
LICEA 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRZESKO

BOCHNIA

TARNÓW



ZESPÓŁ SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH nr 1 BRZESKU



Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:biologia, chemia
Przedmiot dodatkowy: ratownictwo

medyczne podstawy psychologii
Przedmioty punktowane: j.polski -matematyka-biologia-chemia
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:język polski, historia, język
angielski
Przedmiot dodatkowy: edukacja medialno-techniczna oraz

dziennikarstwo i media społecznościowe
Przedmioty punktowane: j.polski-matematyka-j.angielski-
historia
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki, 
geografia

Przedmiot dodatkowy: podstawy iberystyki
Przedmioty punktowane: j.polski- matematyka-j.angielski-
j.niemiecki

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, język
angielski
Przedmiot dodatkowy: podstawy rysunku

Przedmioty punktowane: j.polski- matematyka -j.angielski-fizyka



KATOLICKIE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRZESKU



Szkoła gwarantuje przyjazną atmosferę edukacyjną, pełne 

bezpieczeństwo wychowankom i wszechstronny rozwój 

duchowy.

W liceum, w zależności od naboru, proponuje się 

następujące klasy o profilach:
•humanistycznym
•biologiczno – chemicznym
•policyjnym
•matematyczno – informatycznym
•pożarniczo – ratowniczym



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

NR 1 W BOCHNI



PROFIL MATEMATYCZNO-CHEMICZNY - rozszerzony

program nauczania matematyki, chemii - wyjazdy na wykłady i pokazy 

doświadczeń do Instytutu Chemii UJ, UŚ oraz zajęcia dydaktyczne w 

Instytucie Chemii UJ (zajęcia laboratoryjne). - udział w Warsztatach 

Olimpijskich organizowanych przez Instytut Chemii UJ. Sukcesy 

uczniów profilu w konkursach i olimpiadach: - finalista Olimpiady 

Matematycznej - finaliści Olimpiady Chemicznej - laureaci Konkursu 

Chemicznego organizowanego przez UJ i UŚ - laureaci i finaliści 

Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH - laureaci Międzyszkolnych 

Zawodów Matematycznych. Profil przygotowuje szczególnie do 

podjęcia studiów na kierunkach: - technicznych - informatycznych -

matematyczno-przyrodniczych - ekonomicznych



PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY - rozszerzony program nauczania 

matematyki - rozszerzony program nauczania fizyki Wyjazdy na wykłady i pokazy 

doświadczeń do Instytutu Fizyki UJ, UŚ oraz zajęcia dydaktyczne do Planetarium i 

Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie. Udział w Warsztatach Olimpijskich 

organizowanych przez Instytut Chemii UJ. Udział w zajęciach Koła 

Astronomicznego współpracującego z obserwatorium w Niepołomicach. Sukcesy 

uczniów profilu w konkursach i olimpiadach: - finalista Olimpiady Matematycznej -

finalista Olimpiady Fizycznej - finaliści Olimpiady Chemicznej - finaliści 

Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego - laureaci Konkursu Chemicznego 

organizowanego przez UJ i UŚ - laureaci i finaliści Olimpiad o Diamentowy Indeks 

AGH z fizyki i matematyki - laureaci Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych. 

Profil przygotowuje szczególnie do podjęcia studiów na kierunkach: - technicznych -

informatycznych - matematyczno-przyrodniczych - ekonomicznych



PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Rozszerzony program nauczania z biologii i chemii. Umożliwia to zdawanie matury z biologii i chemii w 

zakresie rozszerzonym, co jest koniecznym warunkiem przy rekrutacji na wiele kierunków studiów takich jak: 

medycyna, farmacja, weterynaria, biotechnologia itp. N Profil biologiczno-chemiczny przygotowuje do podjęcia

studiów na takich kierunkach jaki: Medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, weterynaria, biologia, 

chemia, leśnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, psychologia, pedagogika, kosmetologia, dietetyka.

