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Numer 10 05/17

Nasi gimnazjaliści szukają
swojego miejsca zarówno 
w szkołach lokalnych, 
jak i krakowskich

.

Decyzje zostały podjęte.
W tym numerze dowiecie się, które
szkoły wybrali nasi uczniowie klas
trzecich.
Przedstawiamy szybki przegląd
"ogólniaków" i techników.
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 Losy naszych tegorocznych
 absolwentów, czyli do jakich szkół
 wybierają się trzecioklasiści

.

Większość uczniów naszej szkoły wybiera szkoły krakowskie.
Jednak część z nich woli pozostać na miejscu. W naszych
okolicach kontynuować naukę będzie 24,9% ankietowanych,
reszta wyjeżdża do wielkiego miasta.

.
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Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach
W liceum ogólnokształcącym w Proszowicach mamy do wyboru kilka klas:
-klasa akademicka która, będzie działać pod patronatem uczelni krakowskich. Odbywać się będą zajęcia prowadzone przez
wykładowców z wyższych uczelni.
-klasa medyczna przedmiotami rozszerzonymi będą: biologia, chemia i język angielski. Prowadzone będą dodatkowo zajęcia z
ratownictwa medycznego zakończone uzyskaniem certyfikatu ratownika medycznego. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z
lekarzami różnych specjalności.
-klasa ogólna przedmiotami w zakresie rozszerzonym będą: język angielski lub język niemiecki, geografia i wos (będzie
możliwość zmiany przedmiotu rozszerzonego z godnie z zainteresowaniami uczniów). Zajęcia uzupełniające - edukacja prawna.
Zapewnia wielokierunkowe kształcenie dostosowane do zainteresowań ucznia. 
-klasa służb mundurowych przeznaczona dla kandydatów interesujących się kwestiami bezpieczeństwa Państwa oraz
rozważających możliwość dalszego rozwoju zawodowego w służbach mundurowych: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży
granicznej.
-klasa dziennikarsko-medialna prowadzone będą zajęcia dodatkowe w zakresie dziennikarstwa, spotkania dziennikarzami
różnych typów mediów - prasa, telewizja.
-klasa medyczna przedmiotami rozszerzonymi będą: biologia, chemia i język angielski. Prowadzone będą dodatkowo zajęcia z
ratownictwa medycznego zakończone uzyskaniem certyfikatu ratownika medycznego. Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z
lekarzami różnych specjalności.
-klasa ogólna przedmiotami w zakresie rozszerzonym będą: język angielski lub język niemiecki, geografia i wos (będzie
możliwość zmiany przedmiotu rozszerzonego z godnie z zainteresowaniami uczniów). Zajęcia uzupełniające - edukacja prawna.
Zapewnia wielokierunkowe kształcenie dostosowane do zainteresowań ucznia. 
-klasa służb mundurowych przeznaczona dla kandydatów interesujących się kwestiami bezpieczeństwa Państwa oraz
rozważających możliwość dalszego rozwoju zawodowego w służbach mundurowych: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży
granicznej.
-klasa dziennikarsko-medialna prowadzone będą zajęcia dodatkowe w zakresie dziennikarstwa, spotkania dziennikarzami
różnych typów mediów - prasa, telewizja.
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Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w
Piotrkowicach Małych

. ....

Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych proponuje następujące kierunki
kształcenia:
Technik : Architektury Krajobrazu, Informatyk, Logistyk, Ekonomista,
Żywienia i Usług Gastronomicznych, Mechanizacji Rolnictwa, Agrobiznesu,
Pojazdów Samochodowych        
                                                                                                                  
Szkoły branżowe: Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych,
Mechanik Pojazdów Samochodowych, Kucharz                                                  
                                                                                                                               
                                     
  
jak również Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych .

. ...
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Zespół Szkół Łączności

W ZSŁ mamy duży wybór kształcenia:

Technik elektronik: możemy nauczyć się tam min. projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, projektowania i wykonania systemów

monitoringu TV i IPTV, serwisu urządzeń elektronicznych.

