
REKRUTACJA  
 

DO I KLAS SZKÓŁ  

PONADPODSTAWOWYCH,  
dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki  

 
NA ROK SZKOLNY 

2022/2023 

https://suwalki.edu.com.pl 



Terminy rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych 

Składanie dokumentów:  

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 
 

Składanie dokumentów do oddziałów dwujęzycznych  
i międzynarodowego: 

od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 

https://suwalki.edu.com.pl 



  
Terminy rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych 
 

 
Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ośmioklasisty:  
  

 
od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

 
 

https://suwalki.edu.com.pl/ 



Terminy rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych 

https://suwalki.edu.com.pl 

Opublikowanie listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych:  
 

 

21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 



Terminy rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole 

poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ośmioklasisty:  

 

od 21 lipca do 29 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

https://suwalki.edu.com.pl 



Terminy rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych 

Opublikowanie list kandydatów  

przyjętych i nieprzyjętych:  

 

1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 

https://suwalki.edu.com.pl 



SZKOŁY PONADPODSTAWOWE  

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3 

 

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach II Liceum Ogólnokształcące 

im. gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach, ul. Kościuszki 36/38 

 

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach, 

ul. Noniewicza 83 

 

https://suwalki.edu.com.pl 



SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14 

Technikum nr 4 w Suwałkach, 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Suwałkach  

 

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33  

Technikum nr 3 w Suwałkach 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Suwałkach  

 

Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach 

Technikum nr 2 w Suwałkach  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Suwałkach,  

ul. Sikorskiego 21 

https://suwalki.edu.com.pl 



Klasa Zakres rozszerzony z przedmiotów 

klasa międzynarodowa 

zgodnie z wyborem uczniów: matematyka, 

fizyka, informatyka, język angielski, biologia, 

chemia, historia 

matematyczno – informatyczno - 

fizyczna 
matematyka, informatyka, fizyka 

biologiczno – chemiczna  biologia, chemia, język angielski 

humanistyczna/lingwistyczna 

 

język polski, język angielski oraz do wyboru  
historia lub geografia  

Cyber.Mil  
cyberbezpieczeństwo  

i nowoczesne technologie informatyczne 

matematyka, informatyka, fizyka,  
język angielski 

 
I Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. M. Konopnickiej  

w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3 

https://suwalki.edu.com.pl 



klasa Zakres rozszerzony z przedmiotów 

1A - medyczno-chemiczna  
biologia, chemia oraz do wyboru 
matematyka lub język angielski 

1B - matematyczno-informatyczna 
matematyka, fizyka oraz do wyboru 

informatyka lub język angielski 

1C – humanistyczno-multimedialna  
język polski, łacina  

i kultura antyczna oraz do wyboru 
historia lub wiedza o społeczeństwie 

1D - lingwistyczno-geograficzna 

język angielski, geografia oraz  
do wyboru matematyka lub język 

niemiecki 

1E – politechniczno-architektoniczna 
matematyka, język angielski oraz  

do wyboru biologia lub fizyka 

https://suwalki.edu.com.pl 

 Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach    II Liceum Ogólnokształcące    im. gen. Z. Podhorskiego    w Suwałkach, ul. Kościuszki 36/38 



klasa Zakres rozszerzony z przedmiotów 

politechniczna matematyka, fizyka, informatyka  

medyczna biologia, chemia, matematyka 

lingwistyczna 

(klasa dwujęzyczna) 
język angielski, język polski, geografia 

humanistyczna język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

menadżerska geografia, matematyka, język angielski 

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach  

III Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego  

w Suwałkach, ul. Noniewicza 83 

https://suwalki.edu.com.pl 



 
 

https://suwalki.edu.com.pl 

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach 

Technikum nr 4 w Suwałkach  

oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Suwałkach 

ul. Sejneńska 14 

TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

technik ekonomista 

technik rachunkowości 

technik handlowiec 

technik hotelarstwa 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych  

technik technologii żywności 

technik organizacji turystyki 

 

 

cukiernik 
 

kucharz 



TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  

 

technik budownictwa 

technik mechanik  

technik teleinformatyk 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

technik mechatronik 

technik automatyk 

elektryk 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

mechanik - monter maszyn  
i urządzeń 

klasa wielozawodowa*: 

cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, 
kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, 
ślusarz, operator maszyn i urządzeń do robót 

ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń  
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator 

obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji 
sanitarnych i inne zgodnie z potrzebami lokalnych 

pracodawców. 

*poza naborem elektronicznym 

Zespół Szkół Technicznych  

w Suwałkach  

Technikum nr 3 w Suwałkach  

oraz Branżowa Szkoła I Stopnia  

nr 3 w Suwałkach, ul. Sejneńska 33 

https://suwalki.edu.com.pl 



TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  

 

technik pojazdów samochodowych 
 

technik technologii drewna 
 

technik logistyk 
 

technik informatyk 
 

technik programista 
 

technik reklamy 

 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

kierowca mechanik 

stolarz 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

Zespół Szkół nr 6  

im. K. Brzostowskiego w Suwałkach 

Technikum nr 2 w Suwałkach  

oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  

w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21 

https://suwalki.edu.com.pl 

W zawodach stolarz i mechanik 
pojazdów samochodowych – możliwość 

wyboru formy kształcenia, tj. nauki 
zawodu w szkole lub u pracodawcy  

w oparciu o umowę  
z młodocianym pracownikiem  



Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy w Suwałkach oraz Branżowa 

Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1  

w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY  

ORAZ  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  
 

– okres nauczania 3 lata 

Oferta szkół skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 


