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Drodzy Uczniowie!

Czeka Was ważny wybór szkoły ponadpodstawowej. Wybór, który wpłynie na Wasze przyjaźnie, Wasz zawód, Waszą przyszłość. Na początku pragnę więc Was 
uspokoić i zapewnić, że dla każdego z Was znajdzie się w naszych szkołach miejsce. Przygotowaliśmy szeroką ofertę uwzględniającą zarówno Wasze zaintereso-
wania, jak i rynek pracy, z którym będziecie się mierzyć po ukończeniu szkoły.

Zachęcam Was do wsłuchania się w swoje pasje, bo to one są tym, co napędza nas nie tylko gdy jesteśmy młodzi, ale też w dorosłym życiu. Praca połączona  
z pasją jest szczęściem i likwiduje wiele barier, wpływa na zaangażowanie i determinację niezbędną do osiągnięcia celu.

Życzę Wam, abyście dokonali najlepszego dla Was wyboru szkoły, w której będziecie czuli się dobrze i bezpiecznie. Mam ogromne zaufanie do ostrołęckich  
nauczycieli i wiem, że dadzą z siebie jak najwięcej. Otwieramy Wam drzwi do przyszłości, o jakiej marzycie! 

Drodzy Rodzice!

Wielu z Państwa pewnie zastanawia się, jak to się stało, że Państwa dzieci urosły tak szybko. Przed Państwa pociechami niezwykle ważna decyzja. Wiem, że 
wspieracie swoje dzieci, martwicie się o nie i mocno im kibicujecie. Dlatego pragnę Państwa zapewnić, że niezależnie jaką szkołę wybiorą, gwarantujemy im 
dobrą opiekę i edukację. W niniejszym informatorze przedstawiamy szeroką ofertę dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Trzymam kciuki za 
najlepszy wybór szkoły dla Państwa dzieci.



REJESTRACJA KANDYDATÓW - 
WYBÓR PREFERENCJI 

TERMINY UZUPEŁNIENIA  
WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE LIST KANDYDA-
TÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

POTWIERDZENIE WOLI  
PRZYJĘCIA DO SZKOŁY  
PONADPODSTAWOWEJ

OGŁOSZENIE LIST  
KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH  

I NIEPRZYJĘTYCH

REKRUTACJA
NAJISTOTNIEJSZE ETAPY

od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 20 
czerwca 2022 r.   do godz. 1500 zakła-
dasz konto na stronie https://ostrole-
ka.edu.com.pl. Dokonujesz wyboru 
szkół i klas, do których chcesz zostać 
przyjęty. Możesz wybrać wszystkie 
szkoły i w każdej szkole potencjalnie 
wszystkie klasy, które szkoła oferuje. 
Ważna jest kolejność wyboru!
Drukujesz wniosek, uzupełniasz  
o wymagane podpisy i dostarczasz do 
szkoły, którą wybrałeś jako pierwszą.

od dnia 24 czerwca br. do dnia 13 
lipca br.  do godz. 1500 uzupełniasz 
wniosek o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadcze-
nie o wynikach egzaminu ósmokla-
sisty;  w  tym terminie możesz doko-
nać również zmiany wyboru szkoły 
oraz  klas, do których chcesz zostać 
przyjęty.

dnia 20 lipca br. w szkole poda-
na zostanie lista kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwa-
lifikowanych. Na swoim koncie 
również zobaczysz, do której 
szkoły zostałeś zakwalifikowany.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół ponadpod-
stawowych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku 
szkolnego (podstawa prawna: art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

od dnia 21 lipca br. do dnia 27 lipca 
br. godz. 1500 w szkole, do której zo-
stałeś zakwalifikowany potwierdzasz 
wolę przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu zewnętrznego.

28 lipca br. do godz. 1400 w szkole 
podana zostanie lista kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. Na swoim 
koncie również zobaczysz, do której 
szkoły zostałeś przyjęty.



matematyka, fizyka,  
informatyka
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
architekturę, informatykę, mechatronikę, 
budownictwo, reżyserię dźwięku, studia po-
litechniczne, wojskowe, uniwersyteckie.

matematyka, geografia,  
j. angielski
Języki: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
ekonomię, geodezję, budownictwo, studia 
politechniczne, wojskowe, ekonomiczne, 
filologiczne, uniwersyteckie.

j. polski, biologia, j. angielski
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,

j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,  
fizjoterapię, psychologię, leśnictwo, studia 
filologiczne, uniwersyteckie.

biologia, chemia, matematyka
Języki: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, stomatologię, farmację, ratow-
nictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjo-
terapię, leśnictwo, studia politechniczne, 
uniwersyteckie.

biologia, chemia, j. angielski
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, stomatologię,  ratownictwo me-
dyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapię, leśnic-
two, studia uniwersyteckie, filologiczne.

j. polski, historia, j. angielski
Języki: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na
prawo, psychologię, dziennikarstwo, stosun-
ki międzynarodowe, studia uniwersyteckie, 
filologiczne.

