
 
 
 
 
 



 
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
 
 
ul. Ściegiennego 15 
 25-033 Kielce 
 tel. 41 36 76 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
jest spadkobiercą tradycji kieleckiej szkoły średniej powołanej w 1724 
roku przez biskupa krakowskiego Konstantego Szaniawskiego. Uczniami 
szkoły byli m.in.: Piotr Ściegienny, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, 
Stefan Żeromski, Gustaw Herling-Grudziński, Felicjan Sławoj-
Składkowski, Marian Sołtysiak "Barabasz", Adam Massalski, Andrzej 
Mania, Rafał Olbiński, Paweł Pierściński, Marcin Pawłowski, Elżbieta 
Dziewięcka, Magdalena Waligórska, Ilona Sojda, Paweł Janyst. 
 
 Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz posiada 
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Absolwenci 
"Żeromskiego" z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach 
krajowych i zagranicznych. W roku 2003 szkoła otrzymała nagrodę 
Wojewody Świętokrzyskiego "Duma Regionu", w roku 2006 tytuł 
"Superszkoły" w konkursie Radia Kielce, a w 2013 tytuł ZŁOTEJ 
SZKOŁY w XV Jubileuszowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. W latach 2013-2018 27 uczniów naszej szkoły 
uzyskało tytuł finalisty lub laureata w różnych olimpiadach 
przedmiotowych. 
  
 Młodzież naszego liceum jest zaangażowana w życie kulturalne, 
naukowe oraz sportowe Kielc i regionu. W szkole działa, młodzieżowa 
grupa wolontariatu, klub historyczny "HIRD", grupa rekonstrukcji 
historycznej, grupy artystyczne, szkolny klub sportowy, przedmiotowe 
koła zainteresowań. Co roku w okresie przedświątecznym organizowany 
jest charytatywny koncert mikołajkowy, a każdą wiosnę rozpoczynamy 
przeglądem talentów artystycznych "Szansonada". Aktualnie do naszej 
szkoły uczęszcza 701 uczniów. 
  
 W roku szkolnym 2019/2020 szkoła utworzy 12 klas (6 dla 
absolwentów gimnazjów i 6 dla absolwentów szkół podstawowych).  
Profile dla absolwentów gimnazjum:humanistyczny (34 miejsca), 
medyczny (102 miejsca), matematyczno-geograficzny z rozszerzonym 
językiem angielskim (34 miejsca), matematyczno-fizyczno-informatyczny 
(34 miejsca).  



Profile dla absolwentów szkół podstawowych: humanistyczny (34 
miejsca), medyczny (102 miejsca), matematyczno-geograficzny z 
rozszerzonym językiem angielskim (34 miejsca), matematyczno-fizyczno-
informatyczny (34 miejsca). 
  



 

 

II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 

 

 

 

 
 ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 9, 25-366 Kielce 

tel. 41 36 76 159; 41 36 76 978 

e-mail: sniadek@sniadek.pl 

 

 
 

 

Co warto wiedzieć o szkole? 

 

 

Szkoła dawniej... 

 Szkoła założona została w 1903 roku jako prywatna, siedmioklasowa 

Miejska Szkoła Handlowa. Podczas zaboru rosyjskiego prawo nie zabraniało 

Polakom zakładania szkół handlowych, dlatego mieszkańcy Kielc dobrowolnie 

opodatkowali się, by stworzyć placówkę uczącą języka polskiego. W czasie 

I wojny światowej w jej budynku działał szpital. W 1918 r. przekształciła się w 

Męską Szkołę Realną, a następnie w ośmioletnie Państwowe Gimnazjum im. 

Jana Śniadeckiego. W 1932 r. wskutek reformy szkoła podzieliła się na 

czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Podczas okupacji jej budynek został 

zamieniony w magazyn zboża. W 1945 r. szkoła wznowiła działalność, ale po 

pięciu latach została zamknięta z powodów ideologicznych. W jej budynku 

utworzono wówczas II Żeńskie Liceum Ogólnokształcące. Dopiero w 1958 r. 

placówka ponownie zaczęła funkcjonować w poprzedniej formie, tym razem 

jako II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego. 

 

Szkoła obecnie... 

 Liceum ma swoją  siedzibę przy  ul. Śniadeckich 9 w Kielcach.  Jest 

ponadgimnazjalną szkołą ogólnokształcącą prowadzoną przez Miasto Kielce, 



nad którą nadzór pedagogiczny pełni Świętokrzyski Kurator Oświaty. Liceum w 

trzyletnim cyklu kształci, wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami 

i uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej 

Polskiej.   Szkoła poszczycić się może wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi - 

jesteśmy w czołówce rankingów, zarówno w województwie świętokrzyskim, jak 

i w kraju. Mamy wielu  laureatów  i finalistów olimpiad.  W 2011 r. 

otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Placówka dysponuje 

nowoczesną bazą dydaktyczną  oraz znakomitą infrastrukturą sportową. Kolejne 

pokolenia uczniów angażują się w działalność szkolnego chóru, odnoszącego 

sukcesy również poza murami liceum. Uczniowie mają możliwość realizowania 

swoich zainteresowań w różnorodnych konkursach i projektach edukacyjnych, 

takich jak: 

- Świętokrzyskie Dwujęzyczne. Szkolne Inkubatory dwujęzyczności; 

- Erasmus +; 

- Szkolna Internetowa gra giełdowa; Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo; Moje 

finanse; 

 Młodzież może także uczestniczyć w międzynarodowej wymianie 

uczniowskiej. Szkoła stwarza możliwości realizacji pasji artystycznych 

(„Śniadek ma talent”), sportowych, pomocy innym ludziom („Szlachetna 

paczka”). Wspiera swoich podopiecznych w podejmowaniu ambitnych wyzwań 

edukacyjnych, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w wielu olimpiadach 

krajowych, międzynarodowych oraz konkursach przedmiotowych.    

Najwybitniejszym uczniom i absolwentom przyznawana jest statuetka  

„Śniadek”. 

 Liceum jest jedynym w regionie Centrum Energii Odnawialnych: jedna z 

pracowni komputerowych zasilana jest panelami słonecznymi, jonizatory dbają 

o jakość powietrza w szkole, a rekuperatory odzyskują ciepło. 

 Jako jedyna szkoła w województwie współpracujemy z Edukacyjną 

Fundacją im. prof. Romana Czerneckiego-szesnastu stypendystów  to uczniowie 

naszego liceum. 

Od 2016 r. szkoła posiada tytuły: „Złotej Szkoły”- uzyskany w rankingu pisma 

„Perspektywy” oraz „Europejskiej Szkoły Praworządności”. 

  

 Dyrektor szkoły p. mgr Bożena Potocka podpisała 27. 01 2017r. z dr 

Sławomirem Żółtkiem-  prodziekanem ds. studenckich,  reprezentującym  

Wydział Prawa i Administracji UW, umowę dotyczącą  utworzenia od 01. 09. 

2017r. klasy patronackiej. 

