
POWIAT  RADOMSZCZAŃSKI
ul. Leszka Czarnego 22, 97 – 500 Radomsko

tel.: 44/ 683 – 45 – 09,  fax: 44/ 683 – 43 – 35 

www.radomszczanski.pl  ,  e-mail:   starostwo@radomszczanski.pl   

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY:  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Feliksa Fabianiego 

w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Armii Krajowej 30

tel/fax. 44/683-09-41
www.fabiani.edu.pl    sekretariat@fabiani.edu.pl 

Lp.
Przedmioty 

z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol
oddziału

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.
matematyka

chemia/informatyka A
angielski
niemiecki

język polski
matematyka

chemia
informatyka

2.
język polski

język angielski
historia

B
angielski

niemiecki/francuski

język polski
język angielski

matematyka
historia

3.
biologia
chemia

matematyka
C

angielski
niemiecki

język polski
matematyka

biologia
chemia

4.
matematyka

język angielski
geografia

D
angielski

niemiecki/rosyjski

język polski
matematyka

język angielski
geografia

5.
język angielski

geografia
wiedza o społeczeństwie

E
angielski

niemiecki/francuski

język polski
matematyka

wiedza o społeczeństwie
geografia

6.
biologia
chemia F

angielski
niemiecki/francuski

język polski
matematyka

biologia
chemia

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Bugaj 3

tel/fax. 44/683-26-53
www.lo2.radomsko.pl    sekretariat@lo2.radomsko.pl  

Lp.
Przedmioty 

z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol
oddziału

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.
język polski
język obcy
geografia

IA 

I – angielski lub
niemiecki

II – angielski lub
niemiecki lub

francuski

język polski
matematyka
język obcy
geografia

2.
biologia
chemia
fizyka

IB 

I – angielski lub
niemiecki

II – angielski lub
niemiecki lub

francuski

język polski
matematyka

biologia
chemia

3.
język polski

historia
wiedza o społeczeństwie

IC 

I – angielski lub
niemiecki

II – angielski lub
niemiecki

język polski
matematyka

historia
wiedza o społeczeństwie

4.
matematyka

fizyka
informatyka

ID 

I – angielski lub
niemiecki

II – angielski lub
niemiecki

język polski
matematyka

fizyka
język obcy

5.
matematyka
język obcy
geografia

IE 

I – angielski lub
niemiecki

II – angielski lub
niemiecki lub 

francuski 

język polski
matematyka
język obcy
geografia

mailto:sekretariat@lo2.radomsko.pl
http://www.lo2.radomsko.pl/
mailto:sekretariat@fabiani.edu.pl
http://www.fabiani.edu.pl/
mailto:starostwo@radomszczanski.pl
http://www.radomszczanski.pl/


III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Radomsku

97 – 500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20
(w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku)

tel/fax. 44/682-21-56
www.radomsko.edu.pl      zsp1@radomsko.edu.pl  

Lp.
Przedmioty 

z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol
oddziału

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

język angielski
lub język niemiecki

wiedza o społeczeństwie
geografia

/
język angielski

lub język niemiecki
biologia

matematyka

I LM/Z

(Im-17
uczniów

/
I z-17

uczniów) 

angielski
niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, geografia
/

język polski, język obcy, matematyka, biologia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Przedborzu

97 – 570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1
(w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu)

tel/fax. 44/781-20-32
www.zsp-przedborz.edu.pl      liceump@poczta.onet.pl  

Lp.
Przedmioty 

z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol
oddziału

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.
język polski,

język angielski
wiedza o społeczeństwie 

I A
angielski
niemiecki

język polski
matematyka

język angielski
wiedza o społeczeństwie

2.
biologia
chemia

geografia
I B

angielski
niemiecki

język polski
matematyka 

biologia 
chemia

3.
matematyka 

język angielski 
geografia

I C
angielski
niemiecki

matematyka
język polski

język angielski
geografia

4.
biologia 

język angielski 
geografia

I D
angielski
niemiecki

matematyka
język polski

biologia
język angielski

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


PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
im. Stanisława Staszica 

w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20

tel/fax 44/682-21-56
www.radomsko.edu.pl     zsp1@radomsko.edu.pl 

Lp. Typ szkoły
Symbol
oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym

programem nauczania /
profil/ zawód

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technikum
Mechaniczno-

Budowlane
 w Radomsku

I TM/S

(I TM-14
uczniów

/
I TS-20

uczniów)

