
TECH NI KA

Tech ni kum nr 1
Au gu stow skie Cen trum Edu ka cyj ne
(d. Ze spół Szkół Bu dow la no -Elek trycz nych 
im. Po wstań ców Ślą skich)
16-300 Au gu stów, Ale ja Kard. Wy szyń skie go 3
tel. 87 643 28 61
http://ace.pol.pl
e -ma il: ace@ace.pol.pl

Tech ni kum Le śne
Ze spół Szkól Le śnych 
im. Le śni ków Pol skich
17-230 Bia ło wie ża, ul. Park Dy rek cyj ny 1a
tel./fax 85 681 24 04
www.zsl.bia lo wie za.la sy.pl
e -ma il: zslo@bia lo wie za.la sy.pl
Dy rek tor: An na Kul bac ka
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q 2 kla sy kształ cą ce w za wo dzie tech nik le śnik

(nie miec ki, ro syj ski)
Uwa ga: wy ma ga ne za świad cze nie le kar skie. 
Obec nie w Tech ni kum uczy się 209 uczniów.
Wy mia na za gra nicz na: Cze chy
Za ję cia do dat ko we: ko ło sy gna li stów my śliw -
skich, ło wiec kie, pszcze lar skie, ko ła przed mio to -
we, re cy ta tor skie, sek cje spor to we (siat ków ka,
lek ko atle ty ka, pił ka ręcz na, no żna, bie gi na orien -
ta cję)

Tech ni kum nr 4 
Ze spół Szkół nr 4 im. Zie mi Pod la skiej
17-100 Bielsk Pod la ski, ul. Ho ło wie ska 18
tel. 85 833 27 37, fax 85 833 27 33 
e -ma il: zszn r4bp@op.pl
Dy rek tor: Mi ko łaj Ja li nik
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik eko no mi -

sta (an giel ski, ro syj ski)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik ho te lar -

stwa (jw.)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik rol nik

(nie miec ki, ro syj ski)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik in for ma -

tyk (nie miec ki, an giel ski)
Obec nie w Tech ni kum uczy się 472 uczniów.
Wy mia na za gra nicz na: Li twa
Za ję cia do dat ko we: ze spół ar ty stycz ny „Pod la -
skie Ku kuł ki”, sek cja pił ki siat ko wej, ko ło haf ciar -
skie, fo to gra ficz ne, sek cja te ni sa sto ło we go
Licz ba punk tów kwa li fi ku ją ca do przy ję cia
w r. szk. 2010/2011: 55

Tech ni kum
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych 
i Za wo do wych 
im. Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza
18-230 Cie cha no wiec, ul. Szkol na 8
tel./fax 86 277 11 34
www.zso iz -cie cha no wiec.pl
e -ma il: zso iz -cie cha no wiec@wp.pl
Dy rek tor: Eu ge niusz Święc ki
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q 1/2 kla sy kształ cą cej w za wo dzie tech nik usług

fry zjer skich (an giel ski, nie miec ki, ro syj ski, fran -
cu ski)

q 1/2 kla sy kształ cą cej w za wo dzie tech nik ku -
charz (jw.)

Obec nie w Tech ni kum uczy się 61 uczniów.
Wy mia na za gra nicz na: Izra el
Za ję cia do dat ko we: chór szkol ny, pił ka siat ko -
wa, ko ło che micz ne, fi zycz ne, in for ma tycz ne, te -
atral ne, ori ga mi, fo to gra ficz ne, ar ty stycz ne.
Licz ba punk tów kwa li fi ku ją cych do przy ję cia
w r. szk. 2010/2011: 80
Spo tka nie in for ma cyj ne: 21 mar ca 2011 r.
– Dzień Otwar ty

e -ma il: se kre ta riat@zsmon ki.pl
Dy rek tor: Kry sty na Ma ria Kryń ska
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik han dlo -

wiec (an giel ski, nie miec ki) 
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik tech no lo -

gii żyw no ści (jw.)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik rol nik (jw.)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik in for ma -

tyk (jw.)
Obec nie w Ze spo le Szkół uczy się 1104 uczniów,
w tym w Tech ni kum – 406.
Za ję cia do dat ko we: SKS (te nis sto ło wy, fut sal)
wo lon ta riat, ko ło te atral ne, Szkol ny Klub UNI -
CEF, ko ło in for ma tycz ne, ko ło eko lo gicz ne, ko ło
Mło dych Tech no lo gów.

Tech ni kum
Ze spół Szkół Rol ni czych 
im. Krzysz to fa Klu ka
17-123 Rud ka, ul. Osso liń skich 1
tel. 85 739 40 15
www.zsrud ka.edu.pl
e -ma il: zsr_rud ka@o2.pl

Tech ni kum
Ze spół Szkół 
17-300 Sie mia ty cze, ul Ko ściusz ki 43
tel. 85 655 25 62 fax 85 655 22 08
www.li ceum.sid com.pl
E -ma il: sek.lo@wp.pl
Dy rek tor: Bo że na Krzy ża now ska 

Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik han dlo -

wiec (an giel ski, ro syj ski)
Obec nie w Ze spo le Szkół uczy się 648 uczniów,
w tym w Tech ni kum – 65.
Wy mia na za gra nicz na: Niem cy
Za ję cia do dat ko we: ko ło przed mio to we i za -
in te re so wań (bio lo gicz ne, che micz ne, fi zycz ne,
geo gra ficz ne, wie dzy o Pol sce i świe cie współ -
cze snym, dzien ni kar skie, te atral ne, in ter ne to we),
sek cja LA, siat ków ka, pił ka ręcz na.

