
ІНФОРМАТОР

Середн�  школи  
в  М�колувському  пов�т�

Б�ох�м�чний клас (д�єтолог�я)

Географо-гуман�стичний клас з розширеним
викладанням географ�ї, сусп�льствознавства та
англ�йської мови

Гуман�тарно-журнал�стський клас з розширеним
викладанням польської мови, �стор�ї та
англ�йської мови

Мовний клас �з розширеним викладанням
англ�йської, �спанської  мови та географ�ї

         з розширеним викладанням б�олог�ї та х�м�ї

навчальний  р�к
2022/2023

II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. ROTMISTRZA
WITOLDA PILECKIEGO

ul. Pokoju 4
43-190 Mikołów
32/226-22-47 

www.2lomikolow.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH

W ORNONTOWICACH
ul. Dworcowa 1

43-178 Ornontowice
32/235-46-00

www.zspornontowice.pl

Техн�к ландшафтної арх�тектури
Техн�к-автоматик
Техн�к-економ�ст 
Електротехн�к
Техн�к п�дземного видобутку
Техн�к-кон�вник
Техн�к готельної �ндустр�ї
Техн�к-сад�вник
Техн�к- бухгалтер
Техн�к з оздоблювальних роб�т у буд�вництв�
Ветеринарний техн�к
Техн�к громадського харчування

Автоматик
Електрик
Шахтар п�дземного видобутку
Мультипрофес�йний - рем�сничий клас
Kухар
Механ�к-оператор с�льськогосподарської техн�ки
та машин
Монтажник забудови та оздоблювальних роб�т в
буд�вництв�
Сад�вник
Слюсар

Техн �кум

Індустр �альне  училище
першого  ступеня



I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. KAROLA MIARKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ENERGETYCZNYCH 

I USŁUGOWYCH
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Техн�к з холодильної техн�ки та
кондиц�онування пов�тря
Електротехн�к
Техн�к-енергетик
ІТ-спец�ал�ст
Техн�к з лог�стики
Техн�к з в�йськової лог�стики 
Техн�к з орган�зац�ї туризму
Техн�к-експедитор
Техн�к прилад�в � систем
в�дновлюваної енергетики

Техн �кум

Мультипрофес�йний - рем�сничий клас
Складщик- лог�стик
Механ�к - монтажник машин � прилад�в
Оператор машин � пристроїв для
обробки �з синтетичних матер�ал�в
Слюсар

Індустр �альне  училище
першого  ступеня

ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH

ul. Rybnicka 44
43-190 Mikołów

32/226-20-28
www.zst.edu.pl

Техн�к-економ�ст
Електротехн�к
Техн�к з продажу
ІТ-спец�ал�ст
Техн�к-механ�к
Техн�к-мехатрон�к
Автотехн�к
Техн�к-програм�ст
Техн�к бухгалтер�ї
Техн�к з реклами
Техн�к з робототехн�ки
Техн�к зварювання

Мультипрофес�йний - рем�сничий клас
Автомоб�льний електромехан�к
Автомехан�к
Оператор р�зальної машини

Техн �кум

Індустр �альне  училище
першого  ступеня

ul. Żwirki i Wigury 25
43-190 Mikołów

32/226-26-17
www.miarka.edu.pl

Клас б�олог�чно-х�м�чний з розширеним
викладанням  б�олог�ї � х�м�ї

Журнал�стський клас з розширеним
викладанням англ�йської, польської та �стор�ї

Л�нгв�стичний клас з розширеним
викладанням англ�йської мови,
сусп�льствознавства, �спанської чи н�мецької
мови

Л�нгв�стичний клас з розширеним
викладанням англ�йської мови, �стор�я,
�спанської чи н�мецької мови

Математично-ф�зичний клас з розширеним
викладанням   математики,   ф�зики �
англ�йської мови або �нформатики

Математично-географчний клаc з
розширеним викладанням математики,
географ�ї � англ�йської мови або �нформатики

ul. Chopina 11b
43-170 Łaziska Górne

32/224-24-15
www.zseiulaziska.pl


