
  
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020  w szkołach 

 ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest 

 Powiat Mielecki  
Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły Profil, specjalność, zawód Przedmioty 

punktowane 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym * 
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1. Zespół Szkół 

Budowlanych im. 

Żołnierzy Armii Krajowej 

w Mielcu 

ul. K Jagiellończyka 3 

 17 788 52 89 

zsbmielec.pl 

Branżowa  Szkoła 

I Stopnia Nr 2 

712905  monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

język obcy, 

informatyka 

⅔ 22 

711204 murarz-tynkarz ½ 12 

752205  stolarz ⅓ 10 

712618  monter sieci i instalacji sanitarnych ½ 12 

Technikum Nr 2 

311204  technik budownictwa / innowacja: 

elementy ochrony przeciwpożarowej - klasa 

mundurowa strażacka/ 

(rozszerzenie: matematyka, geografia) 

½ 16 

311219  technik robót wykończeniowych 

w budownictwie  

 (rozszerzenie: matematyka, geografia) 

½ 16 

311204  technik budownictwa  /innowacja: 

elementy projektowania architektonicznego/  

(rozszerzenie: matematyka, geografia) 

½ 16 

311204  technik budownictwa  

(rozszerzenie: matematyka, geografia) 

język obcy, 

matematyka 
½ 16 

311104  technik geodeta 

(rozszerzenie: matematyka, geografia)  
język obcy, 

informatyka 

½ 16 

 311218  technik inżynierii sanitarnej 

/innowacja: odnawialne źródła energii/ 

(rozszerzenie: matematyka, geografia) 

½ 16 

  
 RAZEM  5 152 

2. Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. bł. 

ks. Romana Sitki 

w Mielcu 

ul. Warszawska 1 

 17 773 15 80 

www.ekonomik.mielec.pl 

Branżowa  Szkoła 

I Stopnia Nr 1 

522301  sprzedawca 

język angielski, 

geografia lub  

historia 

½ 16 

432106  magazynier-logistyk ½ 16 

432106  magazynier-logistyk 

/oddział mistrzostwa sportowego/ 
1 32 

Technikum Nr 1 

331403  technik ekonomista /z elementami 

kształcenia ogólnopolicyjnego/  

(rozszerzenie: geografia, język angielski)  

1 32 

333907  technik reklamy 

/z elementami kształcenia ogólnopolicyjnego/ 

(rozszerzenie: geografia, język angielski) 

1 32 

422104  technik organizacji turystyki 

/z elementami kształcenia ogólnopolicyjnego/ 

(rozszerzenie: geografia, język angielski) 

½ 20 

333107  technik logistyk /z elementami 

kształcenia ogólnopolicyjnego/ 

(rozszerzenie: geografia, język angielski) 

½ 12 

   RAZEM  5 160 

3. Zespół Szkół 

Technicznych w Mielcu 

ul. K Jagiellończyka 3 

 17 788 13 10 

www.zstmielec.pl Branżowa  Szkoła 

I Stopnia  Nr 3 

722307  operator obrabiarek skrawających 

język angielski, 

informatyka 

1½ 48 

723103  mechanik pojazdów 

samochodowych 
1 32 

723310  mechanik-monter maszyn i 

urządzeń  
½ 16 

751201  cukiernik 
język angielski, 

biologia 

½ 16 

512001  kucharz ½ 16 

Technikum Nr 3  
343404  technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

biologia, 

informatyka 
⅔ 22 



  
(rozszerzenie: geografia, biologia) 

311941 technik przemysłu mody 

(rozszerzenie: geografia, biologia) 
⅓ 11 

311504  technik mechanik  (użytkowanie 

obrabiarek skrawających) 

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 

język angielski, 

informatyka 

2 64 

311504  technik mechanik (montaż i 

obsługa maszyn i urządzeń) 

 (rozszerzenie: matematyka, fizyka) 

½ 16 

315317  technik mechanik lotniczy 

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 
½ 16 

311513  technik pojazdów 

samochodowych  /innowacja: elementy 

ratownictwa drogowego/  

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 

1 32 

351203  technik informatyk  

(rozszerzenie: matematyka, fizyka)  
2½ 80 

311943  technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej 

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 

½ 16 

III Liceum 

Ogólnokształcące 

język polski, język angielski, geografia 

(językowo- turystyczna) 

 

język angielski, 

geografia ½ 16 

język polski, historia, wos 

(humanistyczna) 

 

informatyka, wos 

½ 16 

język angielski, biologia, chemia 

(ratownictwo medyczne) 

język angielski, 

edukacja dla bezp. 1 32 

  
 RAZEM  14 449 

4. Zespół Szkół 

im. prof.  