Tech ni kum
Ze spół Szkół Rol ni czych w Czar ta je wie
17-300 Sie mia ty cze, Czar ta jew, ul. Dłu ga 130
tel./fax 85 655 28 70, 85 656 00 04, 85 656 49 10
do 13
www.zsr -czar ta jew.pl

Tech ni kum
Ze spół Szkół Rol ni czych 
im. Ste fa nii Kar po wicz w Krzy że wie
18-218 So ko ły, Krzy że wo 32
tel./fax 86 476 42 42
www.zsr krzy ze wo.pl
e -ma il: zsr.krzy ze wo@wp.pl
Dy rek tor: Ka zi mierz Na ha jow ski
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik eko no mi -

sta (an giel ski, nie miec ki, ro syj ski)
q 2 kla sy kształ cą ce w za wo dzie tech nik rol nik

(jw.)

Tech ni kum
ZS Ogól no kształ cą cych i Za wo do wych 
im. Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go
18-220 Czy żew – Osa da, ul. Nie pod le gło ści 3
tel./fax 86 275 51 00
www.zso iz -czy zew.pl
e -ma il: se kre ta riat@zso iz -czy zew.pl
Dy rek tor: Ali cja Bań kow ska
Pro po no wa ne kla sy pierw sze 2011/2012:
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik or ga ni za -

cji usług ga stro no micz nych (an giel ski, ro syj ski)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik in for ma -

tyk (an giel ski, nie miec ki)
q kla sa kształ cą ca w za wo dzie tech nik agro biz -

ne su (an giel ski, ro syj ski) 
Obec nie w Tech ni kum uczy się 235 uczniów.
Licz ba punk tów kwa li fi ku ją cych do przy ję cia
w r. szk. 2010/2011: 40

Tech ni kum
Ze spół Szkół Drzew nych i Gim na zjal nych
18-400 Ło mża, ul. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej 5
tel. 86 215 03 42
www.zsdig -lom za.pl
e -ma il: se kre ta riatzs d9@o2.pl

Tech ni kum
ZS Ogól no kształ cą cych i Za wo do wych
19-100 Moń ki, ul. Ty siąc le cia 15 
tel. 85 716 27 38, fax 85 716 27 38 w. 25
www.zsmon ki.pl
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p o d l a s k i e

1 Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego Białystok 77,66 13

2 Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Pol. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym Augustów 65,31 37

3 Technikum Handl.-Ekonom. w ZS Handlowo-Ekonom. im. M. Kopernika Białystok 63,97 42

4 Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 Suwałki 61,10 54

5 Technikum Leśne w Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich Białowieża 60,86 56

6 Technikum Gastronomiczne w ZS Gastronomicznych Białystok 58,82 72

7 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych Suwałki 57,57 80

8 Technikum Budowlano-Geodezyjne im. Stefana Władysława Bryły Białystok 52,55 128

9 Technikum Mechaniczne w ZS Mechanicznych im. św. Józefa Białystok 50,64 169

10 Technikum nr 5 w ZS Mech. i Ogólnoksz. nr 5 im. Marsz. J. Piłsudskiego Łomża 48,83 200+

11 Technikum w Zespole Szkół Siemiatycze 48,39 200+

12 Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Zambrów 46,78 200+

13 Technikum w ZS nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych Grajewo 45,11 200+

14 Technikum nr 6 w ZS Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 Łomża 44,61 200+

15 Technikum nr 2 w ZS Rolniczych im. mjra H. Dobrzańskiego-Hubala Sokółka 43,37 200+

16 Technikum nr 7 im. L. Bojanusa w ZS Weterynar. i Ogólnokształc. nr 7 Łomża 42,59 200+

17 Technikum w ZS  im. ks. Jana Krzysztofa Kluka Wojewodzin 41,81 200+

18 Technikum Zawodowe nr 7 w ZS Rolniczych CKP Białystok 41,08 200+

19 Technikum w ZS Zawodowych im. Stanisława Staszica Wysokie Maz. 40,02 200+

20 Technikum nr 2 w ZS nr 6 im. Karola Brzostowskiego Suwałki 39,28 200+

21 Technikum w ZS Ogólnokszt. i Zawod. im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Czyżew-Osada 39,24 200+

22 Technikum w ZS im. Bolesława Podedwornego Niećkowo 38,24 200+

23 Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Władysława St. Reymonta Bielsk Podlaski 37,40 200+

24 Technikum im. Tadeusza Kościuszki w ZS Zawodowych Hajnówka 36,90 200+

25 Technikum w ZS Rolniczych im. W. St. Reymonta Czartajew 36,90 200+
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