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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Powiat Radomszczański 

97 – 500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 

44 683 – 45 – 09  fax. 44 683 – 43 – 35 

www.radomszczanski.pl, starostwo@radomszczanski.pl 

 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Feliksa Fabianiego w Radomsku 

97 – 500 Radomsko, Armii Krajowej 30 

telefon/fax: 44 683 – 09 – 41 

adres strony www: www.fabiani.edu.pl  

adres e-mail: sekretariat@fabiani.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty  
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. język polski 
język angielski 
 
 

I A 
(językowo-

dziennikarska) 

angielski 
 
francuski / 
niemiecki 

język polski 
matematyka 

język angielski 
 

2. język polski 
język angielski  
historia 
 

I B 
(językowo-

prawna) 

angielski 
 
francuski /  
niemiecki 

język polski 
matematyka 

język angielski 
historia 

3. biologia 
chemia 
matematyka 
 

I C 
(biologiczno-
chemiczna) 

angielski 
 
niemiecki/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 

biologia 
chemia 

4. matematyka 
język angielski 
geografia 
 

I D 
(matematyczno-

językowa) 

angielski 
 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 

język angielski 
geografia 

5. język angielski 
geografia  
wos 
 

I E 
(europejska) 

angielski 
 
francuski / 
niemiecki 

język polski 
matematyka 

wiedza o społeczeństwie 
geografia 

6. biologia 
chemia 
 
 

I F 
(ekologiczna) 

angielski 
 
francuski /  
niemiecki  

język polski 
matematyka 

biologia 
chemia 

 

http://www.radomszczanski.pl/
mailto:starostwo@radomszczanski.pl
http://www.fabiani.edu.pl/
mailto:sekretariat@fabiani.edu.pl
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II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku 

97 – 500 Radomsko, ul. Bugaj 3 

telefon/fax: 44 683 – 26 – 53 

adres strony www: www.lo2.radomsko.pl  

adres e-mail: sekretariat@lo2.radomsko.pl  

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. biologia 
chemia 
język angielski 
 

I A 
(biologiczno-
chemiczna                    

z elementami 
języka 

angielskiego 
medycznego) 

 

(nowość) 
 

angielski  
niemiecki   
       

język polski 
matematyka 

biologia 
chemia 

2. biologia 
chemia 
matematyka 

I B 
(biologiczno-
chemiczna                 

z matematyką) 
 

angielski  
niemiecki  
        

język polski 
matematyka 

biologia 
chemia 

3. język polski 
historia 
język angielski 

I C 
(humanistyczno-

prawna) 
 
 

angielski 
  
niemiecki  
     lub   
francuski* 

język polski 
matematyka 

historia 
język obcy 

4. matematyka 
fizyka 
informatyka 

I D 
(matematyczno-

fizyczna) 
 

angielski  
niemiecki  
 

język polski 
matematyka 

fizyka 
język obcy 

5. matematyka  
geografia 
język angielski 

I E 
(matematyczno-

językowa) 
 
 

angielski  
 
niemiecki  
     lub 
francuski* 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. język polski 
język angielski 
geografia 

I F 
(językowo-

geograficzna) 
 

angielski  
 
niemiecki  
     lub  
francuski* 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

7. matematyka 
język angielski 
biznes i zarządzanie 

I G 
(ekonomiczna) 

 
(nowość) 

 

angielski  
 
niemiecki  
     lub 
francuski* 

język polski 
matematyka 

język angielski 
wiedza o społeczeństwie 

   *w zależności                   

od chętnych uczniów 
 

 

http://www.lo2.radomsko.pl/
mailto:sekretariat@lo2.radomsko.pl
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III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomsku                                                               

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku 

97 – 500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20 

telefon/fax: 44 682 – 21 – 56 

adres strony www: www.radomsko.edu.pl  

adres e-mail: zsp1@radomsko.edu.pl  

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. język angielski 
wos   
geografia 

I LM 
(mundurowa) 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

geografia 

2. język angielski 
biologia,  
matematyka 

I LZ 
(rehabilitacyjno-

zdrowotna) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 

biologia 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Przedborzu                                                          

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu 

97 – 570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1 

telefon/fax: 44 781 – 20 – 32 

adres strony www: www.zsp-przedborz.edu.pl   

adres e-mail: liceump@poczta.onet.pl  

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. język polski  
język angielski  
historia 

I A 
(humanistyczno-

europejska) 
 

(nowość) 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
matematyka 

 język angielski 
historia 

2. biologia 
język angielski 
geografia 

I B 
(rehabilitacyjno-

sportowa) 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
matematyka 

język angielski 
biologia 

3. biologia 
chemia 
język angielski 
 

I C 
(biologiczno-
medyczna) 

 
(nowość) 

angielski 
niemiecki 
 

język polski  
matematyka  

biologia 
chemia 

4 język angielski  
język polski  
historia 

I D 
(mundurowo-

prawna) 