   

W dniu 11. 04. 2018 r. pani dyrektor  uczestniczyła w spotkaniu 

zorganizowanym przez  rektora SGH w Warszawie, na którym odbyła się 

ceremonia podpisania umów w ramach programu ,,Klasa akademicka SGH”.                                                                                                                                                                                                                      

Nasza szkoła jako jedyna w województwie od 1. 09. 2018 r. utworzyła  klasę 

pod patronatem SGH .                                                                                                                                



  

 

 W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach jest 

27 oddziałów (9 klas pierwszych, 9 klas drugich i 9 klas trzecich), liczących 

średnio po 33 uczniów. W roku szkolnym 2019/20  planowany jest nabór do 14 

klas pierwszych : 7 klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów i 7 klas 

pierwszych dla ośmioklasistów. 

 
  



IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach          
 
ul. Radiowa 1 

25-317 Kielce 

tel. 041 36 76 505  

www.4lo.edu.pl 

 

 

 

                            

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 

…oknem na świat 
Jeśli chcesz: 

 rozwijać zdolności aktorskie oraz recytatorskie, zostań aktorem w szkolnym 

teatrze Panika i GroPe423 

 poznać pracę różnych instytucji czy urzędów, weź udział  w rozprawie 

sądowej lub odwiedź laboratorium medyczne 

 poszerzać wiedzę w sposób niestandardowy, uczestnicz w zajęciach na 

uczelniach wyższych 

 zwiedzać świat i wzbogacać słownictwo w języku obcym, wybierz się na 

szkolną wycieczkę, np. do Londynu lub Wiednia 

 nabywać doświadczenia dziennikarskiego, „przejmij” szkolny radiowęzeł 

 realizować swoje pasje turystyczne, wędruj po górach ze Szkolnym Klubem 

Turystycznym 

 wzbogacać wiedzę informatyczną, korzystaj z sali multimedialnej i redaguj 

szkolną stronę internetową lub Facebook  

 rozwijać sprawność fizyczną, trenuj w nowym kompleksie rekreacyjno-

sportowym 

W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzonych  
12 oddziałów,  z czego:   

6 dla absolwentów szkoły podstawowej (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F)  
6 dla absolwentów gimnazjum (1Ag, 1Bg, 1Cg, 1Dg, 1Eg, 1Fg) 

 

http://www.4lo.edu.pl/


Nazwa 

klasy 

Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 
Przygotowanie na studia 

1A 

1Ag 
matematyka, fizyka, informatyka kierunki techniczne, architektura, informatyka 

1B 

1Bg 

matematyka, geografia,  

język angielski 

ekonomia, turystyka, zarządzanie i marketing, 

geodezja i kartografia 

1C 

1Cg 

geografia , język angielski,  

wiedza o społeczeństwie  

ekonomia, stosunki gospodarcze, turystyka, 

ochrona środowiska, prawo, psychologia,  

j. obce  

1D i E 

1Dg i 1Eg 
biologia, chemia medycyna, biotechnologia, weterynaria 

1F 

1Fg 

język polski, historia,  

wiedza o społeczeństwie 

psychologia, dziennikarstwo, socjologia,  

polonistyka,  lingwistyka  

 

„Każdy uczeń posiada wiele talentów -  ta szkoła potrafi je odkryć i 

rozwinąć” 
 
  



V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach 

 

 

 

Kielce ul. Marszałkowska 96 

tel.: 41 36 76 163 centrala 

fax: 41 36 76 920 

e-mail: sekretariat@5lo.kielce.eu 

http://5lo.kielce.eu 

www.facebook.com/Liceum-Ściegiennego-w-Kielcach 

 

 
 

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach to szkoła z certyfikatem 

bezpieczeństwa. Szkoła z wysoką jakością nauczania. Szkoła z tradycjami 

przyjazna dla uczniów i rodziców. 

W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzonych 14 klas pierwszych, po 7 dla 

absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej.  

Oferta profili z przedmiotami rozszerzonymi: 

1 A - matematyka, informatyka, język angielski  

1 B geografia, matematyka, język angielski  

1 C geografia, matematyka, informatyka  

1 D historia, język polski, język angielski  

1 E historia, język polski, wiedza o społeczeństwie  

1 F biologia, język polski, język angielski  

1 G biologia, chemia  

Ściegienny umożliwia wszechstronny rozwój – naukowy, sportowy i 

artystyczny. W szkole działa wiele kół zainteresowań: teatralne, dziennikarskie, 

astronomiczne, biologiczne, sportowe,  grupa sanitarna. Ściegienny 

współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką 

Świętokrzyską. 

  

mailto:sekretariat@5lo.kielce.eu
http://5lo.kielce.eu/
http://www.facebook.com/Liceum-Ściegiennego-w-Kielcach


 
XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 

 

31-875 Kraków os. Dywizjonu 303 bl. 66  

Tel. 12-648-27-51  

e-mail: sekretariat@zso14.pl 

 

 
 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Klasy taneczno-teatralne 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

• j. polski 

• j. angielski  

• do wyboru: geografia, historia, biologia 

Dodatkowo:  

• wiedza o tańcu   

• zajęcia taneczne 

Klasa realizuje innowacyjny program - kształcenie w zakresie teatru tańca 

współczesnego. 

Obowiązkowe zajęcia obejmują:  

• taniec: współczesny, klasyczny,  techniki taneczne,  

• zajęcia aktorskie, 

• wiedzę o tańcu  i historię tańca, 

• choreografię. 

 

Klasy ogólno-integracyjne 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

• j. polski 

mailto:sekretariat@zso14.pl


• j. angielski 

• do wyboru: geografia, biologia, historia 

Dodatkowo: 

• podstawy psychologii i pedagogiki.  

Klasa liczy 15 - 20 osób, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Program 

i wymagania edukacyjne są takie same jak w pozostałych klasach liceum.  

 

Klasa Ekonomiczno-Menedżerska 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

• matematyka 

• j. angielski 

• geografia 

Dodatkowo: 

• historia i społeczeństwo  

Dodatkowe zajęcia: Ekonomia Menedżerska, Przywództwo strategiczne, 

Zarządzanie strategiczne  i operacyjne oraz Matematyka w naukach i 

zarządzaniu (60 h w ciągu roku szkolnego). 

 

  



 
 
 

Akademia Morska 

 

ul. Wały Chrobrego 1-2  

70-500 Szczecin 

www.am.szczecin.pl  

 
 
 

 
 
 
 
 

Akademia Morska w Szczecinie jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się 

uczelnią. Kształci poszukiwanych specjalistów, znajdujących zatrudnienie m.in. 

w żegludze międzynarodowej i śródlądowej oraz w przedsiębiorstwach i 

instytucjach związanych z gospodarką morską. Studenci akademii uczą się na 

trzech wydziałach, na studiach inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich 

w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.  

