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Szanowni Państwo 

 

W związku z obecną sytuacją pandemiczną, która spowodowała brak kontaktu  

z absolwentami szkół podstawowych, którzy podejmować będą decyzję o wyborze szkoły 

średniej, uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie poniższych informacji  

o Bielskiej Szkole Przemysłowej Waszym uczniom poprzez szkolny mobbiDziennik.  

 

Oto garść informacji na nasz temat: 

 

1) BSP zlokalizowana jest w samym centrum Bielska-Białej, blisko dworców PKS i PKP,  

a także przystanków autobusowych MZK. Dzięki temu dostępna jest pieszo w ciągu  

ok. 5 minut marszu. Szkoła ma długą, prawie 160-letnią tradycję, mieści się w okazałym, 

historycznym budynku. Dysponuje własnym boiskiem, 2 salami gimnastycznymi, 

siłownią, salą fitness, 5 salami komputerowymi, bufetem szkolnym, możliwością posiłków 

obiadowych, dużym zapleczem technicznym do nauczania kierunkowych zawodów. 

Każdy uczeń posiada własna szafkę.  

 

2) Zalety nauki w technikum: 

po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje poszukiwany na rynku zawód. Można więc 

podjąć pracę zarobkową, kształcenie akademickie, bądź próbować łączyć jedno z drugim. 

 

3) W tym roku szkolnym, w rankingu „Perspektyw” Bielska Szkoła Przemysłowa uzyskała 

status ”Złotej Szkoły” zajmując wśród techników 1 miejsce w Bielsku-Białej,  

3 w woj. śląskim i 28 w Polsce. 

 

4) Zdawalność matur w ubiegłym roku szkolnym wyniosła 98%, a egzaminów zawodowych 

około 90%. 

 

5) W najbliższym roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór na następujące kierunki: 

- technik analityk, 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

- technik ochrony środowiska, 

- technik przemysłu mody, 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

- krawiec (szkoła zasadnicza, branżowa). 
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6) Dla wszystkich uczniów szkoła organizuje praktyki zawodowe. Wśród pracodawców 

obserwuje się bardzo duże zainteresowanie absolwentami naszej szkoły. 

 

7) Od kilku lat organizujemy dwu-, trzy-tygodniowe praktyki w Sewilli i Lizbonie dla 

uczniów kształcących się na kierunkach technik przemysłu mody oraz technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej. 

 

8) Uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej chwalą sobie doskonałą atmosferę szkoły, 

świetny bufet oraz bogate zaplecze socjalne. 

 

9) Przydatne linki: 

 

Budynek  Bielskiej Szkoły Przemysłowej:   

LINK do filmu na youtube.com (kliknij) 

 

Strona internetowa Bielskiej Szkoły Przemysłowej: 

www.bsp.bielsko.pl 

 

10) Materiały promocyjne, które mogą Państwo pobrać z dysku Google: 

 

 

Ulotka kierunków nauczania  

Bielskiej Szkoły Przemysłowej: 

LINK do ulotki w PDF (kliknij) 

 

Prezentacja multimedialna  

Bielskiej Szkoły Przemysłowej:  

LINK do prezentacji w PDF (kliknij) 

 

 

Rozważamy organizację e-dnia otwartego BSP dla uczniów klas ósmych.  

Jeśli tylko będą w tej sprawie konkretne ustalenia, przekażę Państwu niezbędne informacje. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Bogdan Sroka  

Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej 
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