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS
Języki: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. francuski
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, psychologię, dziennikarstwo, sto-
sunki międzynarodowe, politologię, studia 
uniwersyteckie.

MATEMATYKA, FIZYKA, J. ANGIELSKI
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
architekturę,  mechatronikę, budownictwo, 
reżyserię dźwięku, studia politechniczne, 
wojskowe, uniwersyteckie.

GEoGRAFIA, WOS, J. ANGIELSKI
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na: 
geologię, geodezję, prawo, stosunki między-
narodowe, politologię, studia  wojskowe,   
filologiczne, uniwersyteckie.

Anna Maksimowska
dyrektor I LO 

fb.me/1loostroleka 1lo.ostroleka.edu.pl
sekretariat@1lo.ostroleka.edu.pl

29 760 20 51

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Gen. J. Bema w Ostrołęce 

ul. R. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka

Wszyscy stajemy wobec różnych wyzwań – więk-
szych i mniejszych. Wy w tym roku podejmujecie 
decyzję o wyborze nowej szkoły. Proszę, żebyście 
rozważyli ofertę I LO. 
Czym różni się nasza szkoła od innych? Moim zda-
niem dbamy o rozwój intelektualny i społeczny 
naszych uczniów. Gwarantujemy dobre przygo-

towanie do matury, ale też nie zapominamy, że szkoła to lata przezna-
czone na Wasz rozwój wewnętrzny. Zapewniamy przestrzeń do nauki … 
z odrobiną szaleństwa. Chcemy, żebyście dobrze wspominali swoje lata 
szkolne. Staramy się, żeby każdy uczeń dobrze czuł się w szkole i odniósł 
swój sukces, niekoniecznie  naukowy. 
Nasze motto: „Może się zdarzyć, że urodziłeś się bez skrzydeł, ale najważ-
niejsze, żebyś nie przeszkadzał  im wyrosnąć”
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język polski, historia,  
wos
Języki: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, filologię, historię, politologię, socjologię, 
dziennikarstwo, studia menadżerskie, psycho-
logię, kulturoznawstwo, archeologię.

matematyka, fizyka,  
informatyka
Języki: j. rosyjski, j. francuski, j. hiszpański,  
j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
informatykę, grafikę komputerową, architekturę, 
energetykę, mechatronikę, budownictwo, au-
tomatykę, ekonomię, fizykę, matematykę, na-
notechnologię.

język angielski, matematyka,  
geografia
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski,  
j. rosyjski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
ekonomię, bankowość, europeistykę, studia 
menadżerskie, filologię, księgowość, logistykę, 
geoinżynierię, hotelarstwo, stosunki między-
narodowe.

MATEMATYKA, FIZYKA, J. ANGIELSKI
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
ekonomię, matematykę, cyberlingwistykę, 
fizykę, budownictwo, architekturę, logistykę,
mechatronikę, robotykę, energetykę, księgo-
wość.

matematyka, fizyka,  
informatyka
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
informatykę, grafikę komputerową, architek-
turę, energetykę, mechatronikę, budownictwo, 
automatykę, ekonomię, fizykę, matematykę, 
nanotechnologię.

biologia, chemia, język angielski
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, ratownictwo medyczne, pielę-
gniarstwo, farmację, dietetykę, fizjoterapię, 
weterynarię, kosmetologię, leśnictwo.

biologia, chemia,  
matematyka
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, ratownictwo medyczne, pielęgniar-
stwo, farmację, dietetykę, biologię, chemię, 
biotechnologię, inżynierię środowiska, bio-
materiały.

geografia, język angielski,  
wos
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, dziennikarstwo, bezpieczeństwo,  
politologię, filologię, administrację, socjologię, 
archeologię, marketing.