Ze względu na specyfikę przyszłej profesji, studenci od pierwszych chwil mają 

kontakt z praktyczną nauką zawodu. W program nauczania wpisane są płatne 

praktyki, uruchomiony jest także program płatnych staży w prestiżowych 

przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Studenci mają również możliwość 

realizowania swoich pasji w kołach naukowych, uczestniczenia w badaniach 

naukowych oraz uprawiania sportu i rozwijania indywidualnych zainteresowań.  

Akademia posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się między 

innymi: świetnie wyposażony statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, 

laboratoria i pracownie specjalistyczne, symulatory, silniki, kokpity 

sterownicze, elektroniczne mapy oraz pracownie komputerowe. 

Uczelnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która 

zapewnia kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym. 

Naukowcy akademii prowadzą także szereg badań istotnych dla rozwoju 

regionu i gospodarki morskiej, m.in. z zakresu diagnostyki i remontów maszyn, 

zielonej energetyki, zawansowanych materiałów dla okrętownictwa, biopaliw, 

bezpieczeństwa żeglugi i transportu, czy innowacyjnych systemów 

wspomagania nawigacji. 

 

Kierunki kształcenia: 

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY 

http://www.am.szczecin.pl/


 nawigacja 

 transport 

 geodezja i kartografia 

 informatyka 

 żegluga śródlądowa 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

 mechanika i budowa maszyn 

 mechatronika 

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU 

 transport 

 logistyka 

 zarządzanie i inżynieria produkcji 

 zarządzanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZKOŁY AWANS NA HELENÓWKU 

TECHNIKUM,BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, LICEUM, SZKOŁY 

POLICEALNE(kierunki medyczne) 

 

ul. Helenówek 2 i 4 

ul. Klonowa 53A/55 – kierunki medyczne 

Kielce 

Tel/fax , +48 41 345 28 32, +48 41 366 02 53, 666 854 666 

sekretariat@awans-szkoly.pl, sekretariath4@wp.pl 

http://www.awans-szkoly.pl 

 

 

 

Szkoły istnieją od 1999 r. Od samego początku naszym priorytetem jest 

stworzenie uczniom jak najlepszych warunków umożliwiających rozwój ich 

zdolności i zainteresowań. Chcemy aby nasi absolwenci byli jak najlepiej 

przygotowani do wejścia w dorosłe życie, na rynek pracy, do podjęcia dalszej 

nauki. Nasze szkoły to dobry wybór. Zapewniamy praktyki we wszystkich 

zawodach, oferujemy bezpłatne kursy zawodowe dla naszych uczniów (prawo 

jazdy kat. B, przedstawiciel handlowy, wizaż, kelner/barman i wiele innych), 

zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, wycieczki i wiele innych. Zajęcia 

szkolne odbywają się w  nowoczesnych budynkach dydaktycznych 

wyposażonych w profesjonalne pracownie do zajęć praktycznych i 

teoretycznych. Posiadamy 4 nowoczesne pracownie informatyczne. 

Dodatkowo zapewniamy naszym uczniom  PRAKTYKI ZAGRANICZNE z 

mailto:sekretariat@awans-szkoly.pl
http://www.awans-szkoly.pl/


atrakcyjnym wynagrodzeniem dla każdego. Szkoły prowadzą kształcenie w 

następujących kierunkach : 

W TECHNIKUM: technik : żywienia i usług gastronomicznych, 

informatyk, usług fryzjerskich, hotelarstwa, pojazdów samochodowych, 

architektury krajobrazu, logistyk, organizacji reklamy, ekonomista, obsługi 

turystycznej 

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA: fryzjer, kucharz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów 

samochodowych, murarz-tynkarz, lakiernik samochodowy , cukiernik, 

sprzedawca, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, 

W SZKOLE POLICEALNEJ : technik usług kosmetycznych, asystentka 

stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, 

elektroradiolog, masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bank Millennium S.A. 

 

ul. Stanisława Żaryna 2A,  

02-593 Warszawa, Polska 

  

 

 

 

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje 

usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieć 

indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Bank od lat prowadzi 

działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym 

swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego College Medyczny 

 

ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce 

telefon: 41 33 08 800, 533 567 482 

e-mail: sekretariat@college-med.pl 

Strona internetowa: www.college-med.pl 

 

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne College Medyczny to jedyne konsorcjum w 

Polsce skupiająca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych . 

Posiada najbogatszą ofertę kursów i szkoleń, studia podyplomowe na ponad 100 

kierunkach, 7 przedszkoli naukowych . Spełniając oczekiwania klientów w 

szerokim zakresie usług edukacyjnych z licznymi sukcesami dzięki 

profesjonalnej kadrze, gwarantuje wysoki poziom kształcenia, nowoczesną bazę 

dydaktyczną oraz przyjazną atmosferę. Konsorcjum stale rozszerza swoją ofertę 

edukacyjną. W roku 2019 powstało jedyne w Kielcach Naukowe Liceum im. 

Marii Skłodowskiej-Curie. Misją Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego jest 

wszechstronna działalność, w tym badawczo-naukowa, społeczna, oświatowa, 

informacyjna, na rzecz szeroko rozumianego rozwoju edukacji w Polsce i 

polskich przedsiębiorstw oraz podnoszenia ich konkurencyjności i wspomagania 

rozwoju gospodarczego RP, w tym promowania rozwoju przedsiębiorczości i 

inicjatywy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@college-med.pl
http://www.college-med.pl/


LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA  

 

ul. Dywizjonu 303 nr 35 

08-521 Dęblin 

tel. 261 517 100 

e-mail: rektorat@law.mi.pl 

www.law.mil.pl 

 

 

 

 

 

Studia Wojskowe: Biuro Rekrutacji i Kształcenia, tel. 261 517 733 

Studia Cywilne: Wydział Lotnictwa, tel. 261 518 811 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, tel. 261 518 269 

 

STUDIA WOJSKOWE 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA: 

 pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu 

transportowego, pilot śmigłowca), 

 nawigacja lotnicza (nawigator statku powietrznego), 

 bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP), 

 eksploatacja statków powietrznych. 

http://www.law.mil.pl/


 

NAWIGACJA: 

 nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania), 

 zarządzanie ruchem lotniczym (kontroler ruchu lotniczego), 

 zarządzanie ruchem lotniczym. 

 

LOGISTYKA: 

 ogólnologistycznej. 

 

STUDIA CYWILNE 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA:  

 pilotaż statków powietrznych,  

 awionika,  

 bezzałogowe statki powietrzne,  

 inżynieria lotnicza,  

 eksploatacja statków powietrznych. 

 

NAWIGACJA: 

 eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych,  

 zarządzanie ruchem lotniczym.   

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:  

 bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,  

 ochrona osób i mienia,  



 zarządzanie kryzysowe,  

 bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym, 

 zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych. 

 

LOGISTYKA: 

 logistyka lotnictwa,  

 zarządzanie obsługą na lotnisku,  

 zarządzanie obsługą na lotnisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoły Medyczne Omega 

 

www.omega.szkola.pl 

 

 

 

 
 

 

 

Szkoły Medyczne Omega istnieją na polskim rynku od połowy lat 

dziewięćdziesiątych i 

dotychczas wykształciły ponad 20 tys. osób. Szkoły Medyczne L.C.E. Omega 

obecne są w 

Kielcach, Lublinie, Miechowie, Rzeszowie i Warszawie.  

