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1913 r. kiedy, to ówczesna Państwowa Szkoła Przemysłowa otrzymała 
budynek zaprojektowany przez wiedeńskiego architekta Ernesta Lindnera. 
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a tak Bielska Szkoła Przemysłowa  
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… oraz elementy architektoniczne BSP 
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Izba Tradycji BSP 
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Sale 

wykładowe 
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Sesja naukowa z okazji 150-lecia istnienia Bielskiej Szkoły Przemysłowej 

„W artystyczno-technicznym dialogu…” 

Biblioteka 

i czytelnia 



Sala  

gimnastyczna 

oraz zaplecze 
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA 
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WYDZIAŁ CYFROWYCH 

PROCESÓW GRAFICZNYCH 
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TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

 

W trakcie nauki uczeń poznaje programy graficzne i uczy się nimi 
sprawnie posługiwać. Bez problemu zaprojektuje okładkę, plakat 

czy folder reklamowy. Dowie się jak przygotować go do druku        
i powielić w dużym nakładzie techniką poligraficzną (offsetową). 

„Chcesz pracować w środowisku komputerowym, jesteś 
kreatywny, masz bogatą wyobraźnię ten kierunek jest właśnie dla 

Ciebie.”  
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Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się                           
w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w kompletny 
sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

 

W trakcie nauki będą praktyki zawodowe w zaprzyjaźnionych 
agencjach reklamowych i drukarniach.  Tajemnice obróbki zdjęć, 

fotomontażu przestaną być zagadką. 
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Uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć  

w zajęciach z fotografii analogowej i cyfrowej 
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Po naszym kierunku można swoją wiedzę i umiejętności rozwijać 
kontynuując naukę na uczelniach wyższych. 

Oferta jest bogata: 

grafik komputerowy, 

grafik  gier komputerowych, 

grafika użytkowa, 

poligrafia, 

fotografia, 

fotografia reklamowa. 
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WYDZIAŁ CHEMII                         

I OCHRONY SRODOWISKA 
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TECHNIK ANALITYK 

TECHNIK OCHRONY  

ŚRODOWISKA 

TECHNIK URZĄDZEŃ  

I SYSTEMÓW ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ 



TECHNIK ANALITYK 

Na kierunku technik analityk uczniowie zdobywają szeroką 
wiedzę z zakresu chemii i biologii. Jest to nie tylko wiedza 

teoretyczna, ale i praktyczna. Zajęcia praktyczne odbywają się    
w nowoczesnych laboratoriach chemicznych. Na początku nauki 

uczniowie poznają sprzęt laboratoryjny oraz podstawowe 
metody wykonywania różnych oznaczeń chemicznych. Następnie 
wykonują analizy chemiczne, np. wykrywają, badają, otrzymują 
różne substancje. Oprócz wiedzy zawodowej zdobywają wiedzę 

ogólnokształcącą, taką jak w Liceach Ogólnokształcących. 
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Szkoła organizuje praktyki zawodowe w bielskich i okolicznych 
laboratoriach, np.: 

- przemysłowych, 

- w szpitalach i przychodniach medycznych, 

- Stacji Uzdatniania Wody w bielskich wodociągach, 

- w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, 

- Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

TECHNIK ANALITYK 

Bielska Szkoła Przemysłowa 



Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe:  

- koło chemiczne, 

- koło biologicznej, 

- konsultacje dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie do 
konkursów i olimpiad przyrodniczych, 

- konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce. 
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Zdobyte wiadomości z wiedzy ogólnokształcącej pozwalają 
studiować na dowolnym kierunku. Po skończonej szkole można 
kontynuować naukę na licznych kierunkach, np. chemicznych, 

medycznych, analitycznych, biologicznych, fizjoterapii, 
biotechnologii, kosmetologii, farmacji. 
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TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na kierunku ochrona środowiska uczniowie poznają tajniki oceny 
stanu środowiska naturalnego.  Uczą się przeciwdziałać 

niekorzystnym zmianom mogącym zachodzić w środowisku. 
Samodzielnie wykonują badania laboratoryjne wody, ścieków, 

gleby i powietrza. Uczą się interpretować wyniki badań, wyciągać 
wnioski, sporządzać dokumentację techniczną. Uczniowie 

poznają również, jak uzdatnia się wodę do picia, jak oczyszcza się 
ścieki, a także jak należy unieszkodliwiać odpady oraz jak 

zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i uciążliwość hałasu.  
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Dużo zajęć praktycznych w laboratorium i w terenie ułatwia 
zrozumienie nauczanych treści. Pełne przygotowanie praktyczne  
i teoretyczne pozwala zarówno na podjęcie pracy po ukończeniu 

szkoły, jak i na kontynuowanie nauki na wybranej uczelni wyższej. 
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Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe:  

