
PREZENTACJA:

OFERTA EDUKACYJNA
SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH
prowadzonych przez

Powiat Bytowski 
na rok szkolny 2021/2022



Utworzonych zostanie łącznie:

6 oddziałów liceów ogólnokształcących, 

w których kształcić będzie się mogło 182 uczniów,

9 oddziałów techników dla  286 uczniów,

6 oddziałów branżowych szkół I stopnia dla 

180 uczniów.



Zespół Szkół Ekonomiczno-

Usługowych w Bytowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących   

w Bytowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych             

w Bytowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Miastku

Zespół Szkół Ponadpodstawowych             

w Łodzierzy





I LO w Bytowie

ul. Gdańska 57

rozszerzenia przedmiotowe w oddziałach liczba uczniów 

w oddziałach

liczba 

oddziałów

j. polski, historia, j. angielski 30 1

biologia, chemia, j. angielski 30 1

geografia, matematyka, j. angielski 30 1

matematyka, fizyka, informatyka 30 1

120 4



II LO Mistrzostwa 

Sportowego

w Bytowie

ul. Sikorskiego 35

rozszerzenia przedmiotowe 

w oddziałach

liczba uczniów 

w oddziałach

liczba oddziałów

LO „mundurowe” 30 1



LO z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego

w Miastku

ul. Młodzieżowa 3

rozszerzenia przedmiotowe w oddziałach liczba 

uczniów w 

oddziałach

liczba oddziałów

medyczno-politechniczne

32 1

humanistyczno-lingwistyczne





Technikum nr 1

w Bytowie

ul. Sikorskiego 35

zawód liczba 

uczniów 

w oddziale

liczba 

oddziałów

technik pojazdów samochodowych/technik 

mechanik/ technik technologii drewna

32 1

technik informatyk/technik programista 32 1

razem 64 2



Technikum nr 2 

w Bytowie

ul. Derdowskiego 3

zawód liczba uczniów w 

oddziałach
liczba 

oddziałów 

technik ekonomista/technik handlowiec 32 1

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 1

technik spedytor/technik logistyk 32 1

technik hotelarstwa/technik obsługi turystycznej 32 1

razem 126 4



Technikum

w Miastku

ul. Młodzieżowa 3

zawód liczba uczniów 

w oddziałach

liczba 

oddziałów

zostanie utworzony tylko 1 zawód w przypadku odpowiedniej liczby chętnych uczniów

technik pojazdów samochodowych/ technik 

urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej/technik spawalnictwa

32 1

technik informatyk/technik reklamy 32 1

razem 64 2



Technikum

w Łodzierzy

zawód liczba uczniów 

w oddziałach

liczba 

oddziałów

technik żywienia i usług 

gastronomicznych/technik spedytor lub logistyk 32 1





Branżowa Szkoła I stopnia
w Bytowie

ul. Sikorskiego 35

zawód liczba uczniów w 

oddziałach

liczba 

oddziałów

ślusarz

90 3
kucharz 

sprzedawca

mechanik pojazdów 

samochodowych/kierowca mechanik

monter stolarki budowlanej

wielozawodowe 30 1

razem 120 4



Branżowa Szkoła 

I stopnia

w Łodzierzy

zawód liczba uczniów w 

oddziałach

liczba 

oddziałów

kucharz/sprzedawca 30 1

wielozawodowa 30 1

razem 60 2