Krzysztof Jankowski
dyrektor II LO

fb.me/IILOCKN 2lo.ostroleka.edu.pl
kontakt@2lo.ostroleka.edu.pl

29 764 47 13

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. C. K. Norwida w Ostrołęce  

ul. R. Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka

Społeczność Norwida tworzą ludzie młodzi, peł-
ni pomysłów i zaangażowania, którzy pod okiem 
doświadczonych nauczycieli przygotowują się do 
podjęcia studiów na wymarzonych kierunkach. 
Współczesność stawia przed młodym człowiekiem 
wciąż nowe wyzwania, zaprasza do innowacyjnych 
przedsięwzięć. Stajecie dziś wobec wielu możliwo-

ści.  Powstaje cały wachlarz nowych profesji dających perspektywy w wciąż 
zmieniającym się świecie. Szanując tradycję, proponujemy jednocześnie 
edukację, która wyposaży w umiejętności i kompetencje pozwalające pod-
jąć wam przyszłe zadania. Jednozmianowy tryb pracy szkoły umożliwi udział 
w zajęciach dodatkowych, które pozwolą na rozwój waszych osobistych pasji. 
Stawiamy na solidność i pracowitość, pamiętając, że podstawą rozwoju są 
dobre relacje i przyjazna atmosfera. Pomagamy w rozwoju, otwieramy drzwi 
do przyszłości, dodajemy skrzydeł. Do zobaczenia w naszej szkole.
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Robert Tyszka
dyrektor III LO

,,Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego 
do nauczenia się, a tak się stanie”.                                                                                                  

Vernon Howard

Wybierając naszą szkołę, możecie być pewni, że III LO 
im. Unii Europejskiej zapewni Wam warunki do wszechstronnego rozwoju i się-
gnięcia po sukces. Zapewniamy szeroką ofertę kształcenia gwarantując pracę 
z kompetentną, kreatywną, wyspecjalizowaną, a przede wszystkim otwartą na 
potrzeby ucznia kadrę pedagogiczną. Tworzymy niepowtarzalny klimat, który 
sprzyja pracy w atmosferze zrozumienia i życzliwości.*Wszystkie informacje 
związane z rekrutacją będą dostępne na stronie szkoły www.3lo.ostroleka.edu.
pl oraz fanpage’u

fb.me/IIIIiceumostroleka 3lo.ostroleka.edu.pl
sekretariat@3lo.ostroleka.edu.pl

29 760 36 92

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

ul. Ks. F. Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka

biologia, j. angielski, chemia
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
fizjoterapię, wychowanie fizyczne, ratownic-
two medyczne, biologię, biologię sądową, 
biotechnologię, analitykę medyczną, położ-
nictwo,  pielęgniarstwo, dietetykę, kosmeto-
logię, zdrowie publiczne, leśnictwo, inżynie-
rię ekologiczną i wiele innych kierunków.

j. polski, biologia, j. angielski
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. 
francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
psychologię, pedagogikę, audiofonologię,  
socjologię, dziennikarstwo, animację kul-
tury, antropologię, filologię polską, filologię 
angielską, kulturoznawstwo, pracę socjalną, 
doradztwo zawodowe, resocjalizację, diete-
tykę i wiele innych kierunków.

geografia, j. angielski, wos
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
stosunki międzynarodowe, politologię, pra-
wo, bezpieczeństwo, administrację, dzien-
nikarstwo, filologię, filozofię, historię sztuki, 
kulturoznawstwo, marketing, psychologię 
społeczną, socjologię, geografię, turystykę 
i wiele innych kierunków.

MATEMATYKA, FIZYKA, J. ANGIELSKI
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
automatykę, architekturę i urbanistykę, elek-
trotechnikę, telekomunikację, informatykę,
mechatronikę, budownictwo, administrację,
finanse i bankowość, inżynierię, astronomię,
zarządzanie i wiele innych kierunków.

matematyka, informatyka,  
fizyka
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,   
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
automatykę, architekturę i urbanistykę, elek-
trotechnikę, telekomunikację,  informatykę, 
mechatronikę, budownictwo, administrację, 
finanse i bankowość, inżynierię, astronomię, 
zarządzanie i wiele innych kierunków.

biologia, chemia, MATEMATYKA 
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, analitykę medyczną, biologię, 
biochemię, biotechnologię, chemię, diete-
tykę, farmację, fizjoterapię, kosmetologię, 
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 
medyczne, weterynarię i wiele innych kie-
runków.

j. polski, historia, J. ANGIELSKI
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, dziennikarstwo, medioznawstwo,  
archeologię, dyplomację, filologię, filozofię, 
historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, 
marketing i reklamę, pedagogikę, stosunki 
międzynarodowe, public relations, socjolo-
gię, teologię, zarządzanie i wiele innych kie-
runków.

j. angielski, matematyka, 
GEOGRAFIA
Języki: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. francuski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
ekonomię, finanse i bankowość europeisty-
kę, zarządzanie, filologię, księgowość, logi-
stykę, geoinżynierię, hotelarstwo,  marketing, 
psychologię społeczną, socjologię, geografię, 
turystykę i wiele innych kierunków.
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Cezary Piotr Pilcicki
dyrektor ZSZ Nr 1

