
  
 

Oddziały planowane w roku szkolnym 2023/2024 

   

 

1. Technikum nr 2  

 

Oznaczenie 

klasy   

Ilość 

miejsc   
Zawód   Język obcy   Rozszerzenie   

Kryteria 

przyjęcia 

(przedmioty ze 

świadectwa)   

1 TA1   32   

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

j. angielski 

j. niemiecki 

matematyka j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia  

1 TB1   32   

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

j. angielski 

j. niemiecki 

matematyka j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia  

1 TC2   32   

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

j. angielski 

j. niemiecki 

matematyka j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia 

1 TD2   32   

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

j. angielski 

j. niemiecki 

matematyka j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia 

1 TE   32   
Technik 

mechatronik 

j. angielski 

j. niemiecki 

fizyka 

 

j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia 

1 TF   32   
Technik 

mechatronik 

j. angielski 

j. niemiecki 

fizyka 

 

j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia 

1 TM   32   
Technik 

mechanik 

j. angielski 

j. niemiecki 

fizyka 

 

j. polski, 

matematyka, 

fizyka, chemia 

   
1) Kwalifikacja MOT.05 oraz kwalifikacja MOT.06    
2) Kwalifikacja MOT.02 oraz kwalifikacja MOT.06   
   

   

Deklarując wybór grupy rekrutacyjnej kandydat akceptuje  przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy 

programowej z wskazanego przedmiotu ogólnokształcącego.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 

Oznaczenie 

klasy   

Ilość 

miejsc   
Zawód   Język obcy   

Kryteria przyjęcia 

(przedmioty z świadectwa)  

1 BA   32   

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych    

j. angielski   

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

1 BB   32   

Mechanik 

pojazdów 

samochodowych    

j. angielski   

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

1 BC   32 

Elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych   

j. angielski   

  

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

1 BD   32 

Elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych   

j. angielski   

  

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

1 BL   32 
Lakiernik   

samochodowy   

j. angielski  

  

j. polski, matematyka, 

fizyka, chemia 

1 BK   16   
Kierowca 

mechanik   

j. angielski  

  

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

1 BK   16   
Mechanik 

motocyklowy   

j. angielski  

  

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

1 BZ  32 
Blacharz   

samochodowy   

j. angielski  

  

j. polski, matematyka, 

fizyka, chemia 

   

   

3. Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 

Oznaczenie 

klasy   

Ilość 

miejsc   
Zawód   Język obcy   

Kryteria przyjęcia 

(przedmioty ze świadectwa)  

1 A   32   
Technik  pojazdów 

samochodowych    

j. angielski  

  

j. polski, matematyka, fizyka, 

chemia 

   

   

   