PROFIL HUMANISTYCZNY Jeśli planujesz studiować prawo, europeistykę, filozofię, politologię, historię i

historię sztuki, wybierz kierunek, który pozwala na połączenie zainteresowań historycznych, literackich i

politycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania ciekawych wydarzeń, zjawisk i poczynań

wielkich twórców. Na podstawie zdobytej wiedzy rozwiniesz swoje umiejętności w komunikacji

interpersonalnej.

PROFIL BIOLOGICZNO- JĘZYKOWY Rozszerzony program nauczania z biologii, języka angielskiego i

języka polskiego Naukę w dobrze wyposażonych pracowniach - część zajęć lekcyjnych zarówno z biologii jak i

chemii ma formę ćwiczeń laboratoryjnych, podczas których uczniowie samodzielnie wykonują

doświadczenia. Profil biologiczno-językowy przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: 

Psychologia, socjologia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia, pedagogika, filologia polska, filologia angielska, 

i inne studia filologiczne, kulturoznawstwo.



PROFIL MATEMATYCZNO GEOGRAFICZNY/INFORMATYCZNY

GRUPA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

Rozszerzony program nauczania z matematyki i geografii.

Klasa matematyczno-

geograficzna daje solidne podstawy do podjęcia studiów na kierunkach: - geografia -

matematyka - ekonomia - prawo - turystyka i rekreacja.

GRUPA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Rozszerzony program nauczania z matematyki i informatyki.

Marzysz o studiach informatycznych, matematycznych, architekturze, budownictwie, 

automatyce, robotyce, transporcie lądowym lub morskim, … to właśnie ta klasa jest 

odpowiednia. Jest to klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar

studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach i innych uczelniach

technicznych





W roku szkolnym 2020/2021 II LO ogłasza nabór do klas z następującymi przedmiotami

wiodącymi:

klasa humanistyczno- dziennikarska j. polski, historia, WOS

klasa językowa j. angielski, j. niemiecki/ j. hiszpański, WOS

klasa sportowa biologia, geografia, j. angielski, + wf w zwiększonej liczbie godzin, gry

zespołowe: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka

klasa matematyczna matematyka, fizyka/geografia, j. angielski

klasa biologiczna biologia, chemia/ j. polski, j. angielski

klasa mundurowa geografia, WOS, język angielski + edukacja policyjna



Przedmioty punktowane do klas :

klasa humanistyczno-dziennikarska j. polski, matematyka, historia, wiedza o 
społeczeństwie

klasa językowa j. polski, matematyka, WOS, j. angielski

klasa sportowa j. polski, matematyka, geografia/biologia*, WF

klasa matematyczna j. polski, matematyka, j. angielski, geografia/fizyka*

klasa biologiczna j. polski, matematyka, biologia, chemia/j. angielski*

klasa mundurowa j. polski, matematyka, geografia/WOS*, j. angielski



I Liceum 
Ogólnokształcące

im. Kazimierza 
Brodzińskiego w 

Tarnowie



Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, 
matematyka, biologia lub chemia

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, 
matematyka, historia

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, 
matematyka, fizyka
Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego**

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, 
matematyka oraz najwyższa ocena z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, 
geografia



II Liceum Ogólnokształcące

im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie



1A - klasa z rozszerzonym zakresem nauczania: historii , języka angielskiego oraz geografii

Przedmioty rozszerzone
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w 

rekrutacji

•historia

•j.angielski

•geografia

•język polski

•geografia

•język angielski

•matematyka

Klasa humanistyczna i ekonomiczna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach filologicznych, historii, 

filozofii, socjologii, prawa, politologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, ekonomii, turystyki, 

MISH, archeologii, reklamy, geografii, prawa i administracji



1B - klasa z rozszerzoną ofertą nauczania z: matematyki, informatyki, 

fizyki

Przedmioty rozszerzone
Przedmioty, za które przyznawane będą 

punkty w rekrutacji

•matematyka

•fizyka

•informatyka

•j.polski

•matematyka

•j.angielski

•fizyka

Klasa politechniczna, przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na 

kierunkach ścisłych, technicznych, także ekonomicznych, informatycznych, 

chemicznych, fizycznych



1C - KLASA MYP z rozszerzoną ofertą nauczania języka polskiego i matematyki, z dodatkowym przedmiotem 

ekonomia

Przedmioty rozszerzone Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji

•j.polski

•matematyka

•j.angielski - dwujęzyczny

•j.polski

•matematyka

•j.angielski

•historia

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie is a Candidate School* for the Middle Years Programme. This school is pursuing

authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, 

challenging, international education that II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie believes is important for our students