 

Kształcimy w takich kierunkach jak: 

 

 technik farmaceutyczny, 

 technik dentystyczny, 

 higienistka stomatologiczna, 

 asystentka stomatologiczna, 

 a także nowość - Liceum Ogólnokształcące o profilu Medycznym dla 

młodzieży. 

 

Średnia zdawalność egzaminów w naszych szkołach wynosi od 90% do 100%. 

Większość kierunków nauczana jest nieodpłatnie w dogodnym systemie 

wieczorowo-weekendowym.  

W Szkołach Medycznych L.C.E. Omega przykładany jest ogromny nacisk do 

wyposażenia pracowni. Każdy słuchacz lub uczeń ma zapewnione 

indywidualne stanowisko do pracy oraz niezbędne materiały i narzędzia do 

wykonywania ćwiczeń. Nauczyciele to wysoce wyselekcjonowana kadra 

pedagogiczna z najlepszych szkół oraz uczelni wyższych, o szerokim profilu 

specjalizacji. 

 

Więcej informacji na www.omega.szkola.pl 

 

 



Perspektywy 

 

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 

tel. 22 628 58 62 

www.perspektywy.pl 

e-mail: mail@perspektywy.pl 

 

Miesięcznik Edukacyjny Perspektywy to główny nośnik raportów, rankingów i 

informatorów edukacyjnych. Magazyn patronuje wielu wydarzeniom i 

inicjatywom służącym ambicjom edukacyjnym Polaków; uczniów, 

maturzystów, studentów i absolwentów. To jedyny ogólnopolski magazyn 

publikujący wielokryterialne rankingi edukacyjne – w tym: Ranking Szkół 

Ponadgimnazjalnych, Ranking STEM, Ranking Szkół Wyższych, Ranking 

Kierunków Studiów w tym najnowszy – Ranking Studiów Inżynierskich, 

Ranking Programów MBA. 

 

Najpopularniejsze działania to akcje Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny 

do ścisłych! 

 

Perspektywy uznane zostały przez Instytut Monitorowania Mediów, obok 

Forbes, za najbardziej opiniotwórczy miesięcznik dekady 2004-2013. W 

najnowszym raporcie IMM, w oparciu o dane za rok 2018, Perspektywy znowu 

są bezkonkurencyjne i liderują miesięcznikom. Pod uwagę brano powoływanie 

się na dany tytuł przez inne media (w prasie, radiu, telewizji i w portalach 

internetowych). Na Perspektywy powoływano się w analizowanym okresie aż 

2025 razy (dla przykładu na drugi w zestawieniu miesięcznik  Forbes 

powoływano się 1390 razy). 

 

  



 

 

Pro Civitas – Szkoły, Szkolenia, Studia podyplomowe 

 

ul. Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce 

Tel: 41 240 64 26 

www.procivitas.edu.pl  

facebook.com/szkolaprocivitas 

 

 

 
 

 

 

Pro Civitas-PROponujemy najlepsze! 

Redefiniujemy szkoły policealne, ponieważ jesteśmy przekonani, że są one 

skuteczną kontrofertą dla studiów wyższych, bądź mądrą dodatkową opcją dla 

osób, które wybrały studia wyższe po ukończeniu liceum, technikum, szkoły 

branżowej. 

Uczymy bezpłatnie ponad 30 zawodów oraz poruszania się na rynku pracy. 

Kształcimy specjalistów – zawodowców gotowych do podjęcia pracy w 

konkretnych branżach. 

Sprawdzamy się również, jako organizatorzy szkoleń zawodowych oraz 

doskonalących. 

Absolutną nowością w naszej ofercie są studia podyplomowe dla nauczycieli i 

biznesu. 

PROsta droga do zawodu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZKOŁA PRO – FIL 

 

ul. Romualda 3 

Kielce 

tel.  41 368 17 43, 602 522 659 

e-mail: sekretariat@pro-fil.kielce.pl 

www.pro-fil.kielce.pl 

 

 

 

Bezpłatne technikum dzienne dla młodzieży  

Kierunki: 

-fryzjerstwo 

-hotelarstwo 

Doskonale wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych i 

ogólnokształcących. 

Uczniowie zdobywają laury w konkursach, są obecni w środowisku naszego 

miasta. 

•Bezpieczna szkoła z tradycją. 

•Miła atmosfera. 

•Profesjonalna kadra. 

Zapraszamy!!! 

 

 

mailto:sekretariat@pro-fil.kielce.pl
http://www.pro-fil.kielce.pl/


Rzemieślnicza Szkoła Branżowa 

 

w Kielcach 

ul. Warszawska 34 

25-312 Kielce 

tel. +48 41 344 76 53 

e-mail: sekretariat@izbakielce.pl 

 

 

 
 

Co nas wyróżnia? 
  

- jesteśmy pierwszą szkołą w regionie powołaną przez przedsiębiorców; 

- poza tradycyjnymi zawodami oferujemy naukę w zawodach unikatowych np. 

kominiarz czy kamieniarz; 

- otrzymasz wynagrodzenie za każdy miesiąc nauki zawodu; 

- umożliwiamy zdobycie ciekawych, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji 

poszukiwanych na rynku pracy; 

- oferujemy ciekawe kursy i szkolenia; 

  

Zawody, w których możesz podjąć naukę: 
Mechanik pojazdów samochodowych 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Mechanik motocyklowy 

Blacharz samochodowy 

Lakiernik 

Fryzjer 

Cukiernik 

Piekarz 

Kucharz 

Kelner 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Kominiarz 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 

Kamieniarz 

Murarz - tynkarz 

Fotograf 

i wiele innych... 

mailto:sekretariat@izbakielce.pl
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/19
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/27
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/20
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/28
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/22
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/21
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/23
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/26
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/24
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/25
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/29
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/30
http://cms.rsbkielce.pl/admin/wyswietl/31


  

Głównym zadaniem szkoły jest dostarczenie kadr dla rzemiosła i firm regionu, a 

tym samym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i 

umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass 

w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Jest to dokument 

potwierdzający posiadanie zawodu, co jest wysoko cenione we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Społeczna Akademia Nauk  

 

Peryferyjna 15,  

25-562 Kielce, 

Biuro Promocji i Rekrutacji +48 517 317 117,  

Dziekanat 41 331 74 10 

e-mail: kielce@san.edu.pl 

 

 

 
 

 

Społeczna Akademia Nauk istnieje od 1994 roku, rokrocznie zdobywając 

prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Kolejne czołowe miejsca SAN w 

ogólnopolskich rankingach mówią same za siebie – są potwierdzeniem dbałości 

o poziom kształcenia i rosnącej pozycji uczelni w kraju. Podstawą kształcenia w 

uczelni jest łączenie teorii z praktyką. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest 

ścisła współpraca z wieloma uczelniami i instytucjami o zasięgu 

międzynarodowym, między innymi z Clark University (USA), dzięki której 

studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański 

dyplom Master, oraz wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. Prężna 

działalność Biura Współpracy z Zagranicą daje studentom możliwość odbycia 

części studiów lub praktyk zawodowych w znakomitych uczelniach partnerskich 

we wszystkich częściach świata w ramach stypendium Erasmus+.  