Technik informatyk: możemy nauczyć się tam min.  montażu oraz eksploatacji komputera 

i urządzeń peryferyjnych, konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów, projektowania grafiki komputerowej

Technik teleinformatyk: możemy nauczyć się tam min. budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych, zabezpieczenia transmisji i

zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,

Technik telekomunikacji: możemy nauczyć się tam min. podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW, dokonywania diagnozy i

rozbudowy w/w sieci oraz dobierania oprogramowania diagnostycznego

Znajduje się tam również SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA gdzie możemy nauczyć się takich zawodów jak: 

monter elektronik

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Szkoła wyposażona jest w wiele pracowni: 

elektryczna i elektroniczna

 telekomunikacyjna

mikrokomputerów, mikroprocesorów i urządzeń informatyki

informatyczna

Szkoła pracuje z takimi uczelniami jak:

Politechnika Krakowska

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Akademia Górniczo-Hutnicza

.

.

..

.

.

..
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Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1
im. mjr. Henryka Sucharskiego

kontakt:
Osiedle Złotej Jesieni 16,
tel. 12 644 50 19

.

.

.

ZSG nr 1 kształci w atrakcyjnych na rynku pracy
zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- kelner,
oraz zawód kucharz na poziomie szkoły zawodowej
Zalety szkoły:
- praktyki organizowane w najlepszych krakowskich zakładach oraz
nad Bałtykiem,
- bezpłatne zagraniczne staże zawodowe dla uczniów, potwierdzone
certyfikatami Europass,
- możliwość wyjazdu na roczne stypendium w Innsbrucku,,
- ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w
swojej szkole),
Dostępne języki:
- j. angielski
- j. niemiecki
- j. francuski
- j. hiszpański

.

.

.
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    I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja        
 Nowodworskiego w Krakowie

.

.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja
Nowodworskiego w Krakowie. Jedna z najstarszych
istniejących i nieprzerwanie działających w Polsce
szkół średnich o charakterze świeckim. Drugie
najlepsze liceum w Krakowie. Chór Nowodworski to
instytucja działająca od 1986 roku. Jeden z lepszych i
słynniejszych chórów pośród liceów.

Szkoła proponuje profile: matematyczno-fizyczny
biologiczno-chemiczny humanistyczny geograficzno-
matematyczny.
Słynnymi absolwentami Nowodworskiego Liceum są
m.in. Jan III Sobieski, Józef Bem, Joseph Conrad,
Wojciech Kossak, Jan Matejko.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 10 06/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzok w trampkach

Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w
Krakowie

Kontakt:
Piotrkowice Małe 87
32-104 Koniusza
Tel/fax: +48 12 386 94 11 lub +48 12 386 94 20
e-mail: zs@piotrkowice.edu.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA w 2017 roku
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
Technik Agrobiznesu
Technik Pojazdów Samochodowych 
Technik Informatyk
Technik Logistyk
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Ekonomista
Technik Architektury Krajobrazu
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik Pojazdów Samochodowych
Kucharz

....

.

Charakterystyka klas:
- klasa o nachyleniu humanistyczno- medialno- prawniczym
pod patronem Teatru Łaźnia
Nowa                                                       
- klasa o nachyleniu prawniczym
- klasa turystyczna
- klasa o nachyleniu medycznym, uniwersytecka po patronem
UJ
- klasa o nachyleniu matematycznym
Nauka języków obcych:
- nauka języków obcych odbywa się w systemie
międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem
stopnia zaawansowania
- języki nie są przypisane do klas
- jeden z języków obcych realizowany jest w zakresie
poszerzonym    – I język obcy (do wyboru spośród języków:
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) i drugi – II język
obcy – w zakresie podstawowym (do wyboru spośród języków:
angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego,
francuskiego, rosyjskiego lub chińskiego)
- możliwość uczenia się języka niemieckiego w ramach
programu DSD
 Liceum posiada: 
- klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
- pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt DVD, video i
stałe łącze internetowe
- sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
- dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
- internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
- bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem
- halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze
sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
- punkt ksero
- monitoring  stołowkev
 

-
-

Kontakt:
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 
31-818 Kraków, os. Wysokie 6

Sekretariat: 
(12) 648-42-76; (12) 648-04-93 
fax: (12) 648-99-82 
mail: sekretariat@3liceum-krakow.pl 

Bezpośredni dojazd liniami: 
autobusowymi: 123, 125, 132, 139, 142, 152, 153, 172, 501,
502 , 572 
tramwajowymi: 9, 14, 16, 21, 52

...