J. Groszkowskiego  

w Mielcu 

ul. Kilińskiego 24 

 17 788 88 50 

www.zs.mielec.pl 

Branżowa  Szkoła 

I Stopnia Nr 4  

 

741103  elektryk 
informatyka, 

zajęcia techniczne 

½ 16 

741203  elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
½ 16 

514101  fryzjer 

 

plastyka, zajęcia 

techniczne 
1 32 

IV Liceum 

Ogólnokształcące 

matematyka,  fizyka, 

/oddział mistrzostwa sportowego/ 

geografia, język  

obcy 
1 32 

Technikum Nr 4 

311408  technik elektronik /innowacja: 

profil wojskowy/  

(rozszerzenie: matematyka, język  angielski) 

geografia, język 

obcy 

½ 16 

311303  technik elektryk  

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 
½ 16 

351103  technik teleinformatyk 

/innowacja: zaawansowana grafika 

komputerowa/  

(rozszerzenie: matematyka, język angielski) 

½ 16 

311410  technik mechatronik  /innowacja: 

robotyka/ Patronat AGH Kraków 

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 

1 32 

422402  technik hotelarstwa /innowacja: 

catering/ 

(rozszerzenie: matematyka, język angielski) 

½ 16 

311909 technik automatyk  

(rozszerzenie: matematyka, fizyka) 
½ 16 

514105  technik usług fryzjerskich 

/innowacja: kosmetologia pielęgnacyjna i 

estetyczna/ 

 (rozszerzenie: matematyka, język  angielski) 

½ 16 

  
 RAZEM  7 224 



  
5. I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Stanisława Konarskiego  

w Mielcu 

ul. Jędrusiów1 

 17 773 15 77 

konarski.mielec.pl 

 

język angielski, matematyka, fizyka lub, 

informatyka 

 

język angielski, 

informatyka lub 

fizyka 

1 32 

język angielski, język niemiecki, geografia język angielski, 

 II język obcy lub 

geografia 

1 32 

biologia, chemia, matematyka biologia, chemia ½ 16 

język angielski, biologia, chemia język angielski, 

biologia  
½ 16 

język polski, historia, wos historia, wos 1 32 

język angielski, historia, wos język angielski,  

wos lub historia 
1 32 

język angielski, geografia, matematyka język angielski, 

geografia 
1 32 

  
 RAZEM  6 192 

6. II Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika 

w Mielcu 

ul. Żeromskiego 28 

 17 788 51 68 

kopernik.mielec.pl 

 

matematyka, fizyka lub geografia, język angielski język obcy, fizyka 

lub geografia 
1 32 

matematyka, fizyka, język angielski język obcy, fizyka  1 32 

chemia, biologia, język angielski 
język obcy, chemia 

lub biologia 

1 32 

matematyka, chemia, biologia 2 64 

język polski, historia, j. angielski język obcy, historia 

lub wos 
1 32 

  
 RAZEM  6 192 

7. Powiatowy Zespół 

Placówek Szkolno-

Wychowawczych   

w Mielcu 

ul. Królowej Jadwigi 1 

 17 586 29 16 

www.soswmielec.szkolna

strona.pl 

Branżowa  Szkoła 

I Stopnia Specjalna  

Nr 2 

512001  kucharz  1 16 

722204  ślusarz  1 16 

712905  monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
 1 16 

911205 pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
 1 16 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca 

do Pracy  

 
 2 16 

   RAZEM  6 80 

 
*Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązkowo:  j. polski i matematyka. 

http://kopernik.mielec.pl/