W regionie świętokrzyskim Społeczna Akademia Nauk to jedyna uczelnia 

posiadająca status akademii. Studia w Kielcach prowadzone są na Wydziale 

Handlu i Bezpieczeństwa SAN. W naszym regionie ma to olbrzymie znaczenie, 

bo dyplom akademicki poprawia sytuację absolwentów na rynku pracy - mówi 

dr Paweł Ramiączek, dziekan kieleckiego wydziału uczelni. Jej studenci 

otrzymują silne wsparcie w budowaniu ścieżek kariery zawodowej. Aż 71% 

absolwentów SAN uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów pomogła im 



podnieść swoje kwalifikacje i miała decydujący wpływ na zwiększenie 

zarobków.  

Kierunki studiów w kieleckim Wydziale SAN dobierane są pod kątem 

oczekiwań potencjalnych pracodawców w regionie - zarówno na studiach 

licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Można tutaj podjąć studia takie 

jak: administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, 

zarządzanie, ekonomia, logistyka.  

Także studia podyplomowe w Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa SAN 

zainteresują kandydatów szukających atrakcyjnej pracy w takich branżach, jak: 

logistyka. zarządzanie, bezpieczeństwo, pedagogika, BHP, ochrona danych 

osobowych, szkolnictwo. Znajdziemy w nich kilkanaście kierunków, takich jak: 

„zarządzanie transportem”, „organizacja pomocy społecznej”, „kadry, płace i 

ubezpieczenia społeczne”, czy „przygotowanie pedagogiczne”. 

To co szczególnie wyróżnia SAN na rynku edukacyjnym w świętokrzyskim to 

bogata oferta kursów kwalifikowanych dostosowanych do potrzeb wszystkich 

którzy potrzebują podnieść kwalifikacje w krótkim czasie. Kursy z pierwszej 

pomocy, przygotowujące do pracy w policji, językowe czy detektywistyczne to 

kilka z wielu jakie można znaleźć w ofercie Wydziału. 

Warto pamiętać że:  

 Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. 

Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia 

podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i 

niestacjonarnym w języku polskim i angielskim. 

 SAN – jako Lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski 

sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności 

praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. 

 Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzi, Kielcach, 

Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i 

nowoczesną bazą dydaktyczną. 

 Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC. 

 W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano 

innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry 

osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku 

angielskim oraz znakomite warunki studiowania. 

 W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w 

Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w 

nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni. 

 Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia 

niepubliczna w Polsce wg MNiSW. 



 W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz 

wybitni praktycy z Polski i z zagranicy. 

 Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się 

warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe 

media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing 

medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język 

angielski w reklamie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

 

 

ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce 

tel. 41 200 17 50 

e-mail: swietokrzyska@ohp.pl 

 

 

 
 

 

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach dysponuje siecią 

jednostek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających młodzieży możliwość 

kształcenia i przygotowania zawodowego. Przygotowanie to może się odbywać 

na warsztatach własnych OHP lub u zewnętrznych pracodawców. Część 

jednostek posiada internaty, w których młodzież jest zakwaterowana i znajduje 

się pod całodobową opieką kadry OHP. Wszystkie placówki OHP oferują 

młodzieży opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz różne aktywności 

wspierające rozwój indywidualny i społeczny.  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:swietokrzyska@ohp.pl


Świętokrzyskie Centrum Kształcenia „UNIWEREK”  

 

ul. M. Opielińskiej 21 

Kielce 

tel./fax 41 368 66 96 

www.uniwerek-kielce.pl 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące 

Klasa stewardess/stewardów; 

Klasa medialno-dziennikarska (Klasy mundurowe) 

 

Technikum zawodowe 

- klasy mundurowe, budowlane, mechaniczne, fryzjerskie, hotelarskie, 

gastronomiczne, informatyczne, kolejarskie, technik pojazdów samochodowych, 

technik obsługi turystycznej, spedytor, logistyk, kucharz, kelner, ochrona 

środowiska, urządzenia sanitarne, technolog odzieży, architektura krjobrazu. 

 

NOWOŚĆ! Technik poligraf 

Szkoła branżowa I stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 

- klasy mundurowe (uczeń otrzymuje zapłatę za pracę): lakiernik, blacharz, 

ślusarz, sprzedawca, stolarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, brukarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych, mechanik pojazdów samochodowych, 

mechanik-kierowca, pracownik pomocniczej obsługi hotelowej, murarz, 

mechanik motocyklowy, kolejarz, posadzkarz, fryzjer, krawiec, kucharz, 

piekarz, cukiernik. 

 

Szkoły dla dorosłych – zaoczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

Szkoły Policealne.   

http://www.uniwerek-kielce.pl/


 

 

 

 

 

TEB Edukacja Kielce  

 

ul. Sienkiewicza 45 

25-005 Kielce  

tel. 41 248 60 40  

e-mail: kielce@teb.pl  

www.teb.pl 

 

 

 
 

 

TEB Edukacja to największa ogólnopolska sieć szkół posiadająca swoje 

placówki w 45 miastach w Polsce. Od 2004 roku prowadzimy działalność 

edukacyjną w Kielcach ramach szkoły policealnej, medycznej oraz technikum 

dla młodzieży. Oferta szkoły policealnej obejmuje ponad 50 kierunków – 

medycznych, kosmetycznych, informatycznych, administracyjnych i innych. 

Prowadzimy również liczne kursy i szkolenia. Zajęcia prowadzone są w trzech 

trybach – dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. 

W technikum oferujemy naukę na 4 kierunkach:  

 Technik informatyk - klasa patronacka Microsoft  

 Technik informatyk i e-sport - klasa patronacka Microsoft  

 Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon  

 Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional 

Dysponujemy nowoczesną i profesjonalną bazą dydaktyczną w postaci 

specjalistycznie wyposażonych pracowni do nauki poszczególnych zawodów. 

Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim nauczyciele-praktycy z 

wieloletnim stażem zawodowym, którzy w przystępny sposób przekazują 

niezbędną wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem. Współpracujemy z 

firmami Microsoft, Canon, Schwarzkopf Professional, MSI, Inglot, Bielenda, 

Promedica24, umożliwiając uczniom i słuchaczom zdobycie dodatkowych 

certyfikatów w trakcie nauki. 

http://www.teb.pl/


 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

ul. Rakowicka 27 

 31-510 Kraków 

tel. 12 293 56 28, 12 293 54 25 

e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl 

www: www.uek.krakow.pl 

 

 

 
 

 

 

UEK oferuje: 

 możliwość kształcenia na 5 wydziałach  

 studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 

 studia podyplomowe 

 studia w języku polskim i angielskim 

 praktyki i staże w 500 firmach partnerskich. 