- koło ochrony środowiska (również zajęcia terenowe), 

- koło biologiczne (również zajęcia terenowe), 

- koło chemiczne, 

- konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce, 

- konsultacje dla uczniów uzdolnionych, np. przygotowanie do 
olimpiady biologicznej, ekologicznej, konkursów przyrodniczo-
chemicznych. 
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W czasie nauki uczniowie odbywają  praktyki zawodowe               
w następujących miejscach: 
 laboratoria przy zakładach przemysłowych, 
 laboratoria przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 

firmy AQUA, 
 laboratorium  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska oraz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
 laboratoria medyczne przy szpitalach i przychodniach 
 firma AQUA- oczyszczalnia ścieków w Komorowicach oraz 

stacja uzdatniania wody w Kobiernicach, 
 działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych , 
 prywatne przedsiębiorstwa specjalistyczne zajmujące się 

ochroną środowiska. 
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TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się 
projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji 

sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy 
energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, 

kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie 
wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych i grzewczych. 
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Sala lekcyjna – BSP – tutaj są realizowane przedmioty teoretyczne i część przedmiotów 
praktycznych. 
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Uczeń ponadto: 

− wykonuje szkice i rysunki instalacji, 

− projektuje instalację grzewczą, 

− nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych, 

− zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do 
wykonania instalacji sanitarnej, 

− kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, 

− organizuje i kieruje pracą brygady roboczej, 

− sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje, 

− zna i stosuje akty prawne i normy techniczne. 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 
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Pracownia elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii – BCKUiP – tutaj są realizowane 
przedmioty praktyczne. 
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Absolwenci kierunku o specjalności „energia odnawialna”, którzy 
nadal chcę rozwijać zainteresowania  z zakresu odnawialnych 

źródeł energii mogą kontynuować naukę na  wydziałach 
energetycznych uczelni technicznych. Mogą to robić zdobywając 
wyższe inżynierskie  wykształcenie zawodowe w cyklu 3,5 letnim 

lub  pełne w cyklu 5 letnim zdobywając dodatkowo tytuł 
naukowy magistra. Położone najbliżej Bielska-Białej uczelnie 

techniczne z wydziałami energetycznymi to Politechnika Śląska  
w Gliwicach, Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie, Politechnika Częstochowska i Politechnika 
Wrocławska.  
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WYDZIAŁ               

TEKSTYLNO-ARTYSTYCZNY 

Bielska Szkoła Przemysłowa 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY 



TECHNIK PRZEMYSŁU MODY 

Uczeń profilu zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe             
z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej. Przyswojona 

wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do 
kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, 

organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog. 
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Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do 
rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie można przeżyć 

przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując 
sesję zdjęciową. Spróbować swoich sił na pokazach mody, 

zobaczyć jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział 
w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach dla młodych 

projektantów.  

Uczeń zacznie patrzeć  na modę okiem specjalisty. Nauczy się 
rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje 

odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu 
najnowszych technologii i technik komputerowych. 
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Jak uczniowie  

Bielskiej Szkoły Przemysłowej  

spędzają czas poza szkołą …  
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Jak co roku w lipcu  

odbywa się górski rajd namiotowy. 

W tym roku koło SKKT-PTTK przez 6 dni przebywało  

w miejscowości Grobla na Pogórzu Kaczawskim  
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Graficy w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim 
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Wycieczka do drukarni 
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Uczniowie Wydziału Tekstylno – Artystycznego szukają 

inspiracji oglądając pokazy mody polskich 

i zagranicznych projektantów. 
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Śledzą na bieżąco nowości w branży odzieżowej głównie 

poprzez coroczny udział w Międzynarodowych Targach Mody 

w Poznaniu. 
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ul. Teodora Sixta 20 
43-300 Bielsko-Biała 

 
tel.: 33 822 82 16/17 

tel./ fax.: 33 822 87 75 

 
www.bsp.bielsko.pl 

e-mail: bsp.sekretariat@gmail.com 
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http://www.bsp.bielsko.pl/

