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Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Rodzice Gimnazjalistów.
Stoicie przed trudnym zadaniem wyboru szkoły ponadgim-

nazjalnej, w której będziecie stawiać pierwsze kroki w dorosłe 
życie. Przed Wami wiele możliwości, wiele szkół, wiele kierunków 
dalszej edukacji. Zdaję sobie sprawę, że niełatwo Wam podjąć de-
cyzję. Z pewnością rozmawiacie o tym z kolegami, nauczycielami,  
rodzicami, jednak tę decyzję musicie podjąć sami. To Wy spędzi-
cie w wybranej szkole kilka lat, a po jej opuszczeniu zmierzycie się 
z dorosłością. Jak będziecie na to przygotowani zależy również  
od szkoły, od nauczycieli, od kolegów z klasy.

Powiat Białostocki jest organem prowadzącym kilku szkół po-
nadgimnazjalnych z siedzibami poza Białymstokiem: w Supraślu, 
Łapach, Michałowie i Czarnej Białostockiej. Mają one bogatą 
ofertę edukacyjną, którą zapewnia ambitna i doświadczona kadra 
pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, dobrze wyposażone 
pracownie, szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych – a więc to 
wszystko, co powinny mieć dobre szkoły. Jednak mają coś jeszcze: 
kameralną, przyjazną atmosferę, bogatą historię i tradycję, poło-
żone są w pięknych podbiałostockich miasteczkach i – co waż-
ne – nie tylko przekazują wiedzę, ale też uczą poruszania się we 
współczesnym świecie

W informatorze, który przekazujemy do Waszych rąk, znaj-
dziecie pełną ofertę szkół funkcjonujących na terenie Powiatu  
Białostockiego. Myślę, że nawet najbardziej wybredni z Was 
znajdą tu coś dla siebie. Jeśli lubicie konie, zapraszam do Cen-
trum Edukacji w Supraślu. Szkoła ta ma krytą ujeżdżalnię, co 
gwarantuje jazdę konną przez cały rok. Tym, którzy mają zacięcie 
techniczne proponuję Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 
z dziesięcioma specjalnościami i certyfikatem jakości „Szkoła 
Przedsiębiorczości”. Wybierającym się na studia mam do za-
oferowania I Liceum  Ogólnokształcące w Łapach szczycące się 
zdawalnością matury niemal w 100%. Wiele do zaproponowania 
mają też Zespoły Szkół w Michałowie i Czarnej Białostockiej. 
Czeka tam na Was, między innymi, klasa mundurowa i niestan-
dardowe zajęcia pozalekcyjne. Zachęcam – prześledźcie naszą 
ofertę i zadecydujcie. 

 Drodzy Gimnazjaliści, życzę Wam, aby szkoła, w której spę-
dzicie najpiękniejsze lata młodości, spełniła Wasze potrzeby  
i oczekiwania, zaś Waszym Rodzicom życzę satysfakcji z Waszego 
trafnego i dojrzałego wyboru.

                                                        Wiesław Pusz                                                    
                                                   Starosta Białostocki
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Powiat Białostocki zaprasza  
absolwentów gimnazjów

Do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO    
– idealnej szkoły, która przygotuje Cię do egzami-
nów na wyższe studia, pozwoli rozwinąć Twoje 
zainteresowania językowe, humanistyczne, mate-
matyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne. Nauka 
trwa 3 lata, a dawne profile zastąpione zostały tzw. 
poszerzonymi przedmiotami. 