Alfabetyczny spis kierunków: 

 Administracja  

 Analityka gospodarcza   

 Applied Informatics   

 Audyt finansowy   

 Bankowość i zarządzanie ryzykiem   

 Ekonomia   

 Europeistyka   

 Finanse i rachunkowość   

 Gospodarka i administracja publiczna   

 Gospodarka przestrzenna   

 Informatyka stosowana   

 Innowacje w biznesie 

mailto:studiainfo@uek.krakow.pl
http://www.uek.krakow.pl/


  Innowacyjność produktu   

 Inżynieria organizacji i zarządzania   

 Logistyka międzynarodowa   

 Marketing i komunikacja rynkowa  

  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze   

 Modern Business Management 

 Quantitative Methods in Contemporary Management   

 Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie   

 Prawo 

 Rachunkowość i Controlling 

 Rynki finansowe 

 Stosunki Międzynarodowe  

 Studia miejskie 

 Towaroznawstwo  

 Turystyka i rekreacja 

 Zarządzanie 

 Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego  

 Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Zarządzanie międzynarodowe  



Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

 

ul. Żeromskiego 5 

25-369 Kielce 

tel. 41 349 72 94 

www.ujk.edu.pl  

 

 

 

 
 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18 

uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie 

świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich i 

magisterskich (niemal 50 kierunków), a także doktoranckich i 

podyplomowych. W ostatnich latach oferta dydaktyczna uczelni poszerzyła 

się m.in. o medycynę, prawo, psychologię, kryminologię stosowaną i 

rolnictwo ekologiczne. Kształcenie odbywa się na 8 wydziałach: 5 w Kielcach, 

2 w Piotrkowie Trybunalskim i 1 w Sandomierzu. Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego posiada  uprawnienia do nadawania tytułów naukowych 

doktora w 11 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do stopnia 

doktora habilitowanego.  

 

 

  

http://www.ujk.edu.pl/


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

 

e-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl 

 

 

 

STUDIA W SERCU KRAKOWA to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna 

okazja kontaktu z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. 

UPJPII jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, a nasza oferta dydaktyczna 

jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi.  

* ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I 

INFOBROKERSTWO 

* DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

* FILOZOFIA 

* HISTORIA 

* HISTORIA SZTUKI 

* MUZYKA KOŚCIELNA 

* NAUKI O RODZINIE 

* OCHRONA DÓBR KULTURY 

* PRACA SOCJALNA 

* PRAWO KANONICZNE 

* TEOLOGIA 

* TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM 

mailto:rekrutacja@upjp2.edu.pl


* TURYSTYKA RELIGIJNA 

 

 

  



Uniwersytet  Przyrodniczy  w Lublinie 

 

ul. Akademicka 13 

20-950 Lublin 

www.up.lublin.pl  

 

 

Studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie 

zdobyte w nowoczesnej uczelni. Studenci kształcą się na blisko 40 kierunkach, 

w tym unikatowych w skali kraju jak:  behawiorystyka zwierząt,  hipologia i 

jeździectwo,  analityka weterynaryjna,  pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, 

 zielarstwo i fitoprodukty,  global management in agribusiness.  

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 

stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach III stopnia. 

Zapewniamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i doskonałe warunki do 

uprawiania sportu (własny ośrodek hipiczny, stację żeglarską, centrum 

sportowe). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w 2019 r. zajął I miejsce wśród lubelskich 

uczelni i I miejsce w Polsce wśród uczelni przyrodniczych pod względem liczby 

przyznanych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia jest 

także w ścisłej czołówce krajowej w pozyskiwaniu środków finansowych na 

wsparcie wymiany międzynarodowej Programu Erasmus+. 

Oferowane kierunki studiów:  agrobiznes,  aktywność fizyczna i 

agroturystyka kwalifikowana,  analityka weterynaryjna,  architektura 

krajobrazu,  behawiorystyka zwierząt,  bezpieczeństwo i certyfikacja 

żywności,  bezpieczeństwo i higiena pracy,  bioinżynieria,  biokosmetologia, 

 biologia,  biotechnologia,  chłodnictwo, klimatyzacja i technologie 

zintegrowane,  dietetyka,  doradztwo w obszarach wiejskich,  ekoenergetyka, 

 ekonomia,  equine management and care,  gastronomia i sztuka kulinarna,  

geodezja i kartografia,  global manager in agribusiness,  gospodarka 

przestrzenna,  hipologia i jeździectwo,  inżynieria bezpieczeństwa,  

inżynieria chemiczna i procesowa,  inżynieria rolnicza i leśna,  inżynieria 

środowiska,  leśnictwo,  ochrona środowiska,  ogrodnictwo,  rolnictwo,  

sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne,  technologia żywności i żywienie 

człowieka,  towaroznawstwo,  transport i logistyka,  turystyka i rekreacja,  

weterynaria,  zarzadzanie i inżynieria produkcji,  zielarstwo i fitoprodukty,  

zootechnika. 

 

Z nami w praktycznym kierunku! 

 

  

http://www.up.lublin.pl/


WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH 

 

25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15  

tel. 41 331 73 75, 41 331 72 38 

fax 41 331 92 92 

e-mail: ws@ws.edu.pl  

www.ws.edu.pl, 

www.rekrutacja.edu.pl, 

 www.facebook.com/Wszechnica.Swietokrzyska 

 

 

 
 

 

Uczelnia niepubliczna założona w 1994 r. 

Rektor: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk 

OFERTA EDUKACYJNA  

Studia I stopnia 

PEDAGOGIKA: pedagogika resocjalizacyjna (S, N), edukacja wczesnoszkolna i 

przedszkolna (N) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE (S, N): specjalność nauczycielska 

Studia II stopnia 

PEDAGOGIKA (N): resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 

WYCHOWANIE FIZYCZNE (N): specjalność nauczycielska 

*S, N – stacjonarne, niestacjonarne 

Prowadzimy też studia podyplomowe i specjalistyczne kursy. 

Więcej: www.ws.edu.pl 

Zapraszamy! 

mailto:ws@ws.edu.pl
http://www.ws.edu.pl/
http://www.rekrutacja.edu.pl/
http://www.facebook.com/Wszechnica.Swietokrzyska
http://www.ws.edu.pl/


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego 
 
ul. Pomorska 149.153, 90-236 Łódź 
Tel. (42) 635-42-61 
e-mail: studia@wfis.uni.lodz.pl 
www.wfis.uni.lodz.pl 
www.studia.wfis.uni.lodz.pl 
 
 

 
 
Z nami pasja staje się karierą! 
 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego jest 
miejscem dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań technicznych, 
nastawionych na analizę zjawisk przyrody, poznających technologie 
informatyczne i mobilne. 
 
