
Dzień otwarty w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego 

19 kwietnia (środa) - godzina 17.00 

Planowany nabór na rok szkolny 2023/2024 

1. LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego  

Klasa 1la „Wojskowa” 

Partner społeczny Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej 

Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone 
Propozycja drugiego 

języka obcego 

język polski 

matematyka 

język angielski 

informatyka lub fizyka 

(wyższa ocena) 

język angielski 

matematyka 
język niemiecki 

Klasa 1lb;                                          

Partner społeczny Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV 

Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone 
Propozycja drugiego 

języka obcego 

język polski 

matematyka 

język angielski 

wiedza o społeczeństwie 

język angielski  

wiedza o społeczeństwie 
język niemiecki 

Klasa 1lc1;  „Straż Graniczna” 

Partner społeczny Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego 

Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone 
Propozycja drugiego 

języka obcego 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

język angielski 

geografia 

język niemiecki 

 

Klasa 1lc2;  „Straż Graniczna” 

Partner społeczny Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego 

Przedmioty punktowane Przedmioty rozszerzone 
Propozycja drugiego 

języka obcego 

język polski 

matematyka 

język niemiecki 

biologia 

język niemiecki  

biologia 

język angielski 

 



 

2. Technikum Nr 26  

Klasa1h1 technik hotelarstwa 

Przedmioty punktowane Przedmiot rozszerzony 

Propozycja  

drugiego języka 

obcego 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

język angielski język rosyjski 

Klasa1h2 technik hotelarstwa 

Przedmioty punktowane Przedmiot rozszerzony 

Propozycja  

drugiego języka 

obcego 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny (wyższa ocena) 

geografia 

język rosyjski język angielski 

Klasy 1tż1, technik żywienia i usług gastronomicznych 

Przedmioty punktowane Przedmiot rozszerzony 

Propozycja  

drugiego języka 

obcego 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia lub chemia (wyższa ocena) 

język angielski język rosyjski 

Klasy 1tż2 technik żywienia i usług gastronomicznych 

Przedmioty punktowane Przedmiot rozszerzony 

Propozycja  

drugiego języka 

obcego 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny (wyższa ocena) 

biologia lub chemia (wyższa ocena) 

język rosyjski język angielski 

 



3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Michała Konarskiego   

Klasy 1a1; 1a2;  zawód kucharz 

Przedmioty punktowane Propozycja nauki języka obcego 

język polski 

matematyka 

biologia lub chemia (wyższa ocena) 

język obcy nowożytny (wyższa ocena) 

język angielski 