Do TECHNIKUM dającego możliwość przy-
stąpienia do egzaminu dojrzałości i podjęcia dal-
szego kształcenia w szkole wyższej. Jest to szko-
ła, która da Ci zawód i – jeśli zdasz egzamin z 
przygotowania zawodowego – tytuł technika w 
określonym zawodzie. Nauka trwa 4 lata. Więk-
szość techników w końcowym etapie kształcenia 
realizuje przygotowanie specjalistyczne, które odzwierciedla potrzeby rynku pracy i daje 
dodatkową wiedzę i umiejętności. Absolwent technikum może być pracownikiem firmy, 
albo samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 

Do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ kształcącej uczniów w cyklu 2- i 3-let-
nim. Po jej ukończeniu czeka Cię zewnętrzny egzamin kwalifikacyjny, po którym uzy-
skasz tytuł robotnika wykwalifikowanego. Możesz też kontynuować naukę w 2-letnim 
uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub w 3-letnim technikum uzupełniającym.

Powiat Białostocki ma również  
bogatą ofertę szkół dla dorosłych: 

3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych, których 
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego (dla absolwentów gim-
nazjów); 

2-letnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla do-
rosłych (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej);

szkoły policealne dla dorosłych o okresie kształcenia nie 
dłuższym niż 2,5 roku (dla absolwentów szkół średnich).

Zanim zdecydujesz w jakiej szkole chcesz się uczyć,  
zbierz o niej jak najwięcej informacji

3

i



CENTRUM  EDUKACJI  W  SUPRAŚLU
16-030 Supraśl , ul. Piłsudskiego 64
tel./fax 85 718 36 16
www.suprasl.edu.pl

Skorzystaj z dni otwartych, 
zainteresuj się wyglądem szkoły,
jej otoczeniem, porozmawiaj z uczniami

i

Atuty szkoły:
nowoczesny budynek szkolny z dobrze 
wyposażonymi salami lekcyjnymi
zajęcia jazdy konnej 
wysokie lokaty w rankingach szkół po-
nadgimnazjalnych
fachowo przygotowani nauczyciele przed-
miotów ogólnokształcących i zawodo-
wych
innowacje pedagogiczne w zawodach 
technik hodowca koni i technik mechani-
zacji rolnictwa
możliwość zdobycia prawa jazdy na sa-
mochód i ciągnik
praktyki w Szwajcarii, Niemczech i Francji
komfortowe warunki w internacie: po-
koje  czteroosobowe z  łazienką i prysz-
nicem, świetlica, siłownia, pokoje cichej 
nauki, sale telewizyjne
możliwość rozwoju zainteresowań po-
przez udział w zajęciach pozalekcyjnych
dobre położenie – w pobliżu Białegostoku 
monitoring.

Szkoła posiada:
krytą ujeżdżalnię koni wraz z zapleczem
internat, stołówkę
bibliotekę z pracownią multimedialną ze 
stałym dostępem do Internetu 
salę audiowizualną z projektorem multi-
medialnym, 2 pracownie komputerowe  
z dostępem do Internetu
dobrze wyposażone pracownie do prak-
tycznej nauki zawodu
pełnowymiarową halę sportową, siłownię, 
stadion lekkoatletyczny, kajaki, rowery.

Zajęcia pozalekcyjne:
teatrzyk „To i Owo”
zajęcia sportowe: lekkoatletyka, zapasy, 
narciarstwo, tenis stołowy
zajęcia rekreacyjne: jazda konna, rowery, kajaki
miniprzedsiębiorstwo „Bufet”
koła przedmiotowe 
zajęcia wyrównawcze.
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Udział w projektach:
„Tacy sami a przepaść między nami”  
– POKL 2007-2013, Działanie 9.2 – zaję-
cia przygotowujące do matury, egzaminu 
zawodowego, zajęcia wyrównawcze i roz-
wijające umiejętności uczniów w zakresie: 
j. polskiego, j. obcych, matematyki, przed-
miotów zawodowych, przedsiębiorczości  
i doradztwa zawodowego

„SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPE-
TENCJI. Program rozwijania umiejętno-

ści uczniów szkół Polski Wschodniej”, 
POKL 2007-2013, Działanie 3.3. – m.in. 
koła naukowe, przedsiębiorstwa symula-
cyjne
„Od wymiany do współpracy III”  
– program sektorowy programu „Ucze-
nie się przez całe życie”  Leonardo Da 
Vinci – staże zagraniczne uczniów we 
Francji. 