matematyka
fizyka

/technik mechanik/

matematyka
fizyka

/technik pojazdów
 samochodowych/

angielski
niemiecki

język polski
język obcy

matematyka
fizyka

I TB/G

(I TB-17
uczniów

/
I TG-17
uczniów)

chemia
matematyka

/technik budownictwa/

matematyka
fizyka

/technik geodeta/

angielski
niemiecki

język polski
język obcy

matematyka
fizyka

2.
III Liceum

Ogólnokształcące
w Radomsku

I LM/Z

(I m-17
uczniów

/
I z-17

uczniów) 

angielski lub niemiecki
wiedza 

o społeczeństwie
geografia

/
angielski lub niemiecki

biologia
matematyka

angielski
niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, geografia
/

język polski, język obcy, matematyka, biologia

3.
Branżowa Szkoła

I stopnia nr 4 
w Radomsku

I ZS/E

(I ZS-24
uczniów

/
I ZE-10

uczniów)

mechanik pojazdów
samochodowych

/
elektromechanik

pojazdów
samochodowych

angielski lub
niemiecki

język polski
język obcy

matematyka
fizyka

I ZM/O

(I ZM-24
uczniów

/
I ZO-10
uczniów)

mechanik – monter
maszyn i urządzeń

/
operator obrabiarek

skrawających

angielski lub
niemiecki

język polski
język obcy

matematyka
fizyka

mailto:zsp1@radomsko.edu.pl
http://www.radomsko.edu.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA 
w Radomsku

97 – 500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22
tel./fax. 44/682-23-78,  44/682-23-95
www.drzewniak.pl      z_s_d@wp.pl

Lp. Typ szkoły
Symbol
oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym

programem nauczania /
profil/ zawód

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technikum
Drzewne

 i Ochrony
Środowiska

im. M.Kopernika
w Radomsku

I C

fizyka 
matematyka

/technik technologii
drewna/

niemiecki
rosyjski
angielski

język polski
matematyka
język obcy

informatyka

I A

geografia
matematyka

/technik logistyk z
innowacją wojskową/

niemiecki
rosyjski
angielski

język polski
matematyka
język obcy

informatyka

I B

biologia
język obcy nowożytny

/technik usług
fryzjerskich z

innowacją wizaż i
kreowanie wizerunku/

niemiecki
rosyjski
angielski

język polski
matematyka
język obcy

biologia

I D

chemia
język obcy nowożytny

/technik żywienia
i usług

gastronomicznych/

niemiecki
rosyjski
angielski

język polski
matematyka
język obcy

biologia

2.

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3 

im. M.Kopernika
w Radomsku

I a fryzjer
niemiecki
angielski

język polski
matematyka
język obcy

informatyka

I b stolarz
niemiecki
angielski

język polski
matematyka
język obcy

informatyka

I c
klasa

wielozawo
dowa

zawody:
kucharz, 

piekarz, cukiernik,
sprzedawca, krawiec,

przetwórca mięsa,
ślusarz, fotograf,

blacharz samochodowy,
elektromechanik,
elektromechanik

pojazdów
samochodowych,

monter sieci i instalacji
 sanitarnych,

obuwnik, kaletnik,
 tapicer, kamieniarz,
kuśnierz, operator

procesów
introligatorskich, 
drukarz offsetowy,

drukarz fleksograficzny,
zdun, 

murarz-tynkarz, 
monter zabudowy

i robót
wykończeniowych
w budownictwie,
złotnik-jubiler,
zegarmistrz,

mechanik-operator
pojazdów i maszyn

rolniczych, 
operator maszyn

i urządzeń przemysłu
metalurgicznego,
operator maszyn

i urządzeń
odlewniczych,

optyk-mechanik, 
operator urządzeń

przemysłu szklarskiego,
kominiarz,

modelarz odlewniczy,
kowal, lakiernik

niemiecki
angielski

język polski
matematyka
język obcy

informatyka

3.