Oferujemy studia pozwalające na zdobywanie wiedzy z dziedziny fizyki, 
informatyki oraz nauk matematyczno-przyrodniczych na różnych 
poziomach, w tym inżynierskim. Największą inspiracją są prace realizowane 
przez studentów, którzy tworzą gry, aplikacje na urządzenia mobilne, 
przeprowadzają eksperymenty oraz pokazy w nowoczesnych laboratoriach 
fizycznych i pracowniach informatycznych.  
 

 

  

mailto:studia@wfis.uni.lodz.pl
http://www.wfis.uni.lodz.pl/
http://www.studia.wfis.uni.lodz.pl/


Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 

02-366 Warszawa 

e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl 

Telefon: 22 646 20 60 

strona internetowa: wsiiz.pl 

 

 

 

 
 

 

 

Naszą misją jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr 

zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się 

Europy. Nie bez przyczyny w naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kierunki – 

Kosmetologia (I i II stopień), Chemia kosmetyczna (studia inżynierskie) oraz od 

2017 roku studia licencjackie na kierunku Dietetyka. Ponadto w ofercie znajdują 

się studia podyplomowe: Kosmetologia stosowana, Kosmetologia bioestetyczna, 

Podologia, Trychologia Kosmetologiczna, Technologia produkcji kosmetyków, 

Żywienie kliniczne oraz Dietetyka i suplementacja. 

 

 

  

mailto:rekrutacja@wsiiz.pl
http://www.wsiiz.pl/


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 

ul. Kopernika 8 

25-366 Kielce 

tel. 413676797 

fax  413676970 

e-mail:  sekretariat@kopernik.kielce.eu 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika to nowoczesna szkoła 

wspierająca ucznia. Wybór kształcenia w kieleckim Koperniku to szansa na 

uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Szkoła 

zapewnia wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną liczbą finalistów i laureatów 

prestiżowych konkursów przedmiotowych  

i filmowych, atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Wielka 

Brytania, Niemcy, Irlandia, Portugalia) oraz szeroki wachlarz zajęć sportowych. 

Technikum nr 6 

 technik reklamy 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

Szkoła Policealna Nr 3 

 technik administracji 

 

  

mailto:sekretariat@kopernik.kielce.eu


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH  

 

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 

25-317 KIELCE 

e-mail: zse@zse-kielce.edu.pl 

tel. 41 368-05-70 , fax  41 344-21-20 

www.zse-kielce.edu.pl 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia  

TECHNIKUM nr 4   im. Ryszarda Kaczorowskiego 

 Technik elektronik 

 Technik elektryk 

 Technik informatyk 

 Technik energetyk 

 Technik automatyk 

W każdej z klas technikum pierwszym językiem obcym jest obowiązkowo 

angielski drugim językiem do wyboru niemiecki lub rosyjski. 

Ponadto w klasach technikum będą realizowane po 2 przedmioty w zakresie 

rozszerzonym z grupy: matematyka, geografia, fizyka, język angielski, 
informatyka. 

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia nr 4   im. Ryszarda Kaczorowskiego 

 Elektryk 

 Elektronik 

 Elektromechanik 

mailto:zse@zse-kielce.edu.pl
http://www.zse-kielce.edu.pl/


We wszystkich klasach szkoły branżowej obowiązkowym językiem obcym jest 

język angielski 

 

 

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego i  

Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Zespole Szkół 

Elektrycznych w Kielcach mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum i 

absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

Na terenie szkoły znajdują się:  pracownie elektryczne, elektroniczne i 

energetyczny, pracownie komputerowe i specjalistyczne, świetlica, biblioteka, 

sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk.   Wszystkie pracownie i sale 

lekcyjne mają dostęp do internetu. 

Uczniowie klas trzecich odbywają praktyki zagraniczne (Niemcy, Hiszpania, 

Portugalia, Wielka Brytania ). 

Szkoła dysponuje miejscami w internacie szkolnym znajdującym się w 

bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem dydaktycznym szkoły. 

                SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ 

  



Zespół Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie 

 

ul. Sportowa 3, 26-130 Suchedniów 

tel. 41 252 45 69, 792 700 729 

e-mail: lakksuchedniow@gmail.com 

www.korpuskadetow.com 

 

 

 

 
 

 

Szkoły Korpusu Kadetów to: 

         Liceum Akademickie Korpusu Kadetów 

         Technikum Korpusu Kadetów 

         Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

Zapisz się już dziś - ilość miejsc ograniczona. 

 

Zapewniamy: 

         naukę w klasach 12-14 osobowych 

         internat (pokoje z łazienką)  

         pełne wyżywienie 

         szkolenia wojskowe, w tym ratownictwo medyczne 

         najwyższe standardy nauczania  

 

Z nami zdasz maturę na najwyższym poziomie! 

 

Zdawalność matematyki w 2018 r. to średnio 95%! 

Nasza szkoła to nie tylko fantastyczna atmosfera, to przede wszystkim 

gwarancja wysokiego poziomu nauczania, dobrego wychowania i dyscypliny.  

 

 

 

 

  

mailto:lakksuchedniow@gmail.com
http://www.korpuskadetow.com/


Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach 

 

25-608 Kielce, ul. Jagiellońska 32 

fax (0-41)3676173 

e-mail: zsmech.kielce@gmail.com 

www.zsmkielce.pl 

facebook: www.facebook.com/zsm.kielce 

 

 

 
 

 

TECHNIKUM NR 2  

im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach 

   Nasze technikum to szkoła z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Umożliwia 

zdobycie podstawowej wiedzy ogólnej oraz dyplomu technika w następujących 

zawodach: 

- technik mechatronik – mechatroniczne systemy w pojazdach 

samochodowych 

- technik logistyk 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

- technik pojazdów samochodowych 

- technik pojazdów samochodowych i motocykli 

- technik pojazdów samochodowych z systemami hybrydowymi i 

elektrycznymi  

- technik logistyk – klasa mundurowa wojskowa  

- technik usług fryzjerskich 

Absolwenci technikum mogą podjąć samodzielną pracę lub kontynuować 

naukę na uczelniach wyższych szczególnie technicznych. 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1 

im. Stanisława Staszica w Kielcach 

 Szkoła branżowa przygotowuje specjalistów w najbardziej 

poszukiwanych dziedzinach przemysłu i usług. Dla kandydatów 

przygotowaliśmy następujące kierunki:  

http://www.zsmkielce.pl/
http://www.facebook.com/zsm.kielce


-  elektromechanik pojazdów samochodowych 

-  mechanik pojazdów samochodowych 

-  blacharz samochodowy 

-  kierowca mechanik 

-  mechanik monter maszyn i urządzeń 

-  operator obrabiarek skrawających 

-  fryzjer 

-  ślusarz 

 

Oferujemy wysoką jakość kształcenia w dobrze wyposażonych pracowniach. 

Absolwenci szkoły branżowej mogą podjąć samodzielną pracę lub kontynuować 

naukę w szkole branżowej II stopnia. 

