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz     18 442-04-04     www.szkola.bialyklasztor.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje 

 technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 

 technik organizacji turystyki  

UWAGI: szkoła z internatem tylko dla dziewcząt, szkoła płatna 
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TRZYLETNIE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA 
 

Szkoła Branżowa I st. nr 1 
ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz       18 448 68 50      www.zsnr1.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje 

 kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 

 kelner HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 

UWAGI: 

Szkoła Branżowa I st. nr 2 
ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz     18 440 02 90     www.zsnr2ns.edu.pl 

 Kucharz 

 Sprzedawca 

 Wielozawodowa (Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter izolacji budowlanych, Operator maszyn i 

urządzeń do robót ziemnych i drogowych, Monter izolacji przemysłowych, Monter konstrukcji budowlanych, Monter sieci i instalacji 
sanitarnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator 
urządzeń przemysłu szklarskiego, Operator urządzeń przemysłu ceramicznego, Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, 
Tapicer, Stolarz, Elektryk, Elektromechanik, Fryzjer, Sprzedawca, Kelner, Pracownik obsługi hotelowej, Kucharz, blacharz, Kowal, 
Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Monter systemów rurociągowych, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Optyk-
mechanik, Złotnik-jubiler, Mechanik precyzyjny, Zegarmistrz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, 
Lakiernik samochodowy, Mechanik motocyklowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Operator procesów introligatorskich, 
Krawiec, Obuwnik, Fotograf, Piekarz, Magazynier logistyk , Cukiernik, Przetwórca mięsa , Operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, Kierowca-mechanik) 

 Zawody – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 
Pracownik pomocniczy stolarza, Pracownik pomocniczy gastronomii, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Pracownik 
pomocniczy mechanika, Pracownik pomocniczy ślusarza, Pracownik pomocniczy krawca 

UWAGI: 

Szkoła Branżowa I st. w ZSE-M 
ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz     18 443 71 15     www.zsem.edu.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje 

 mechatronik ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

UWAGI:  

Szkoła Branżowa I st. w ZSS 
ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz     18 41 43 716     www.zss-ns.internetdsl.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje 

 mechanik pojazdów 
samochodowych 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

 elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 
samochodowych 

 mechanik motocyklowy  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych 

 blacharz samochodowy MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

 lakiernik samochodowy MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

UWAGI:  

Szkoła Branżowa I st. nr 5 w ZSB 
ul. Szwedzka 17, 33-300 Nowy Sącz     18 442 04 28     www.zsbns.pl 

Nazwa zawodu Kwalifikacje 

 monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych  

 murarz – tynkarz BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  

 stolarz DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych  

UWAGI: 

RZEMIEŚLNICZA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. ŚW. JÓZEFA 
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

ul. Jagiellońska 82, 33-300     18 443 69 25    www.szkolacechu.pl 
 Kształcenie w zawodzie: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanit., Stolarz, Ślusarz, Wędliniarz, Lakiernik, Murarz-tynkarz, Blacharz 

samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Piekarz, Monter zabud. i robót wykoń. w bud., Cukiernik, Elektromechanik 

pojazdów samochodowych, Fryzjer, Elektryk, Kucharz, Elektromechanik, Sprzedawca, Introligator 
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UWAGI:  
Cech pośredniczy w kontaktach uczeń - mistrz, pomaga wyszukać miejsce praktyki, załatwia formalności oraz sprawuje nadzór 
nad procesem nauczania. 
Szkoła kształci uczniów w zakresie przedmiotów teoretycznych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy – 
Rzemieślnika mistrza szkolącego, na podstawie podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

SZKOŁA BRANŻOWA I ST.  PROGRES 
ul. Kołłątaja 13, 33-300 Nowy Sącz, 781 144 044 www.szkolaprogres.eu 

wielozawodowa (fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych, murarz – tynkarz, stolarz, elektryk, wędliniarz, monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, blacharz 
samochodowy, cieśla, dekarz, drukarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, piekarz, krawiec) 

UWAGI: szkoła bezpłatna 
 

INNE MIEJSCOWOŚCI 

SZKOŁA BRANŻOWA I ST. „PRAKTYK”  
Wielogłowy 56, 33-311 Wielogłowy     791 579 351    www.wieloglowy.szkolapraktyk.pl 
ul. Marcinkowicka  9, 33-395 Chełmiec     668 775 727     www.chelmiec.szkolapraktyk.pl 

klasy wielozawodowe (blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, 

lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz – 
tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, stolarz, ślusarz, wędliniarz) 
UWAGI: szkoła bezpłatna 

SZKOŁA BRANŻOWA I ST. W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WINCENTEGO WITOSA 
ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa     18 445 70 76    www.nawojowa.edu.pl 

klasy wielozawodowe (betoniarz – zbrojarz, murarz – tynkarz, elektromechanik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – 

monter maszyn i urządzeń, fryzjer, sprzedawca, stolarz, rolnik, ogrodnik) 

UWAGI:  

Szkoła Branżowa I st w ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA  
Marcinkowice 1, 33-393 Marcinkowice     18 443 31 85    www.zsmarcinkowice.edu.pl 

klasa wielozawodowa  

UWAGI:  
 

SZKOŁY PŁATNE 

SZKOŁA BRANŻOWA I ST. W ZESPOLE SZKÓŁ SIÓSTR NIEPOKALANEK 
ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz     18 442-04-04     www.szkola.bialyklasztor.pl 

kucharz 

UWAGI: szkoła z internatem tylko dla dziewcząt, szkoła płatna 
 

SZKOŁY SPECJALNE 

Zespół Szkół nr 5 Specjalnych 
Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 Specjalna 

ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz    18 442 74 01     www.specjalna.iaw.pl 
 stolarz 

 murarz - tynkarz 

 kucharz 

 cukiernik  

 krawiec 

UWAGI: edukacja w wybranym zawodzie dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy  
ul. Magazynowa 6, 33-300 Nowy Sącz    18 442 74 01     www.specjalna.iaw.pl 

Uwagi: edukacja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi  
Nauka trwa trzy lata. Polega na przysposabianiu do pracy i funkcjonowania w środowisku.  

 

 