Nauczane języki obce:  
angielski, niemiecki.

Przygotowanie do zawodu odbywać się bę-
dzie w nowoczesnych przedsiębiorstwach, 

prężnie działających w branży mechanizacji 
rolnictwa: „ADLER” i „PRONAR” oraz branży 

samochodowej „ADAMPOL”. Zajęcia prak-
tyczne w nowej formie będą realizowane na 

zasadzie porozumień o współpracy zawar-
tych pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami. 
Ich celem jest wdrażanie nowoczesnych me-
tod przygotowania młodej kadry technicznej 

do wejścia na rynek pracy.



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAPACH
18-100 Łapy, ul. Bohaterów Westerplatte 10
tel./fax 85 715 27 02
www.lo-lapy.org

Zanim zaczniesz kompletować dokumenty zapytaj o nie  
w sekretariacie szkolnym, zajrzyj na stronę internetowąi

Atuty szkoły:
wysoki poziom nauczania – zdawalność 
matury 2009  – 98,2%, 2010 – 99,3%
wysokie lokaty w ogólnopolskich i woje-
wódzkich rankingach szkół ponadgimna-
zjalnych 
stypendyści Ministra Edukacji Narodowej 
i Prezesa Rady Ministrów
sukcesy w olimpiadach, konkursach i za-
wodach na szczeblu okręgu i kraju
dobra współpraca z uczelniami wyższymi 
– absolwenci z powodzeniem dostają się 
na wyższe uczelnie w całym kraju
bogata tradycja – szkoła jest najstarszą 
placówką oświatową w Łapach, jest znana 
i ceniona w środowisku
ambitna i doświadczona kadra pedago-
giczna o wysokich kwalifikacjach 
możliwość rozwijania zainteresowań na 
zajęciach pozalekcyjnych 
możliwość  zakwaterowania w internacie,  
stołówka dla wszystkich chętnych  
dobre położenie komunikacyjne
monitoring.

Szkoła posiada:
dobrze zorganizowane pracownie, w tym 
3 komputerowe z dostępem do Internetu 
i jedną dostosowaną do nauczania języka 
angielskiego i niemieckiego 
internat
salę gimnastyczną, małą salę fitness, si-
łownię, stadion lekkoatletyczny z kortami 
bibliotekę z czytelnią, pracownią multi-
medialną ze stałym dostępem do  Interne-
tu, bogatą wideoteką
dobrze wyposażone pracownie przed-
miotowe
punkt gastronomiczny (sklepik) 
wśród pomocy naukowych są między 
innymi tablice interaktywne, projektory, 
rzutniki multimedialne, telewizory LCD.
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Zajęcia pozalekcyjne:
zespół wokalno-instrumentalny
teatr „ Mniejsza o to”
SKS: koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka 
szkolny klub europejski
redakcja gazetki szkolnej „Oczy”
wolontariat
kółka przedmiotowe
zajęcia pozalekcyjne w ramach realizowa-
nych projektów.

Udział w projektach:
Comenius – współpraca  ze szkołami 
średnimi  z Włoch, Słowacji, Turcji, Hisz-
panii, Niemiec, Grecji – uczniowie wyjeż-
dżali do Słowacji, Włoch, Czech , Węgier, 
Turcji, zaś uczniowie i nauczyciele z tych 
krajów gościli w szkole
Aktywna szkoła

Pracownie komputerowe dla szkół  
– MEN, EFS
Monitoring dla szkół – MEN 
Umiem wiecej, więcej mogę
Kapitał ludzki
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
Inkubator przedsiębiorczości.