 
(nowość) 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
matematyka 

 język angielski 
historia 

http://www.radomsko.edu.pl/
mailto:zsp1@radomsko.edu.pl
http://www.zsp-przedborz.edu.pl/
mailto:liceump@poczta.onet.pl
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Publiczne technika dla młodzieży 

 

TECHNIKUM MECHANICZNO-BUDOWLANE w Radomsku                                                         

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20 

telefon/fax: 44 682 – 21 – 56 

adres strony www: www.radomsko.edu.pl  

adres e-mail: zsp1@radomsko.edu.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania               
/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. I TM matematyka, fizyka 
 
technik mechanik 
 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 
 

2. I TS matematyka, fizyka 
 
technik pojazdów 
samochodowych        

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 
 

3. I TB chemia, matematyka 
 
technik budownictwa 
 
 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

chemia 
 

4. I TG matematyka, fizyka 
 
technik geodeta 
  

 

angielski 
niemiecki 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radomsko.edu.pl/
mailto:zsp1@radomsko.edu.pl
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TECHNIKUM DRZEWNE I OCHRONY ŚRODOWISKA im. Mikołaja Kopernika                      

w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22 

telefon/fax: 44 682 – 23 – 78,  44 682 – 23 – 95 

adres strony www: www.drzewniak.pl  

adres e-mail: z_s_d@wp.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. I A geografia, matematyka  
 
technik logistyk    
z innowacją wojskową 

 

angielski 
 
niemiecki 
lub 

rosyjski 

język polski  
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. I B 
 

biologia, 
język angielski  
 
technik usług 
fryzjerskich 
z innowacją wizaż                       
i kreowanie wizerunku 

 

angielski 
 
niemiecki 
lub 

rosyjski 
 

język polski 
matematyka 
język obcy 

biologia 

3. I C fizyka,  
matematyka  
 
technik technologii 
drewna 

angielski 
 
niemiecki 
lub 

rosyjski 
 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4. I D chemia,  
język angielski 
 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 
z innowacją dietetyka                     
i fitness      (nowość) 

 

angielski 
 
niemiecki 

lub rosyjski 
 

język polski 
matematyka 
język obcy 

biologia 
 

5. I E biologia,  
język angielski 
 
technik ochrony 
środowiska  
z innowacją pożarniczo-
ratowniczą   (nowość) 

 

angielski 
 
niemiecki 

lub rosyjski 
 

język polski 
matematyka 
język obcy 

biologia 
 

http://www.drzewniak.pl/
mailto:z_s_d@wp.pl
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TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE w Radomsku                                               

w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza 

Groszkowskiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 12 

telefon/fax: 44 683 – 26 – 73 / 44 683 – 79 – 55 

adres strony www: www.zse-e.edu.pl  

adres e-mail: elektryk@zse-e.edu.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 1a matematyka  
 
technik elektronik 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 
 

2. 1c matematyka  
 
technik elektryk 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 
 

3. 1g matematyka 
 
technik informatyk 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

 

4. 1f geografia   
 
technik reklamy 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 

geografia 
 

5. 1l matematyka  
 
technik programista 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

 

 

 

 

http://www.zse-e.edu.pl/
mailto:elektryk@zse-e.edu.pl
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TECHNIKUM w Radomsku                                                                                              

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41 

telefon/fax: 44 682 12 09, fax. 44 682 13 59 

adres strony www: www.zseradomsko.edu.pl  

adres e-mail: sekretariat@zseradomsko.edu.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 1a 
 
 
 

język angielski                           
 
technik ekonomista 

angielski  
 
niemiecki 
lub  
francuski 
 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

2. 1b język angielski      
 
technik rachunkowości 
 

angielski 
 
niemiecki 
 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

3. 1c język angielski   
 
technik fotografii                       
i multimediów 
 

angielski  
 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

4. 1d język angielski  
 
technik hotelarstwa 
 

angielski   
 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

5. 1e język angielski   
 
technik grafiki                
i poligrafii cyfrowej 
 

angielski 
 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. 1f język angielski   
 
technik handlowiec 
 

angielski 
 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

  

 

 

http://www.zseradomsko.edu.pl/
mailto:sekretariat@zseradomsko.edu.pl
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Publiczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 w Radomsku                                                                       

w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza 

Groszkowskiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 12 

telefon/fax: 44 683 – 26 – 73 / 44 683 – 79 – 55 

adres strony www: www.zse-e.edu.pl  

adres e-mail: elektryk@zse-e.edu.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Zawód Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 1d elektryk / 
elektronik 

język 
angielski 

język polski 
język angielski 
matematyka 

technika 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku 

w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22 

telefon/fax: 44 682 – 23 – 78,  44 682 – 23 – 95 

adres strony www: www.drzewniak.pl  

adres e-mail: z_s_d@wp.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Zawód Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane                      
w procesie rekrutacji 