Liceum
Ogólnokształcące

dla Dorosłych
w Radomsku

I 1 a
I 1 b 

język obcy
geografia

niemiecki
angielski

mailto:z_s_d@wp.pl
http://www.drzewniak.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH
im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego 

w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Narutowicza 12

tel. 44/683-26-73, 683-51-35 , fax 44/683-79-55
www.zse-e.edu.pl      elektryk@zse-e.edu.pl 

Lp. Typ szkoły
Symbol
oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym

programem nauczania /
profil/ zawód

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technikum
Elektryczno-
Elektroniczne
w Radomsku

1 a
matematyka

/technik elektronik angielski
niemiecki

język polski
język angielski

matematyka
fizyka

1c
matematyka

/technik elektryk/
angielski
niemiecki

język polski
język angielski

matematyka
fizyka

1 g
matematyka

/technik informatyk/
angielski
niemiecki

język polski
język angielski

matematyka
informatyka

1 f
język angielski

/technik reklamy/
angielski
niemiecki

język polski
język angielski

matematyka
geografia

1 l
matematyka

/technik programista/
angielski
niemiecki

język polski
język angielski

matematyka
informatyka

2.
Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 1
w Radomsku

1 d elektryk / elektronik angielski

język polski
język angielski

matematyka
technika

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. Tadeusza Kotarbińskiego

w Radomsku
97 – 500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41

fax. 44/682-13-59 , tel. 44/682-12-09
www.zseradomsko.edu.pl     sekretariat@zseradomsko.pl  

Lp. Typ szkoły
Symbol
oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym

programem nauczania /
profil/ zawód

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.
Technikum

w Radomsku

1a

język angielski 
i do wyboru spośród:

geografia lub
matematyka 

/technik ekonomista/

angielski,
niemiecki lub

francuski

język polski
matematyka
język obcy
geografia

1 b

język angielski
geografia
/technik

rachunkowości/
oraz

język angielski
geografia

/technik handlowiec/

angielski
niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
geografia

1 c

język angielski
geografia

/technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej/

oraz
język angielski

geografia
/technik fotografii 

i multimediów/

angielski
niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
geografia

1 d

język angielski
geografia

/technik hotelarstwa/
angielski
francuski

język polski
matematyka

język obcy wiodący
geografia

2.
Branżowa Szkoła

I stopnia nr 2
w Radomsku

1 a sprzedawca angielski

język polski
matematyka
język obcy 
geografia

mailto:sekretariat@zseradomsko.pl
http://www.zseradomsko.edu.pl/
mailto:elektryk@zse-e.edu.pl
http://www.zse-e.edu.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Przedborzu

97 – 570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1
tel./fax. 044/781-20-32 

www.zsp-przedborz.ovh.org.pl     liceump@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły
Symbol
oddziału

Przedmioty 
z rozszerzonym

programem nauczania /
profil/ zawód

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.
Liceum

Ogólnokształcące
w Przedborzu

I A

język polski,
język angielski

wiedza o
społeczeństwie

angielski
niemiecki

język polski
matematyka

język angielski
wiedza o społeczeństwie

I B

biologia
chemia

geografia
angielski
niemiecki

język polski
matematyka 

biologia 
chemia

I C

matematyka 
język angielski 

geografia
angielski
niemiecki

matematyka
język polski

język angielski
geografia

I D

biologia 
język angielski 

geografia
angielski
niemiecki

matematyka
język polski

biologia
język angielski

2. 
Technikum 

w Przedborzu 
I - TE

matematyka
geografia

/technik ekonomista/

angielski
niemiecki

język polski
język obcy nauczany w szkole podstawowej

matematyka
geografia

3.
 Branżowa

Szkoła I stopnia 
w Przedborzu

I R rolnik angielski biologia, geografia, język polski

4.

Liceum
Ogólnokształcące

dla Dorosłych 
w Przedborzu

/forma kształcenia
– stacjonarna/

IA
język polski

wiedza o
społeczeństwie

angielski język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

5.

Szkoła Policealna 
w Przedborzu

/forma kształcenia
– stacjonarna/

I TA technik administracji angielski -

mailto:liceump@poczta.onet.pl
http://www.zsp-przedborz.ovh.org/


SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH     SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY 
im. Ks. Jana Twardowskiego

97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12
tel./fax. 44 /683-46-82, 44/683-47-03

www.soswradomsko.pl        
soswradomsko@poczta.fm 

p. 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.

-

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).

język niemiecki 

mailto:soswradomsko@poczta.fm
http://www.soswradomsko.pl/
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