Nauczane języki obce: 
angielski, niemiecki.
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Decyzja o wyborze szkoły średniej to zawsze jakieś 
ale… Ja już ją podjęłam i nie żałuję:   

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAPACH. 
To szkoła odkrywania talentów w różnych dzie-

dzinach (pracuję w teatrze i kole Caritas). Młodzi 
ludzie mają tu możliwość zaznaczenia  swojej 

aktywnej obecności  (ja uczestniczę w działalno-
ści Samorządu Szkolnego).  Edukacja w I LO to 

potwierdzenie zasady, że do osiągnięcia sukcesu 
wystarczą: pasja, zaangażowanie, motywacja, pra-
ca i pomoc uczących (realizuję ją, biorąc udział w 

konkursach przedmiotowych).  Jakość tej szkoły to 
także przestrzeganie wysokich standardów obycza-

jowych (naprawdę czuję się w niej bezpiecznie). 
Mariola Łupińska



 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
W ŁAPACH im. Stefana Czarnieckiego
18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 68
tel./fax 85 715 28 21
www.fajnaszkola.net

Atuty szkoły:
certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”
innowacja pedagogiczna w LO polegająca 
na realizacji zagadnień bezpieczeństwa po-
wszechnego i integracji z Unią Europejską 
różnorodność oferty edukacyjnej
fachowo przygotowani nauczyciele 
bardzo dobra baza dydaktyczna
bogata historia i tradycja szkoły
współpraca ze szkołami z całej Polski  
noszącymi imię Stefana Czarnieckiego
komputeryzacja wszystkich dziedzin pra-
cy szkoły
możliwość poszerzenia wiedzy i zdoby-
cia dodatkowych kwalifikacji w Akade-
mii CISCO i Akademii Apple
możliwość zamieszkania w internacie 
położenie szkoły w centrum miasta 
w pobliżu dworca PKP i PKS
monitoring.

Szkoła posiada:
pełnometrażową salę gimnastyczną
i małą salę gimnastyczną 
nowoczesne pracownie komputerowe  
ze stałym dostępem do Internetu: PC  
i Macintosh
nowoczesne laboratoria do nauczania  
języków obcych
skomputeryzowane Centrum Informacyjne
bardzo dobrze wyposażone pracownie 
przedmiotowe
nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: ta-
blice interaktywne, projektory, rzutniki.

Zajęcia pozalekcyjne:
kabaret „Krzywe Oko”
redakcja gazety „Z Tytułem” 
zespół wokalno-instrumentalny  
„Zawsze skąpani muzyką”
sekcje we wszystkich podstawowych  
dyscyplinach  sportowych 
klub wolontariatu
miniprzedsiębiorstwo  „Ekonomikus”
koła przedmiotowe
zajęcia wyrównawcze.

Szkoły mają gotowe formularze podań  
– znajdziesz je na stronach www  
lub otrzymasz w sekretariatach szkół

i
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W lutym 2011 r.  Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 
otrzymał certyfikat jakości „Innowacyjna szkoła” za moder-
nizację oświetlenia i zastosowanie najnowszej koncepcji 
oświetleniowej  SchoolVision.  Wedug badań przeprowadzo-
nych w Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf  oświe-
tlenie ma wpływ na wyniki w nauce, jest także oszczędne, 
ponieważ czujnik reguluje jego natężenie w zależności od 
wpadającego do pomieszczenia światła naturalnego.



Udział w projektach:
„Szerokie horyzonty dla techników”  
– POKL 2007-2013, Działanie 9.2 – zaję-
cia przygotowujące do matury, egzaminu 
zawodowego i rozwijających umiejętności 
w zakresie: j. polskiego, j. obcych, matema-
tyki, przedmiotów zawodowych, przedsię-
biorczości i doradztwa zawodowego
„Szkoła Kluczowych Kompetencji” – Pro-
gram rozwijania umiejętności uczniów 
szkół Polski Wschodniej”, POKL  
2007-2013, Działanie 3.3 – m.in. koła na-
ukowe, przedsiębiorstwa symulacyjne. 

Nauczane języki obce:  
angielski, niemiecki, rosyjski.