Wybierz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
w Ostrołęce - szkołę ze 100-letnią tradycją, po-
łożoną w centrum miasta. W Rankingu Tech-
ników Perspektyw 2022 znaleźliśmy się w eli-
tarnym gronie szkół, którym został przyznany 
Certyfikat - Znak Jakości Szkoły 2022. Przygoto-

waliśmy atrakcyjne kierunki kształcenia, uwzględniając potrzeby sze-
rokiego rynku pracy. Zadbaliśmy o wysoko wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną i  super nowoczesne pracownie specjalistyczne przy-
stosowane do wymagań ośrodków egzaminacyjnych. Zapewniamy 
praktyki zawodowe i staże u przedsiębiorców krajowych i zagranicz-
nych. Dbamy również o rozwój pasji i zainteresowań. Szkoła posiada 
także internat.  
„Metalówka” to szkoła dla Ciebie!

fb.me/ZSZ1Ostroleka29 764 68 82

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
im. J. Psarskiego w Ostrołęce

ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka

TECHNIKUM NR 1

zsz1.ostroleka.edu.pl
sekretariat@zsz1.ostroleka.edu.pl

technik teleinformatyk

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna

Jest  przygotowany do:
• instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali  

i sieci dostępowych,
• wykonywania i utrzymania sieci komputerowych,
• montowania i eksploatacji cyfrowych systemów 

transmisji danych,
• instalowania i eksploatacji systemów służących do 

głosowej transmisji danych,
• administrowania sieciami i systemami teleinforma-

tycznymi,
• prowadzenia prac serwisowych.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW  
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroenergetyczna

Specjalista w tym zawodzie jest przygotowany do:
• organizowania montażu urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej,
• sporządzania kosztorysów, ofert i umów dotyczą-

cych montażu urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej,

• montowania urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej, monitorowania, konserwowania oraz napra-
wiania tych urządzeń i systemów.

technik logistyk

Przedmiot rozszerzony: j. angielski. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża spedycyjno-logistyczna

Potrafi:
• organizować i monitorować przepływ zasobów i 

informacji w procesie produkcji,
• organizować i monitorować procesy magazyno-

we, transportowe i dystrybucji,
• organizować środki techniczne w celu realizacji 

procesów transportowych,
• organizować i monitorować przepływ zasobów 

oraz informacji w jednostkach gospodarczych i 
administracyjnych,

• zarządzać środkami technicznymi podczas reali-
zacji procesów transportowych.

Technik elektryk
Przedmiot rozszerzony: matematyka.  

Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroenergetyczna

Jest przygotowany do:
• montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń 

elektrycznych,
• montażu i konserwacji instalacji elektrycznych,
• eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 

instalacji elektrycznych.



BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 1Technik mechatronik

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroniczno-mechatroniczna
Jest przygotowany do:
• eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
• projektowania i programowania urządzeń oraz systemów mechatro-
nicznych,
• tworzenia dokumentacji technicznej.

Technik mechanik
Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża mechaniczna
Potrafi:
• wykonać i naprawić elementy maszyn, urządzeń i narzędzi,
• obsługiwać i konserwować maszyny i urządzenia,
• obsługiwać i programować obrabiarki sterowane numerycznie – 

CNC,
• organizować i nadzorować procesy produkcji maszyn i urządzeń.

elektromechanik
Języki: j. angielski

branża elektroenergetyczna

Jest przygotowany do:
• wykonywania czynności związanych z montażem i uru-

chamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych,
• obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych,

kierowca mechanik
Języki: j. angielski

branża transportu drogowego

Jest przygotowany do:
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie 

niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C 
oraz kwalifikacji wstępnej, oceniania stanu technicz-
nego środków transportu drogowego, wykonywania 
prac związanych z obsługą środków transportu dro-
gowego i przewozem drogowym rzeczy. 

Absolwent zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B.

mechanik pojazdów samochodowych
Języki: j. angielski

branża motoryzacyjna

Jest przygotowany do:
• diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów sa-

mochodowych,
• naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samocho-

dowych.
Absolwent zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B.

technik pojazdów samochodowych
Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża motoryzacyjna
Potrafi:
• diagnozować oraz naprawiać elektryczne i elektroniczne układy 

pojazdów samochodowych,
• diagnozować i naprawiać podzespoły i zespoły pojazdów samocho-

dowych,
• organizować, nadzorować i prowadzić proces obsługi pojazdów 

samochodowych.
Absolwent zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B.

„Nauka w branżowej szkole I stopnia 
trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogól-
ne i zawodowe. Po ukończeniu branżo-
wej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z 
danej kwalifikacji absolwent uzyskuje 
dyplom potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie. Absolwenci w celu uzyskania 
dyplomu technika mogą kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia”.