.
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V Liceum Ogólnokształcące im.
Augusta Witkowskiego w Krakowie
Opis planowanych oddziałów klasowych:

Oddział A
Klasa humanistyczna przygotowująca przede wszystkim
uczniów do studiów na kierunkach, historycznych, archeologii,
filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, stosunków
międzynarodowych.
Oddział B
Klasa społeczno-prawnicza przygotowująca przede wszystkim
uczniów do studiów na Wydziałach Prawa i Administracji,
Historii,
Geografii oraz na politologii, stosunkach międzynarodowych,
oraz na kierunkach ekonomicznych i społeczno-
ekonomicznych.
Oddział C
Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede
wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i
matematyczno-przyrodniczych. 
Oddział D
Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede
wszystkim uczniów do studiów na kierunkach związanych z
naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.
Oddział E
Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede
wszystkim uczniów do studiów informatycznych, na kierunkach
związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.
Oddział F,H
Klasy biologiczno-chemiczne przygotowujące uczniów przede
wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz
przyrodniczych.
Odział G
Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca uczniów do
studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na
studiach technicznych. 
Oddział J
Klasa akademicka  przygotowująca przede wszystkim do
studiowania na kierunkach artystycznych.

Plusy szkoły:

- możliwa jest nauka języka chińskiego

- każda klasa objęta jest patronatem, m.in. UJ.

- wysoki poziom klas i szkoły

- dobre przygotowanie do matury i zawodu

- jedno z najbardziej renomowanych liceów w Polsce

Kontakt:
ul. Studencka 12
31-116 Kraków

(12) 422-31-72
(12) 422-92-31

august@v-lo.krakow.pl

.

.

..

.

mailto:august@v-lo.krakow.pl
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VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE

KLASY DO WYBORU:
-CZTERY KLASY (1A, 1B, 1C, 1D) Z
 ROZSZERZONYMI: BIOLOGIĄ, CHEMIĄ,
 MATEMATYKA
-JEDNA KLASA (1G) Z ROZSZERZONYMI:
 MATEMATYKĄ, FIZYKĄ, INFORMATYKĄ
-JEDNA KLASA (1M2) – Z  SUPER
 ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ORAZ
 ROZSZERZONYMI: FIZYKĄ, INFORMATYKĄ
-JEDNA KLASA (1I) Z ROZSZERZONYMI:
 GEOGRAFIĄ, WIEDZĄ O SPÓŁ.,
 MATEMATYKĄ
-JEDNA KLASA HUMANISTYCZNA (1H) Z
 ROZSZERZONYMI: J. POLSKIM, HISTORIĄ,
 WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej systemu wspierającego proces naboru
do szkól ponadgimnazjalnych – https://krakow.e-
omikron.pl/omikron-parents/main.action , możecie Państwo
zapoznać się ze szczegółowymi informacje o rekrutacji
elektronicznej na rok szkolny 2017/2018.

Informacje dostępne są w zakładkach w menu z lewej strony.
W zakładce „Informacje o ofercie”, możecie Państwo wyszukać
i zapoznać się z ofertą naszego Liceum (instrukcja jak
wyszukać szkołę, znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania,
instrukcja”.

Szczególnie polecamy również informacje z zakładek: Kryteria
do oddziałów ogólnodostępnych …, Terminarz, Wykaz
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, Pliki do
pobrania, instrukcja.

Z informacjami dla Kandydatów do naszego liceum, możecie
Państwo zapoznać się na naszej stronie WWW, górna
zakładka Kandydaci

.

VIII LO

.