9



CENTRUM  KSZTAŁCENIA   
PRAKTYCZNEGO  W  ŁAPACH
18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 15
tel. 85 715 27 20, fax 85 715 22 22
www.ckplapy.pl

Możesz złożyć dokumenty  
najwyżej do trzech szkółi

Zadania CKP:
prowadzenie zajęć praktycznych dla 
uczniów szkół zajmujących się kształce-
niem zawodowym w zakresie całego lub 
części programu nauczania dla danego za-
wodu, w tym modułowego programu na-
uczania dla danego zawodu;
prowadzenie zajęć uzupełniających z za-
kresu praktycznej nauki zawodu dla mło-
docianych pracowników;
organizowanie i prowadzenie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych;
opracowywanie i wydawanie materia-
łów metodyczno-dydaktycznych dla po-
trzeb prowadzonego kształcenia;
przygotowywanie oferty prowadzonego 
kształcenia ustawicznego dostosowanej do 
potrzeb rynku pracy;
organizowanie egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje zawodowe po uzyska-
niu upoważnienia od dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej;
prowadzenie stałej i systematycznej 
współpracy z różnymi jednostkami orga-
nizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi 
(krajowymi i zagranicznymi) celem stwo-
rzenia najnowocześniejszych rozwiązań 
organizacyjnych, dydaktycznych i tech-
niczno-organizacyjnych;
prowadzenie kształcenia ustawicznego z 
uwzględnieniem współpracy w zakresie za-

dań statutowych z placówką o zasięgu ogól-
nokrajowym oraz z innymi placówkami 
prowadzącymi kształcenie ustawiczne;
organizowanie i przeprowadzenie innych 
zadań zleconych przez organ prowadzący, 
szkoły i inne podmioty, z którymi współ-
pracuje.
CKP może organizować i prowadzić 
kształcenie ustawiczne umożliwiające 
spełnianie obowiązku nauki.
CKP może współpracować z urzędami pra-
cy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych 
w tych urzędach i pracodawcami w zakresie 
kształcenia ustawicznego pracowników oraz 
z placówkami doskonalenia nauczycieli w 
zakresie doskonalenia umiejętności zawodo-
wych nauczycieli kształcenia zawodowego.
CKP może występować jako partner w 
różnego rodzaju projektach współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej.
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CKP może wynajmować  
sale wykładowe i inne po-
mieszczenia, plac manewro-
wy do nauki jazdy samocho-
dem oraz inne nieruchomości 
na zasadach ustalonych z wy-
najmującym.
Celem wyodrębnionego działu 
CKP zajmującego się głównie 
szkoleniem, jest zaoferowanie 
osobom fizycznym i firmom działającym na 
terenie powiatu, jak i całej Polski, możliwo-
ści doskonalenia i przekwalifikowania po-
przez profesjonalne szkolenia.
Ośrodek Spawalnictwa działający w Cen-
trum posiada Atest Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach i licencję egzaminatora spawa-
czy tegoż Instytutu. Stacja Kontroli Pojaz-
dów znajduje się pod patronatem Instytutu 
Transportu Samochodowego w Warszawie. 
CKP w Łapach posiada licencją Ośrodka 
Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospo-
darki w Mysłowicach Nr 566/VI/2002 na 
szkolenia z zakresu wózków jezdniowych.
W lipcu 2005 r. Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Łapach decyzją Nr NP. 
4431/9/3/05 Podlaskiego Kuratora Oświa-
ty uzyskało akredytację na kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych jako 
pierwsza publiczna placówka oświatowa w 
województwie podlaskim.
Kursy kwalifikacyjne: palacz kotłów C.O., 
spawania gazowego, spawania elektrycznego, 
spawania w osłonie gazów aktywnych (MAG), 
operator suwnicy, operator dźwigów towaro-
wo-osobowych, kierowca wózków jezdnio-
wych, konserwator wózków jezdniowych. 