Alina Bałdyga
dyrektor ZSZ Nr 2

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej!
ZSZ Nr 2 to szkoła z wieloletnią tradycją, oferująca róż-
norodne, nowoczesne kierunki kształcenia. Każdy mło-
dy człowiek w naszej szkole znajdzie ciekawy kierunek 
kształcenia, który umożliwi mu w przyszłości wykony-

wanie satysfakcjonującego zawodu i przygotuje do dorosłego życia. Technikum 
to najlepszy wybór dla ucznia, który chce zdobyć zarówno dobry zawód, jak i 
maturę. Sukces zawodowy osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką, kto 
wybiera swój zawód zgodnie z zainteresowaniami, kto odczuwa satysfakcję z 
wykonywanej później pracy. Ogromne znaczenie ma dla nas to, aby uczniowie 
naszej szkoły kształcili się w sposób efektywny i nowoczesny, zdobywali kwalifi-
kacje i umiejętności oczekiwane na europejskim rynku pracy.

fb.me/ZSZ2OKA zsz2.ostroleka.edu.pl
sekretariat@zsz2.ostroleka.edu.pl

29 769 10 45

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka

TECHNIKUM NR 2

technik informatyk  
profil wojskowy (innowacja)

Przedmiot rozszerzony: matematyka, j. angielski. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna

Będzie umiał:
• przygotować stanowiska komputerowe z urządzeniami pe-

ryferyjnymi (np. drukarka, skaner) do pracy, diagnozować je 
i naprawiać,

• projektować i administrować lokalnymi sieciami kompute-
rowymi, konfigurować urządzenia sieciowe,

• tworzyć strony, aplikacje internetowe oraz bazy danych, a 
także administrować nimi,

• instalować systemy operacyjne i własne programy aplika-
cyjne,

• programować w wybranych językach programowania (na 
przykład takich jak Java, CC+ czy Phyton),

• prowadzić prace serwisowe.
Szkolenie wojskowe realizowane będzie wg programu MON 
przy wsparciu jednostek wojskowych.

technik reklamy 
innowacja: koordynowanie projektów komunikacyjnych  

w agencji reklamowej
Przedmiot rozszerzony: j. angielski, informatyka. 

Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża poligraficzna

Będzie umiał:
• organizować, prowadzić kampanie i tworzyć przekazy re-

klamowe,
• prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych, pro-

mować usługi,
• stosować programy komputerowe wspomagające wyko-

nywanie zadań,
• badać skuteczności reklamy.

technik pojazdów samochodowych 
oddział przygotowania wojskowego

Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża motoryzacyjna

Potrafi:
• diagnozować oraz naprawiać elektryczne 
i elektroniczne układy pojazdów samochodowych
• diagnozować i naprawiać podzespoły 
i zespoły pojazdów samochodowych,
• organizować, nadzorować i prowadzić proces obsługi po-

jazdów samochodowych.

Absolwent zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B. 
Oddział przygotowania wojskowego wydatnie przyczyni się 
nie tylko do zdobycia wykształcenia zawodowego, ale także 
przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszło-
ści z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni dodatkowe 
punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych, daje też możli-
wość odbycia skróconej służby przygotowawczej.

Technik budownictwa 
innowacja: komputerowe wspomaganie procesu budowlanego

Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka.  
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża budowlana

Jest przygotowany do:
• wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich,
• wykonywania robót murarskich i tynkarskich,
• montażu konstrukcji budowlanych: stalowych, żelbeto-

wych, drewnianych,
• sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej,
• organizowania i kontrolowania robót budowlanych.



technik usług fryzjerskich 
innowacja: profesjonalne, nowoczesne fryzjerstwo z elementami 

trychologii i wizualizacją wizerunku

Przedmiot rozszerzony: chemia, j. angielski. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża fryzjersko-kosmetyczna

Jest przygotowany do:
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów: strzy-

żenia, formowania fryzur i ondulowania,
• zmiany koloru włosów,
• projektowania fryzur,
• wykonywania stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik 

wizualizacji,
• zarządzania zakładem fryzjerskim.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
innowacja: architektura wnętrz

Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka  
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża budowlana

Potrafi:
• organizować i kontrolować roboty wykończeniowe prowa-

dzone w obiektach budowlanych,
• koordynować pracami związanymi z montażem ruszto-

wań i wykonywaniem budowlanych robót wykończenio-
wych,

• sporządzić i kontrolować kosztorysy robót budowlanych.

technik weterynarii

Przedmiot rozszerzony: chemia, biologia  
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża rolno-hodowlana

Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
• prowadzenia chowu, hodowli i inseminacji zwierząt go-

spodarskich i towarzyszących,
• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług 

weterynaryjnych przy diagnozowaniu, a także profilak-
tyce i leczeniu zwierząt,

• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicz-
nych u zwierząt,

• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu reali-
zacji zadań inspekcji weterynaryjnej,

• wykonywania czynności pomocniczych podczas bada-
nia przedubojowego i poubojowego.



BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 2

W miarę potrzeb inne zawody z branży: transportu dro-
gowego, budowlanej, drzewno-meblarskiej, fryzjersko- 
kosmetycznej, ceramiczno-szklarskiej

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji,  
absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci, w celu uzyskania dyplomu technika, mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.
Oddział wielozawodowy: Kształcenie ogólne odbywa się w szkole natomiast praktyczna nauka zawodu w szkole lub Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce.

cieśla
branża budowlana

Język: j. angielski

monter sieci i instalacji 
sanitarnych

branża budowlana
Język: j. angielski

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  

w budownictwie
branża budowlana

Język: j. angielski

fryzjer
branża  

fryzjersko-kosmetyczna
Język: j. angielski

murarz-tynkarz
branża budowlana

Język: j. angielski

monter konstrukcji  
budowlanych

branża budowlana
Język: j. angielski

dekarz
branża budowlana

Język: j. angielski

lakiernik samochodowy
branża motoryzacyjna

Język: j. angielski

betoniarz-zbrojarz
branża budowlana

Język: j. angielski

operator urządzeń  
przemysłu szklarskiego

branża  
ceramiczno-szklarska

Język: j. angielski

blacharz samochodowy
branża motoryzacyjna

Język: j. angielski

mechanik pojazdów  
samochodowych

branża motoryzacyjna
Język: j. angielski

kierowca mechanik
branża  

transportu drogowego
Język: j. angielski

Potrafi obsługiwać i użytkować środki 
transportu drogowego różnego typu.

Oddział jednozawodowy: Kształce-
nie ogólne odbywa się w szkole na-
tomiast praktyczna nauka zawodu  
w szkole lub Centrum Kształcenia  
Zawodowego w Ostrołęce.



BRANŻOWA SZKOŁA  
II STOPNIA

Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwen-
tom branżowej szkoły I stopnia oraz absolwentom zasadniczej szkoły zawo-
dowej nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształce-
nia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskanie  
dyplomu technika. Absolwent tej szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu 
maturalnego.

technik usług fryzjerskich

Przedmiot rozszerzony: chemia, j. angielski 
Język: j. angielski 

branża fryzjersko-kosmetyczna

Jest przygotowany do:
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów: 

strzyżenia, formowania fryzur i ondulowania,
• zmiany koloru włosów,
• projektowania fryzur,
• wykonywania stylizacji fryzur z wykorzystaniem tech-

nik wizualizacji.

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych

Przedmiot rozszerzony: j. angielski, chemia

Język: j. angielski

branża hotelarsko- 
gastronomiczno-turystyczna

Jest przygotowany do:
• organizowania żywienia i usług gastronomicznych,
• sporządzania potraw i napojów,
• przechowywania żywności,
• sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
• planowania i wykonywania usług gastronomicznych.

Technik pojazdów samochodowych

Przedmiot rozszerzony: j. angielski, matematyka

Język: j. angielski

branża motoryzacyjna

Potrafi:
• diagnozować oraz naprawiać elektryczne i elektronicz-

ne układy pojazdów samochodowych
• diagnozować i naprawiać podzespoły i zespoły pojaz-

dów samochodowych,
• organizować, nadzorować i prowadzić proces obsługi 

pojazdów samochodowych.

Technik transportu drogowego

Przedmiot rozszerzony: matematyka, j. angielski

Języki: j. angielski

branża transportu drogowego

Potrafi:
• kierować pojazdami transportu drogowego, 
• eksploatować i konserwować środki transportu drogo-

wego, 
• planować przewóz osób i rzeczy, 
• organizować transport drogowy, 
• prowadzić działalność gospodarczą w zakresie trans-

portu drogowego.