1. I a 
 

fryzjer angielski język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. I b 
 

stolarz angielski język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. I c 
 

kucharz, 
cukiernik, 
piekarz, 
sprzedawca 
krawiec, 
przetwórca mięsa, 
ślusarz,  
fotograf,  
blacharz 
samochodowy, 
elektromechanik, 

angielski język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

http://www.zse-e.edu.pl/
mailto:elektryk@zse-e.edu.pl
http://www.drzewniak.pl/
mailto:z_s_d@wp.pl
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Lp. Symbol 
oddziału 

Zawód Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane                      
w procesie rekrutacji 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
monter sieci                     
i instalacji 
sanitarnych, 
obuwnik, kaletnik, 
tapicer, 
kamieniarz, 
kuśnierz,  
operator 
procesów 
introligatorskich, 
drukarz 
fleksograficzny, 
drukarz 
offsetowy, 
zdun,  
murarz-tynkarz, 
monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie, 
złotnik-jubiler, 
zegarmistrz,  
mechanik- 
operator 
pojazdów                            
i maszyn  
rolniczych, 
operator maszyn                 
i urządzeń 
metalurgicznych, 
operator maszyn                
i urządzeń 
odlewniczych,  
optyk-mechanik,  
operator urządzeń 
przemysłu 
szklarskiego, 
kominiarz, 
modelarz 
odlewniczy, 
kowal, lakiernik 
dekarz  
elektryk (nowy zawód) 
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4  w Radomsku                                                         

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20 

telefon/fax: 44 682 – 21 – 56  

adres strony www: www.radomsko.edu.pl  

adres e-mail: zsp1@radomsko.edu.pl  

Lp. Symbol 
oddziału 

Zawód Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. I ZS mechanik 
pojazdów 
samochodowych 
  
 

angielski 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 

2.  I ZM mechanik-
monter maszyn  
i urządzeń 

angielski język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 

3. I ZO operator 
obrabiarek 
skrawających 
 

 

angielski 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 

4. I ZE elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
 

angielski 
 

język polski 
język angielski 
matematyka 

fizyka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radomsko.edu.pl/
mailto:zsp1@radomsko.edu.pl
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Publiczne szkoły dla dorosłych 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH w Radomsku                                          

w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22 

telefon/fax: 44 682 – 23 – 78,  44 682 – 23 – 95 

adres strony www: www.drzewniak.pl 

adres e-mail: z_s_d@wp.pl 

forma kształcenia: zaoczna 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH w Przedborzu                                     

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu  

97-570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1 

telefon/fax: 44 781 – 20 – 32  

adres strony www: www.zsp-przedborz.edu.pl  

adres e-mail: liceump@poczta.onet.pl  

forma kształcenia: stacjonarna  

 

Publiczne policealne szkoły 

SZKOŁA POLICEALNA w Przedborzu                                                                                       

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu  

97-570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1  

telefon/fax: 44 781 – 20 – 32  

adres strony www: www.zsp-przedborz.edu.pl  

adres e-mail: liceump@poczta.onet.pl  

zawód: technik administracji 

forma kształcenia: stacjonarna  

 

 

http://www.drzewniak.pl/
mailto:z_s_d@wp.pl
http://www.zsp-przedborz.edu.pl/
mailto:liceump@poczta.onet.pl
http://www.zsp-przedborz.edu.pl/
mailto:liceump@poczta.onet.pl
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Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego                              

w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12 

telefon/fax: 44 683 46 82 

adres strony www: www.soswradomsko.pl   

adres e-mail: soswradomsko@poczta.fm  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca                 
do Pracy  
w Radomsku 

Dla uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu: 
umiarkowanym, znacznym,                    
z występującymi przy tym 
sprzężeniami: autyzmem, 
niepełnosprawnością ruchową, 
słabowidzeniem, 
słabosłyszeniem. 
Możliwość pobytu ucznia                  
w internacie. 

- 

2.  Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia                     
w Radomsku 

Dla uczniów                                           
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. 
Proponowane zawody: 
- krawiec, praktyki odbywają 
się  w porozumieniu ucznia                        
z wybranym pracodawcą; 
- kucharz, praktyki odbywają 
się w porozumieniu ucznia                        
z wybranym pracodawcą;  
- cukiernik, praktyki odbywają 
się w porozumieniu ucznia                         
z wybranym pracodawcą;   
Możliwość pobytu ucznia                  
w internacie. 

język niemiecki 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.soswradomsko.pl/
mailto:soswradomsko@poczta.fm
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Bursy i internaty 

Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku                                                                                           

w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku 

97 – 500 Radomsko, ul. Piastowska 21 

telefon/fax: 44 683 – 44 – 95  

adres strony www: www.zpow.radomsko.pl  

adres e-mail: bursa.radomsko@wp.pl  

 

http://www.zpow.radomsko.pl/
mailto:bursa.radomsko@wp.pl