Klasa realizująca od trzeciego roku nauki program Matury Międzynarodowej. W zależności od wyboru przedmiotów –

przygotowuje do różnorodnych studiów: począwszy od humanistycznych przez medyczne po kierunki ścisłe



1E - klasa z roszerzoną ofertą nauczania z chemii i biologii (dodatkowy)

Przedmioty rozszerzone
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty 

w rekrutacji

•chemia

•biologia

•j.polski

•matematyka

•j.angielski

•chemia

Klasa przygotowuje do studiów medycznych, farmaceutycznych, przyrodniczych



1F - klasa dwujęzyczna rozszerzoną ofertą nauczania z : j.polskiego, biologii, 

języka francuskiego lub niemieckiego ; z biologią, matematyką i *psychologią 

nauczanymi w języku angielskim

Przedmioty rozszerzone
Przedmioty, za które przyznawane będą 

punkty w rekrutacji

•j.angielski - dwujęzyczny

•j.polski

•francuski lub niemiecki

•biologia

•j.polski

•matematyka

•j.angielski

•biologia

Klasa przygotowuje do studiów lingwistycznych, psychologicznych, międzywydziałowych 

studiów humanistycznych (MISH), studiowania w językach obcych, przyrodniczych



III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 
Tarnowie



We wrześniu 2020 r. III LO w Tarnowie planuje utworzyć następujące oddziały

klas pierwszych:

A.klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna

– rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka;

– uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;

B.klasa biologiczno-chemiczna z językiem angielskim

– rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski;

– uzupełnienie: j. łaciński w medycynie;

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia;

C.klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim

– rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski;

– uzupełnienie: programowanie;

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język

angielski;;



D. klasa matematyczno-geograficzna z językiem angielskim

– rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski;

– uzupełnienie: ekonomia w praktyce;
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski;

E. klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

– rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka;

– uzupełnienie: zajęcia brydżowe;

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka;

Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego oddziału pod warunkiem odpowiedniej ilości

chętnych spełniających wymagania ilościowe i punktowe, będzie to:

F. klasa humanistyczna

– rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;

– uzupełnienie: język łaciński w terminologii prawniczej;
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.



IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 
Tarnowie



Klasa matematyczno – informatyczno – fizyczna

Współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program klasy Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

•matematyka

•informatyka

•fizyka

Uzupełnienie:

•grafika komputerowa

Dodatkowo:

•obóz matematyczno - astronomiczny

•udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego

•język polski

•matematyka

•informatyka

•fizyka lub język obcy

Klasa matematyczno-informatyczno – fizyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na 

kierunkach technicznych np. budownictwo, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja; 

kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.



Klasa biologiczna z językiem angielskim i językiem polskim - dodatkowa*

Klasa pod patronatem Akademii Ignatianum w Krakowie

Program klasy Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

•biologia

•język angielski

•język polski

Uzupełnienie:

•psychologia i ratwonictwo medyczne z możliwością uzyskania tytułu Ratownika 

Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy

Dodatkowo:

•praktyki bilogiczno - ratownicze

•udział w warsztatach z psychologii i dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii 

Ignatianum w Krakowie

•język polski

•matematyka

•biologia

•język angielski lub WOS

Klasa biologiczna z elementami psychologii i ratownictwa medycznego przygotowująca uczniów przede wszystkim 

do studiów na psychologii, kierunkach biologicznych, rolniczych, przyrodniczych, ratownictwie medycznym, 

pielęgniarstwie, fizjoterapii, dietetyce, ochronie środowiska, zoologii i wielu innych.