Szkolenia: na prawo jazdy kategorii: A, B, C, 
T, E+B, E+C; BHP i p.poż.; z obsługi kas fi-
skalnych i wag samoobliczeniowych; z pod-
staw HACCP.
Szkolenia na programach zatwierdzonych 
przez kuratorium oświaty: zastosowanie 
komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela; 
pomiar dydaktyczny z zakresu konstruowa-
nia zadań testowych; zastosowanie metod 
aktywizujących w pracy dydaktycznej nauczy-
ciela; kurs wychowawców kolonijnych; kurs 
kierowników placówek wypoczynku dzieci i 
młodzieży; kurs pedagogiczny dla instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu
CKP w Łapach w latach 2005–2010 
współuczestniczył w projektach finanso-
wanych ze środków UE (EFS), w których 
projektodawcą był Powiatowy Urząd Pracy 
w Białymstoku Filia w Łapach oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach. Zo-
stały zrealizowane m.in. następujące pro-
jekty: „Doświadczenie zawodowe kluczem 
do sukcesu”, „Nowy etat nowa szansa”, 
„Nowoczesny sprzedawca”, „Magazynier z 
modułem językowym”, „Księgowość kom-
puterowa”, „Tworzenie stron www z grafiką 
komputerową”, „Nowoczesna sekretarka”, 
„Samozatrudnienie – jak założyć i prowa-
dzić własna firmę”, „Brukarz”, „Stolarz”, 
„Kasjer sprzedawca”, „Przedstawiciel han-
dlowy” „Spawacz stali nierdzewnej elektro-
dą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych 
TIG”.



Zanim zdecczyć, zbierz o niej  
jak najwięcej informacji, skorzystaj 
z dni otwartych, zainteresuj się jej  

i
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo,  
ul. Sienkiewicza 5
tel./fax 85 718 90 37
www.zs.michalowo.iq.pl

Atuty szkoły:
od roku szkolnego 2009/2010 wprowa-
dzenie innowacji pedagogicznej w LO  
– klasa mundurowa
dobrze zorganizowane, bezpieczne i atrak-
cyjne zajęcia
bardzo dobre warunki socjalne
szerokoprofilowe kształcenie zawodowe 
z możliwością odbywania śródrocznych 
praktyk zawodowych w renomowanych 
firmach branży samochodowej, rolniczej, 
ekonomicznej i informatycznej
wykwalifikowana kadra pedagogiczna
możliwość zdobycia prawa jazdy kate-
gorii B,T

atrakcyjne formy zajęć kursowych
możliwość rozwijania zainteresowań  
w kołach przedmiotowych i zajęciach po-
zalekcyjnych
szkoła należy do grupy szkół dbających 
o zapewnienie dobrej jakości pracy i po-
siadających tytuł „Szkoły Uczące Się”
organizacja rajdów, wycieczek i biwaków
przyjazna atmosfera i warunki sprzyja-
jące rozwojowi demokracji i samorząd-
ności uczniowskiej
monitoring.

Szkoła posiada:
dobrze wyposażone pracownie, w tym  
3 pracownie komputerowe połączone  
w sieć, ze stałym dostępem do Internetu
bibliotekę, pracownię multimedialną  
i świetlicę, minibibliotekę anglojęzyczną

2 sale gimna-
styczne, boiska 
do gry w piłkę 
nożną 
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W podaniu o przyjęcie  
do każdej z trzech szkół możesz 
wybrać dowolną ilość oddziałów



kort tenisowy
warsztaty szkolne
nowoczesną stację kontroli pojazdów
radiowęzeł z czynnie działającym ra-
diem szkolnym.