Kinga Komenda

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
http://www.viii-lo.krakow.pl/kandydaci
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X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie

Profile klas:
Klasa A: język polski, historia, j.angielski
(elementy wos)
Klasa B: j.polski, biologia, j.angielski
Klasa C: geografia, wos, j.angielski
Klasa D: biologia, chemia, j.angielski
Klasa E: biologia, chemia, matematyka
Klasa F:geografia, matematyka, język angielski
(elementy informatyki)
Klasa G: matematyka, fizyka, język angielski,

       (elementy informatyki)
Klasa H: matematyka, fizyka, j.angielski

Przedmioty punktowane: 
1. j.polski
2. j.obcy
3. Matematyka
4. + przedmioty rozszerzone zależące od kierunku

  

Godziny zajęć: 7.30 – 16.20
Praca szkoły: 2 zmiany- kl. I, III (zmiana pierwsza), kl. II
(zmiana druga)
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski -
języki nauczane są międzyoddziałowo.

Kontakty zagraniczne: 
Prowadzimy coroczne wymiany z partnerskimi szkołami z Niemiec, Włoch,
Sardynii, Chorwacji, biorąc udział w realizacji projektów w ramach
interdyscyplinarnych programów współpracy międzynarodowej

Kadra nauczycielska:
90% nauczycieli przedmiotów maturalnych jest egzaminatorami OKE
65% nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
4 nauczycieli - jest ekspertami ds. awansu zawodowego
2 nauczycieli pełni funkcję doradców metodycznych.

Liceum posiada 20 dużych sal lekcyjnych, bogato wyposażone pracownie
naukowe wzbogacone o stanowiska komputerowe, pełnowymiarową salę
gimnastyczną z widownią, siłownię, salę do tenisa stołowego, aulę ze sceną,
bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, dwie nowoczesne sale
komputerowe, stołówkę oraz punkt ksero.

Adres: 31-148 Kraków, ul. Wróblewskiego 8
Nr telefonów: 12 633 11 97 12 633 77 77
Strona www: www.x-lo.krakow.pl
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XII Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Norwida w Krakowie
Profile klas:

medialno-artystyczna: język polski, historia, język angielski
lub język
niemiecki                                                                                      
Patronat: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
psychologiczno-pedagogiczna: język polski, biologia, język
angielski lub język
niemiecki                                                                    
Patronat: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
medyczna: biologia, chemia, język angielski lub język
niemiecki Patronat: Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego
sportowa: biologia, geografia, język angielski lub język
niemiecki Patronat: Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego
geograficzno-językowa: geografia, język angielski, język
hiszpański lub język
włoski                                                                                 
Patronat: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
politechniczna: matematyka, chemia lub fizyka, język
angielski lub język
niemiecki                                                                           
Patronat:  Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki

    os. Kolorowe 29 a
Kraków

   12 6443307 

Języki obce:
Każdy uczeń w Dwunastce, niezależnie od wybranego
profilu klasy, uczy się języka angielskiego oraz ma
możliwość realizacji kształcenia z tego przedmiotu na
poziomie rozszerzonym.
Dla chętnych Szkoła umożliwia naukę na poziomie
rozszerzonym także z języków: niemieckiego,
hiszpańskiego lub włoskiego.
Nauczanie z języków obcych nowożytnych w XII Liceum
odbywa się w grupach międzyoddziałowych, według
stopnia zaawansowania znajomości wybranego języka, z
wyłączeniem klasy geograficzno – językowej.
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Technikum w
Proszowicach  

Julia Zych 

Poznaj naszą redakcję: Moją najbliższą przyszłość więżę ze szkołą ...