Klasa językowa
Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie, PWSZ w Tarnowie

Program klasy Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

•język angielski

•język niemiecki lub język włoski

•geografia

Uzupełnienie:

•języki obce w biznesie

Dodatkowo:

•udział w zajęciach w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie

•udział w zajęciach w Instytucie Goethego w Krakowie

•przygotowanie do egzaminu FC oraz możliwość zdawania tego egzaminu na 

terenie szkoły

•możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE

z zakresu języka niemieckiego i języka angielskiego

•język polski

•matematyka

•język angielski

•geografia lub drugi język

Klasa językowa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach 

filologicznych: filologia angielska, niemiecka, włoska; lingwistyce, kierunkach turystyczno –

hotelarskich i ekonomicznych.



Klasa biologiczno – chemiczna

Klasa pod patronatem Instytutu Chemii UJ

Program klasy Przedmioty punktowane w 

postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

•biologia

•chemia

Uzupełnienie:

•język łaciński w naukach medycznych

Dodatkowo:

•udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego

•udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie biologii i chemii

•język polski

•matematyka

•biologia

•chemia lub język obcy

Klasa biologiczno - chemiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na 

kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, 

pielęgniarstwo; kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, 

kosmetologii i wielu innych.



Klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim

Klasa pod patronatem Wydziału Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Program klasy Przedmioty punktowane 

w postępowaniu 

rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym

Przedmioty rozszerzone:

•matematyka

•geografia

•język angielski

Uzupełnienie:

•zarządzanie środowiskiem geograficznym

Dodatkowo:

•wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole

•udział w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie "Akademia kreatywności -

pomysł, potencjał, przedsiębiorca"

•zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych

•język polski

•matematyka

•język angielski

•geografia lub WOS

Klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na 

kierunkach geodezyjnych, logistycznych, górniczych i geoinżynieryjnych, ekonomicznych: zarządzanie, rachunkowość, 

finanse; kierunkach menadżerskich, hotelarsko – turystycznych, gospodarki przestrzennej i wielu innych



V Liceum 
Ogólnokształcące im. 

Janusza Korczaka



Klasa 1a - p Humanistyczna

Opis klasy Klasa z myślą o uczniach, którzy po maturze podejmują naukę na kierunkach takich jak 

np. filologia polska, historia, dziennikarstwo, zarządzanie kulturą, filmoznawstwo, 

muzykologia.

Rozszerzenia język polski, historia, język angielski

Przedmioty 

uzupełniające

przyroda, zajęcia artystyczne

Języki obce język angielski, język niemiecki

Przedmioty 

punktowane

język polski, matematyka, j. obcy, historia lub wos



Klasa 1a - p Humanistyczna
Opis klasy Klasa z myślą o uczniach, którzy po maturze podejmują naukę na kierunkach takich jak np. filologia polska, historia, dziennikarstwo, 

zarządzanie kulturą, filmoznawstwo, muzykologia.

Rozszerzenia język polski, historia, język angielski

Przedmioty uzupełniające przyroda, zajęcia artystyczne

Języki obce język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane język polski, matematyka, j. obcy, historia lub wos

Klasa 1b - p Pedagogiczno - psychologiczna z biologią

Opis klasy Realizacja tych zajęć w klasie odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą 

dalsze kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, akademiach 

wychowania fizycznego.

Rozszerzenia Język polski, biologia, język angielski

Przedmioty 

uzupełniające

historia i społeczeństwo, elementy psychologii i pedagogiki

Języki obce język angielski, język niemiecki

Przedmioty 

punktowane

język polski, matematyka, biologia, język obcy



Klasa 1c - p Językowa z matematyką

Opis klasy Realizacja tych zajęć w klasie odbywa się z myślą o uczniach, którzy podejmą dalsze 

kształcenia na kierunkach inżynierskich lub językowych

Rozszerzenia Matematyka, język angielski, język niemiecki/język francuski

Przedmioty 

uzupełniające

historia i społeczeństwo, przyroda

Języki obce język angielski, język niemiecki lub język francuski

Przedmioty 

punktowane

język polski, matematyka, język obcy, zajęcia techniczne lub informatyka





Ia Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim

Klasa z zajęciami dodatkowymi z języka łacińskiego w prawie przygotowuje licealistów do

podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych (polonistyka, historia, historia

sztuki, kulturoznawstwo, filozofia) oraz prawniczych, socjologicznych, bezpieczeństwa

publicznego i kryminologii. Umożliwia poznanie pracy i działalności instytucji państwowych,

samorządowych, pozarządowych, sądowniczych.