Anna Dudzic
dyrektor ZSZ Nr 3

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści! Proponu-
jemy Wam naukę na kierunkach atrakcyjnych, reko-
mendowanych i poszukiwanych na rynkach pracy 
– zarówno mazowieckim jak i ogólnopolskim. Dys-
ponujemy dobrym zapleczem dydaktycznym, wy-
kwalifikowaną i bardzo przyjazną każdemu Uczniowi 

kadrą pedagogiczną. Realizujemy wiele projektów, które czynią naszą szko-
łę bardziej atrakcyjną. Podejmując naukę właśnie u nas, uzyskacie zarówno 
świadectwo dojrzałości, które otwiera Wam możliwość podjęcia studiów 
wyższych, jak i kwalifikacje (dyplom OKE) do wykonywania wymarzonego 
zawodu, który jest zawodem przyszłości: zawsze poszukiwany, otwierający 
młodemu człowiekowi drogę rozwoju i awansu, sprzyjający zdobywaniu ko-
lejnych szczebli rozwoju osobistego i zawodowego. 
 Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce. Więcej wiadomości znajdziecie na naszej 
stronie internetowej i na facebooku.

fb.me/ZSZ.nr3.Ostroleka zsz3.ostroleka.edu.pl
sekretariat@zsz3.ostroleka.edu.pl

29 764 38 52

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Kard. S. Wyszyńskiego w Ostrołęce

ul. S. Jaracza 5, 07-409 Ostrołęka

TECHNIKUM NR 3

technik programista
(z elementami cyberbezpieczeństwa)

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna

Będzie umiał:
• projektować bazy danych i strony internetowe,
• programować i testować aplikacje,
• tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie języ-

kach, tj. Python, C++, JavaScript, PHP,
 • programować aplikacje mobilne oraz desktopowe.

technik fotografii i multimediów
Przedmiot rozszerzony: j. angielski. 

Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża audiowizualna

Jest przygotowany do:
• wykonywania standardowego oprogramowania graficz-

nego wykonywanych zdjęć,
• organizacji i prowadzenia prac związanych z rejestracją, 

obróbką i publikacją obrazu,
• przygotowania materiałów cyfrowych oraz  do wykonywa-

nia projektów graficznych,
• realizacji projektów multimedialnych oraz planów zdję-

ciowych.



technik informatyk
(z elementami e-sportu)

Przedmiot rozszerzony: j. angielski. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna

Będzie umiał:
• przygotować stanowiska komputerowe z urzą-

dzeniami peryferyjnymi (np. drukarka, skaner) do  
pracy, diagnozować je i naprawiać,

• projektować i administrować lokalnymi siecia-
mi komputerowymi, konfigurować urządzenia  
sieciowe,

• tworzyć strony, aplikacje internetowe oraz bazy da-
nych, a także administrować nimi,

• instalować systemy operacyjne i własne programy 
aplikacyjne,

• programować w wybranych językach progra-
mowania (na przykład takich jak Java, CC+ czy  
Phyton),

• prowadzić prace serwisowe.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFI CYFROWEJ
(z elementami animacji komputerowej)

 

Przedmiot rozszerzony: j. angielski,  
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża poligraficzna

Jest przygotowany do:
• projektowania i przygotowywania materiałów 

graficznych do druku,
• wykonywania projektów multimedialnych,
• wykonywania wydruków cyfrowych, w tym wy-

druków wielkoformatowych,
• obsługi nowoczesnego oprogramowania w 

zakresie grafiki 2D oraz 3D, maszyn drukarskich, 
programów komputerowych oraz urządzeń.

technik architektury krajobrazu
(z elementami roślinnej  aranżacji  wnętrz)

Przedmiot rozszerzony: biologia. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża ogrodnicza

Jego umiejętności to:
• projektowanie, urządzanie i pielęgnacja obiektów ar-

chitektury krajobrazu,
• przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania 

obiektów,
• wykonywanie obiektów architektury krajobrazu i pie-

lęgnacja roślin w nich,
• organizacja prac związanych z budową oraz konser-

wacją obiektów małej architektury.

Technik ochrony środowiska

Przedmiot rozszerzony: geografia. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża chemiczna

Jest przygotowany do:
•  badania stanu środowiska,
•  monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, 

wody i gleby, 
•  sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadza-

nych do atmosfery, wód i gleby, 
•  planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki 

odpadami, 
•  planowania i realizowania działań na rzecz ochrony 

środowiska, 
•  badania i oceniania poziomu hałasu, 
• realizacji zadań związanych z  ochroną poszczegól-

nych komponentów środowiska.



Barbara Stepnowska
dyrektor ZSZ Nr 4 

Drogi Ósmoklasisto! 

Szukasz pomysłu na siebie? Właśnie 
CZWÓRKA jest dla Ciebie! 