LO Proszowice 
 Karolina Stachoń

LO w
Proszowicach
                          Ola Żywot

Technikum
Gastronomiczne

                Kasia Szczygieł

Technikum odzieżowe
  
        Kinga Komenda

Zespół Szkół w
Proszowicach 

Wiktoria Walczak

 ze Szkołą Podstawową  
 
    nr 2 w Proszowicach

kb

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

 I LO im. Bartłomieja
Nowodworskiego w
Krakowie
    Ola Psica

Technikum w
Piotrkowicach Małych

                    Wiktoria Gałązka

Technikum Budowlane
na os. Szkolnym

                  Oliwia Musiał

Technikum Hutniczo -
Mechaniczne w Nowej
Hucie 
  
                 Maja Nowak

Liceum
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	Decyzje zostały podjęte. W tym numerze dowiecie się, które szkoły wybrali nasi uczniowie klas trzecich. Przedstawiamy szybki przegląd "ogólniaków" i techników.
	Nasi gimnazjaliści szukają swojego miejsca zarówno  w szkołach lokalnych,  jak i krakowskich
	Losy naszych tegorocznych  absolwentów, czyli do jakich szkół  wybierają się trzecioklasiści
	Większość uczniów naszej szkoły wybiera szkoły krakowskie. Jednak część z nich woli pozostać na miejscu. W naszych okolicach kontynuować naukę będzie 24,9% ankietowanych, reszta wyjeżdża do wielkiego miasta.
	Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach
	W liceum ogólnokształcącym w Proszowicach mamy do wyboru kilka klas:

	Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych
	Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych proponuje następujące kierunki kształcenia:
	Technik : Architektury Krajobrazu, Informatyk, Logistyk, Ekonomista, Żywienia i Usług Gastronomicznych, Mechanizacji Rolnictwa, Agrobiznesu, Pojazdów Samochodowych
	Szkoły branżowe: Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Kucharz
	jak również Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych .

	Zespół Szkół Łączności
	W ZSŁ mamy duży wybór kształcenia: Technik elektronik: możemy nauczyć się tam min. projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV, serwisu urządzeń elektronicznych. Technik informatyk: możemy nauczyć się tam min.  montażu oraz eksploatacji komputera  i urządzeń peryferyjnych, konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów, projektowania grafiki komputerowej Technik teleinformatyk: możemy nauczyć się tam min. budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych, zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem, Technik telekomunikacji: możemy nauczyć się tam min. podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW, dokonywania diagnozy i rozbudowy w/w sieci oraz dobierania oprogramowania diagnostycznego  Znajduje się tam również SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA gdzie możemy nauczyć się takich zawodów jak:  monter elektronik monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Szkoła wyposażona jest w wiele pracowni:  elektryczna i elektroniczna  telekomunikacyjna mikrokomputerów, mikroprocesorów i urządzeń informatyki informatyczna Szkoła pracuje z takimi uczelniami jak: Politechnika Krakowska Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Akademia Górniczo-Hutnicza

	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego
	ZSG nr 1 kształci w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:
	- technik hotelarstwa, - technik obsługi turystycznej, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - kelner, oraz zawód kucharz na poziomie szkoły zawodowej Zalety szkoły: - praktyki organizowane w najlepszych krakowskich zakładach oraz nad Bałtykiem, - bezpłatne zagraniczne staże zawodowe dla uczniów, potwierdzone certyfikatami Europass, - możliwość wyjazdu na roczne stypendium w Innsbrucku,, - ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w swojej szkole), Dostępne języki: - j. angielski - j. niemiecki - j. francuski - j. hiszpański

	I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja          Nowodworskiego w Krakowie
	I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Jedna z najstarszych istniejących i nieprzerwanie działających w Polsce szkół średnich o charakterze świeckim. Drugie najlepsze liceum w Krakowie. Chór Nowodworski to instytucja działająca od 1986 roku. Jeden z lepszych i słynniejszych chórów pośród liceów.
	Szkoła proponuje profile: matematyczno-fizyczny biologiczno-chemiczny humanistyczny geograficzno-matematyczny. Słynnymi absolwentami Nowodworskiego Liceum są m.in. Jan III Sobieski, Józef Bem, Joseph Conrad, Wojciech Kossak, Jan Matejko.
	III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie


	V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
	KLASY DO WYBORU:
	-JEDNA KLASA HUMANISTYCZNA (1H) Z  ROZSZERZONYMI: J. POLSKIM, HISTORIĄ,  WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE

	Szanowni Państwo,
	X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

	XII Liceum Ogólnokształcące  im. Cypriana Norwida w Krakowie
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