Przedmioty punktowane na świadectwie:

język polski, historia, matematyka, język angielski.

Ic Klasa z rozszerzoną geografią, matematyką, językiem angielskim
Klasa adresowana do uczniów planujących studia techniczne, matematyczne, geograficzne, ekonomiczne,

geologiczne, geodezyjne. To propozycja dla młodzieży zainteresowanej ekonomią, turystyką i geografią.

Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianym biznesem

turystycznym. Połączenie matematyki i geografii pozwala wykształcić umiejętności związane z analizą i

interpretacją danych gospodarczych. Przedmiot dodatkowy umożliwia zdobycie podstaw w zakresie

tworzenia map geodezyjnych oraz pomiarów w terenie.

Przedmioty punktowane na świadectwie :

język polski, geografia, matematyka, język angielski.



Id Klasa z rozszerzonym językiem polskim, biologią, językiem angielskim

W tej klasie zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w przyszłości studiować na kierunkach, takich jak np.

psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, resocjalizacja oraz kierunki związane z kulturą fizyczną i

zdrowiem. Jeżeli interesujesz się tematyką społeczną, chcesz nauczyć się twórczego i krytycznego

myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i

kierowania stresem – wybierz klasę z tymi właśnie rozszerzeniami.

Przedmioty punktowane na świadectwie :

język polski, biologia, matematyka, język angielski.

Ie Klasa z rozszerzoną biologią, chemią, językiem łacińskim i kulturą antyczną

Zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie. Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami

przyrodniczymi, medycyną, weterynarią, kosmetologią i ochroną środowiska. Przygotowuje do 

podjęcia studiów na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, 

ochrona środowiska, rehabilitacja, biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo

medyczne oraz innych medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych. Rozwijanie wiedzy z 

chemii zapewnia udział w wykładach organizowanych przez Katedrę Chemii Uniwersytetu

Jagiellońskiego.
Przedmioty punktowane na świadectwie :

język polski, biologia/chemia, matematyka, język angielski.



XVI LO 

Tarnów



Klasa policyjna 
BEZPIECZEŃSTWO 

RUCHU DROGOWEGO 
(BRD)



Klasa 

medyczna



Klasa policyjna z 
elementami

kryminologii i

kryminalistyki



Klasa 
pożarnicza



Klasa 
wojskowa



Klasa 
wojskowa



Klasa 
wojskowa



Terminy:

1.Złożenie wniosku w liceum: od 11 maja do 23 czerwca
2020
2. Kandydaci do klasy wojskowej składają wniosek: od 11 maja do 20 maja
2020
Dla kandydatów do klasy wojskowej: egzamin sprawnościowy od 21 maja do 3 czerwca
2020
2.Dostarczenie do szkoły świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty: od 26 do 30 
czerwca 2020

4.Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły: 13 lipca 2020



XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe



klasa sportowa piłki nożnej chłopców i dziewcząt

•rozszerzenia: geografia, biologia, język angielski – patronat Bruk Bet

Termalica SA, Wydział Szkolenia Tarnowskiego Okręgowego Związku

Piłki Nożnej

•klasa sportowa piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz piłka

koszykowa chłopców i dziewcząt

•rozszerzenia: geografia, biologia, język angielski – patronat Grupa Azoty

PWSZ Jedynka Tarnów oraz MUKS 1811 Tarnów



klasa ogólna

•rozszerzenia: geografia, biologia, język angielski

Kandydatów do klas sportowych obowiązują testy sprawności
fizycznej.



Liceum

Ogólnokształcące

Społeczne


