
Zestawienie oddziałów klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023   

 

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

 

 

Nazwa szkoły 
Zawód 

profil oddziału 

Przedmioty 

realizowane w 

zakresie 

rozszerzonym 

 

Nauczane języki obce Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Przedmioty punktowane podczas 

rekrutacji 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

Integracyjne 

1H 

liceum integracyjne  

język polski, 

 język angielski, 

historia 

język angielski,  

język niemiecki 1 20 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, historia 

1K 

liceum integracyjne  

język polski, 

 język angielski, 

historia 

język angielski,  

język rosyjski 1 20 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, historia 

1L 

liceum integracyjne  

język polski, 

 język angielski, 

historia 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

1 20 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum Nr 6 

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

 

1A 

OGÓLNODOSTĘPNA 

technik przemysłu mody 

język angielski, 

historia 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

0,5 14 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, plastyka 

1A 

OGÓLNODOSTĘPNA 

technik stylista 

język angielski, 

historia 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

0,5 15 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, plastyka 

1B 

OGÓLNODOSTĘPNA 

technik informatyk 

język angielski, 

matematyka 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

1 29 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, informatyka 

1C 

INTEGRACYJNA  

technik hotelarstwa 

język angielski  

geografia,  

 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

0,5 10 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, geografia 

1C 

INTEGRACYJNA  

technik organizacji 

turystyki 

język angielski  

geografia,  

 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 
0,5 10 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, geografia 

1D 

INTEGRACYJNA  

technik logistyk 

język angielski, 

geografia  

 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

1 20 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, geografia 

1E język angielski, język angielski,  1 29 język polski, matematyka, język 



OGÓLNODOSTĘPNA 

technik fotografii 

i multimediów 

informatyka język niemiecki/język 

rosyjski 

obcy nowożytny, informatyka 

1F 

OGÓLNODOSTĘPNA 

technik usług fryzjerskich 

język angielski  

biologia, 

 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

1 29 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, biologia 

1G 

INTEGRACYJNA 

 technik informatyk 

język angielski, 

matematyka 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

1 20 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, informatyka 

1I 

INTEGRACYJNA 

technik reklamy 

język angielski 

informatyka 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 

0,5 10 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, informatyka 

1I 

INTEGRACYJNA 

 technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej 

język angielski 

informatyka 

język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 
0,5 10 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, informatyka 

1J 

KLASA SPECJALNA 

kształcenie wyłącznie dla 

osób niewidomych  

i słabowidzących 

  

technik masażysta 

język polski język angielski,  

język niemiecki/język 

rosyjski 
1 10 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, biologia 

Kształcenie wyłącznie dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

 

Branżowa Szkoła 

I stopnia Nr 7 

pracownik obsługi 

hotelowej 

 

INTEGRACYJNA 

-------------- język angielski 

1 20 

język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, geografia 

krawiec 

 

OGÓLNODOSTĘPNA 

-------------- język angielski 1 29 język polski, matematyka, język 

obcy nowożytny, plastyka 

 

Szkoła 

Policealna Nr 3 

technik tyfloinformatyk -------------- -------------- 1 10 Kształcenie wyłącznie dla osób 

niewidomych i słabowidzących 
technik masażysta 

 
-------------- -------------- 1 30 -------------- 

 

 

 