 

 

    

  



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach  

 
 ul. Jagiellońska 90 

 25-734 Kielce 

 tel. 41  367 61 83 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

Nabór dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:  

X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego: kl. SMS z rozszerz.: biol-

chem, j. ang. oraz 13 h treningów (siatkówka/ręczna/badminton/tenis stołowy); 

kl. biol. – chem. - j. ang.; kl. mundurowa.: WoS, historia, j. ang. oraz 

dodatkowo: podst. prawa, strzelectwo, samoobrona.  



 

Branżowa: fotograf, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych.  

Technikum: tech. fotografii multimediów; tech. grafiki i poligrafii cyfrowej; 

tech. budownictwa. Dni otwarte: 29.03.i 25.04. i 24.05.19: Testy 

sprawnościowe: 23-24.05. 

  



 

 

 

 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 

 

ul.  Zagórska 14, 25 – 355 Kielce 

tel. 41 367 67 40 

tel. 41 367 67 41 

fax 41 367 69 71 

e-mail: zsps-kielce@wp.pl 

www: http://www.zsps.kielce.eu 

 

 

 
 

TECHNIKUM NR 3  

im. Danuty Siedzikówny „Inki”  

- kelner 

- technik technologii żywności 

- technik żywienia 

  i usług gastronomicznych 

- technik przetwórstwa mleczarskiego 

- technik turystyki wiejskiej 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3 

im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

- cukiernik 

- kucharz 

- wędliniarz 

- piekarz 

- operator maszyn i urządzeń przemysłu 

mailto:zsps-kielce@wp.pl
http://www.zsps.kielce.eu/
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,kelner
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20technologii%20żywności
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20żywienia%20i%20usług%20gastronomicznych
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20żywienia%20i%20usług%20gastronomicznych
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20przetwórstwa%20mleczarskiego
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik%20turystyki%20wiejskiej
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,cukiernik
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,kucharz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,wędliniarz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,piekarz
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,operator%20maszyn%20i%20urządzeń%20przemysłu%20spożywczego


  spożywczego 

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 

Zespół  Szkół  Przemysłu  Spożywczego w Kielcach   jest  szkołą 

zarówno z tradycjami , jak również  wyróżniającą  się nowoczesnością i 

innowacyjnymi metodami kształcenia zawodowego.                   . 

Kształcimy w zawodach : 

TECHNIKUM NR  3 im. Danuty Siedzikówny  „Inki”  

- kelner 

- technik technologii żywności 

- technik żywienia  i usług gastronomicznych 

- technik przetwórstwa mleczarskiego 

- technik turystyki wiejskiej  

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 3  im. Danuty Siedzikówny „Inki”  

- cukiernik 

- kucharz 

- wędliniarz 

- piekarz 

- operator maszyn i urządzeń przemysłu  spożywczego 

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 

 

Wybierając naukę w naszej szkole inwestujesz w siebie: 

U nas zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w 

branży gastronomicznej: 

– to jedna z najlepszych szkół  zawodowych o profilu gastronomicznym w 

Polsce, 

– stawiamy na naukę języków obcych, nasi uczniowie korzystają z najnowszych 

materiałów językowych oraz z multimedialnych pomocy dydaktycznych, 

– doskonale wyposażone pracownie technologiczne , cukiernicze, kelnerskie 

oraz warsztaty szkolne  umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych 

warunkach pracy, 

– realizujemy wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, 

- organizujemy wiele ciekawych i poszukiwanych na rynku pracy szkoleń 

zawodowych oraz warsztatów zawodowych współpracujemy z najlepszymi 

zakładami gastronomicznymi i restauracjami w mieście, województwie i kraju, 

– nasi absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem pracy, 

– uczęszczając do naszej szkoły masz możliwość rozwijania swoich pasji w 

jednym z wielu tematycznych kół zainteresowań (sport, teatr, film, fotografia, 

muzyka,  taniec, poezja). 

 

 

  

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,operator%20maszyn%20i%20urządzeń%20przemysłu%20spożywczego
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,pracownik%20pomocniczy%20obsługi%20hotelowej


ZESPÓŁ  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  NR 1                                                                                                                                    

 

ul. ZGODA  31 

25 – 378 KIELCE 

tel.: (041 ) 367 – 61 – 81 ,     fax.:  ( 041 ) 367 – 68 – 30 

adres strony internetowej:   www.zsz1.kielce.pl  e-mail:  

sekretariatzgoda@zsz1.kielce.pl 

 

 

 
 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 to szkoła z 70 - letnią tradycją, kształcąca 

młodzież w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. W skład ZSZ Nr 1 

wchodzą Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2. 

Technikum Nr 1  

- technik budownictwa     

(klasa politechniczna, dokumentacja techniczna, programy  komputerowe 

stosowane w budownictwie, język obcy         biznesowo – zawodowy), 

 

- technik robót wykończeniowych w budownictwie  

  (nowoczesne wykańczanie wnętrz, projektowanie komputerowe, język obcy 

biznesowo – zawodowy), 

 

- technik budowy dróg  

(klasa politechniczna, dokumentacja drogowa, programy komputerowe, 

elementy logistyki, język obcy biznesowo – zawodowy), 

 

- technik technologii drewna  

(komputerowe wspomaganie projektowania w meblarstwie, elementy 

architektury wnętrz,  język obcy biznesowo – zawodowy), 

 

- technik inżynierii sanitarnej  

(klasa politechniczna, komputerowe wspomaganie i projektowanie , 

dokumentacja techniczna, język obcy biznesowo – zawodowy), 

 

- technik geodeta  

http://www.zsz1.kielce.pl/
mailto:sekretariatzgoda@zsz1.kielce.pl


(klasa politechniczna, dokumentacja techniczna, programy komputerowe 

stosowane w geodezji, język obcy biznesowo – zawodowy), 

 

- technik architektury krajobrazu  

  (projektowanie przestrzenne, aranżacja ogrodów i zieleni miejskiej, język obcy 

biznesowo – zawodowy), 

 

Technikum Nr 1  NOWE KIERUNKI: 

- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

- technik transportu kolejowego                                                                                                                                       

(klasy patronackie PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A., stypendia dla 

najlepszych,                                                         programy komputerowe 

sterowania ruchem kolejowym, język obcy biznesowo – zawodowy). 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 
- murarz – tynkarz (klasa patronacka – Zakład Przemysłu Wapienniczego 

Trzuskawica S.A., język obcy zawodowy), 

- betoniarz – zbrojarz (klasa patronacka – Atlas S.A., konstrukcje żelbetowe, 

język obcy zawodowy), 

- stolarz (rozległa paleta prac stolarskich, język obcy zawodowy), 

- monter sieci i instalacji sanitarnych (klasa patronacka – POLONEZ sp. z 

o.o., kompleksowe realizacje instalacji sanitarnych, język obcy zawodowy). 

 

Zawody, w których kształcimy są poszukiwane na rynku pracy, także za 

granicą. 

Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia. 

Osiągamy sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a uczniowie szkoły są 

stypendystami Prezesa Rady Ministrów. 

Duża zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych to nasza norma. 

Atmosfera w naszej szkole sprzyja każdemu - każdy odnajdzie tu swoje miejsce. 

                                                                                
 


