
Oferta edukacyjna w pozostałych  publicznych szkołach ponadpodstawowych 

z terenu Powiatu Mieleckiego na rok szkolny 2020/2021 

 
Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil, specjalność, zawód 
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 Przedmioty punktowane 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym * 

 

1. 
 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 

w Mielcu 

ul. Tańskiego 3 

 /0-17/ 585 29 31 
www.zso1.mielec.pl 
 

 

V Liceum 

Ogólnokształcące 

biologia, chemia, j. angielski 

do wyboru  j. niemiecki/ j. hiszpański/ j. francuski  
1 32 

j. angielski,  

chemia lub biologia 

geografia, j. angielski  

do wyboru  j. niemiecki/ j. hiszpański/ j. francuski 
1 32 

j. angielski,  

geografia 

historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,  

do wyboru  j. niemiecki/ j. hiszpański/ j. francuski 
1 23 

j. angielski,  

historia lub wos 

j. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski  

do wyboru  j. niemiecki/ j. hiszpański/ j. francuski 
1 23 

j. angielski, 

wos,  

   RAZEM 3 90  

 

2. 
Liceum Ogólnokształcące w 

Przecławiu 

ul. Zielona 39 a 

 /0-17/ 774 73 16 
zsprzeclaw.pl 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

medialno-lingwistyczna 

j. polski, wiedza o społeczeństwie, 
1 30 

j. angielski, 

wos lub historia, 

prawno-dyplomatyczna 

j. angielski, geografia, historia 
1 30 

geografia, 

historia lub j. angielski,  

   RAZEM 2 60  

 

3. 
 

Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego  

im. prof. Wł. Szafera  

w Rzemieniu 

Rzemień 243 

 /0-17/ 581 13 22 

zsckr.rzemien.eu 

Branżowa Szkoła  

I Stopnia  

512001 kucharz 

1 

10 
j. angielski, 

technika lub informatyka 834103 mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych  
14 

 

Technikum  

314207 technik rolnik  

(biologia lub chemia) 
1 

14 

j. angielski, 

biologia lub chemia 

314205 technik ogrodnik 

(biologia lub chemia) 
10 

324002 technik weterynarii  

(biologia lub chemia) 
1 24 

343404 technik żywienia i usług 

gastronomicznych  

(biologia lub j. angielski) 

1 24 



    4 96  

 

4. 
 

Zespół Szkół w Radomyślu 

Wielkim 

ul. Kościuszki 2 

 14 681 96 83 

www.zsradomysl.pl 

 

Branżowa  Szkoła 

I Stopnia 

722307  operator obrabiarek skrawających 

1 27 

j. angielski  

geografia lub fizyka 

522301  sprzedawca 

751201  cukiernik 

514101  fryzjer 

1 27 723103  mechanik pojazdów samochodowych 

723310  mechanik-monter maszyn i urządzeń 

Liceum 

Ogólnokształcące  

geografia, 

język angielski lub j. niemiecki,  
1 32 

j. angielski lub j. niemiecki 

geografia 

 

Technikum 

522305  technik handlowiec  

(rozszerzenie: matematyka, geografia) 
½ 18 języka angielski lub 

informatyka, 

geografia 
351203  technik informatyk  

(rozszerzenie: matematyka, geografia) 
½ 18 

    4 122  

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