Zajęcia pozalekcyjne:
koła przedmiotowe ze wszystkich przed-
miotów, koła sportowe 
koło PCK
koło dziennikarskie redagujące gazetkę 
szkolną „Sum Różowy”
koło Młodych Twórców  
– mlodzi_tworcy.republika.pl
Służba Maltańska
Szkolny Klub Przedsiębiorczości  
i Mentoringu – 
www.klubprzedsiebiorczosci.w.interia.pl
Szkolny Klub Europejski  
– skemi.republika.pl
Szkolny Klub Filmowy  
– skf_michalowo.republika.pl  

Nauczane języki obce:  
angielski, rosyjski.
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i
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
16-020 Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 7
tel./fax 85 710 10 72
www.liceum.net
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Atuty szkoły:
sprzyjające warunki do rozwoju demo-
kracji i samorządności uczniowskiej
ambitni, twórczy i doświadczeni nauczy-
ciele o wysokich kwalifikacjach, z upraw-
nieniami do przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych
możliwość rozwijania zainteresowań po-
przez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyj-
nych 
dodatkowe formy zajęć edukacyjnych 
organizacja prelekcji, szkoleń, występów
warsztaty tematyczne w szkole i w terenie 
wycieczki do teatrów, filharmonii, muze-
ów, kina
kameralna i przyjazna atmosfera
poszanowanie godności ucznia
dobre połączenie komunikacyjne
wszyscy nauczyciele posiadają uprawnienia 
egzaminatora egzaminów zewnętrznych
aktywna współpraca z Filharmonią i Operą 
Podlaską w zakresie organizacji koncertów 
szkolnych (od 1998 r.).

Szkoła posiada:
dobrze zorganizowane pracownie przed-
miotowe, wyposażone w sprzęt audiowi-
zualny i projektory multimedialne 
nowoczesne pracownie informatyczne, 
w tym: pracownia PC z MS Windows na 
stacjach roboczych i serwerowym syste-
mem operacyjnym Novell Netware oraz 
pracownia z komputerami iMac firmy 
Apple i serwerem z oprogramowaniem 
Mac OS X Server, ze stałym dostępem do 
Internetu (DSL)
bogato wyposażoną bibliotekę  
wraz z czytelnią 
multimedialne centrum informacji  
ze stałym dostępem do Internetu
nowoczesną siłownię sportową
Pracownię Europejską.

Większa liczba wybranych oddziałów  
zwiększa szansę dostania się do szkoły 
już w pierwszym etapie rekrutacji
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Zajęcia pozalekcyjne:
w zakresie przygotowania do matury
zajęcia sportowe
zajęcia informatyczne
szkolne koło teatralne
zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii 
i filmu
zajęcia przyrodniczo-geograficzne.

Nauczane języki obce:  
angielski, niemiecki.

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
Sekretariat tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82
Wydział Organizacyjny tel. 85 740 39 89
Wydział Budżetu i Finansów tel. 85 740 39 62
Wydział Komunikacji tel. 85 740 39 75
Wydział Architektury tel. 85 740 39 72
Wydział Rolnictwa i Środowiska tel. 85 740 39 59
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego tel. 85 740 39 68 
ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tel. 85 740 63 94

Jestem studentką I roku mechatroni-
ki na Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie. Ukończyłam z wyróż-
nieniem Liceum Ogólnokształcące  
w Zespole Szkół w Czarnej Biało-
stockiej, a nabyta tam wiedza  
i atmosfera sprzyjająca rozwijaniu 
ciekawości świata pomogły mi 
realizować w praktyce kształcenie 
umiejętności technicznych. Moje 
koleżanki i koledzy z liceum też stu-
diują na ciekawych kierunkach wielu 
uczelni wyższych w Polsce.

Justyna  Matląg



i

Informator przygotowany na podstawie materiałów ze szkół przez Wydział Spraw Społecznych  
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w  Białymstoku  

tel. 85 740 39 68, 85 740 39 81, 85 740 39 87 wss@powiatbialostocki.pl. Redaktor wydania Alina Dźwilewska.
Projekt i skład: ZNAKI Projektowanie Wydawnictw Drukowanych, tel. 504 049 162, e-mail: znaki@home.pl

Terminy rekrutacji