W CZWÓRCE nauczymy Cię nie tylko zawodu! Zapytamy, jak 
możemy pomóc Ci się rozwijać. Odkryjemy twoje talenty. Poka-
żemy Ci, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wesprzemy Twoją in-
dywidualność. Wydobędziemy z Ciebie wszystko co najlepsze. 
Dla nas JESTEŚ wyjątkowy!

fb.me/zsznr4 zsz4.ostroleka.edu.pl
sekretariat@zsz4.ostroleka.edu.pl

29 764 21 27

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4
im. A. Chętnika w Ostrołęce

ul. R. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

TECHNIKUM NR 4

Technik ekonomista

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża  
ekonomiczno-administracyjna

Posiada między innymi umiejętności:
• organizowania działalności gospodarczej i obliczania 

podatków, dokumentowania i ewidencjonowania 
operacji gospodarczych,

• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, sporządzania, 
sprawozdań finansowych i inwentaryzacji,

• analizy systemów ekonomicznych i ich wpływu na po-
litykę gospodarczą,

• opracowywania strategii firm i instytucji oraz budżetu 
podmiotu.

Technik handlowiec

Przedmiot rozszerzony: geografia. 
Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża handlowa
Będzie przygotowany do:
• planowania, organizowania i realizowania transakcji  

zakupu - sprzedaży,
• prowadzenia działań marketingowych związanych ze 

sprzedażą,
• analizowania rynku pod względem oczekiwań i potrzeb 

klientów oraz skuteczności i efektywności różnych form 
sprzedaży.

Technik hotelarstwa
Przedmiot rozszerzony: geografia.  

Języki: j. angielski, j. francuski

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do:
• obsługi gości hotelowych, organizacji usług turystycz-

nych, rekreacyjno-sportowych i gastronomicznych,
• obsługi i organizacji przyjęć, konferencji, kongresów, 

bankietów,
• organizowania bazy noclegowej, rezerwacji, ewidencji i 

korespondencji,
• nadzorowania i utrzymywania porządku oraz czystości 

w hotelu.

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

innowacja: żywienie dietetyczne

Przedmiot rozszerzony:  j. angielski
Języki: j. niemiecki lub j. francuski

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Jest przygotowany do:
• planowania i wykonywania usług gastronomicznych,
• sporządzania potraw i napojów, w tym dietetycznych,
• przechowywania żywności,
• sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, 
• organizowania żywienia i usług gastronomicznych.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

„Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifi-
kacje w zawodzie. Absolwenci, w celu uzyskania dyplomu technika, mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia”.

Technik organizacji turystyki
Przedmiot rozszerzony: j. angielski. 

Języki: j. angielski, j. francuski

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Absolwent będzie przygotowany do:
• prowadzenia informacji turystycznej, sprzedaży usług i 

imprez turystycznych,
• planowania i kalkulowania kosztów oraz rozliczania im-

prez,
• realizowania i koordynowania imprez oraz usług tury-

stycznych,
• informowania o wszelkich atrakcjach turystycznych Pol-

ski i świata.

Technik technologii żywności 
specjalność cukiernik

Przedmiot rozszerzony: j. angielski
Języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża spożywcza

Specjalista w tym zawodzie umie:
• przygotować i nadzorować produkcję wyrobów spożyw-

czych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
• przygotować produkcję wyrobów piekarskich i cukierni-

czych oraz ich magazynowanie i dystrybucję,
• organizować własną działalność gospodarczą.

technik przetwórstwa mleczarskiego
Przedmiot rozszerzony: chemia. 

Języki: j. angielski, j. niemiecki

branża spożywcza

Będzie przygotowany do:
• organizowania i nadzorowania  wytwarzania wyrobów 

mleczarskich,
• obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji 

tych wyrobów,
• planowania procesu technologicznego produkcji,
• oceniania  jakości gotowych  wyrobów mleczarskich na 

podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i 
dokumentacji monitorującej parametry technologiczne, 

• stosowania zasad zdrowego odżywiania, metod badania 
oraz sposobów zapewnienia najwyższych standardów 
jakości wyrobów mleczarskich.

Oddział jednozawodowy: Kształcenie 
ogólne i praktyczne odbywa w szkole.

Kucharz
Język: j. angielski

branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 

Potrafi m.in.:
przygotować potrawy i napoje oraz ich ekspedycję, przechowywać 

żywność, ocenić jakość surowca, obsługiwać sprzęt gastronomiczny.



SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACYKatarzyna Bobrowska

dyrektorka SOSW

Ośrodek kształci i wychowuje  dzie-
ci i młodzież ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi na miarę wymagań 
współczesnego świata.  Odpowiednio 
wykształcona i twórcza kadra pedago-

giczna prowadzi działania zmierzające do wyrównania szans 
edukacyjnych uczniów   korzystając z nowoczesnych metod  
nauczania i bogatej bazy dydaktycznej.  Zapewniamy opiekę   
psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną. Posiadamy in-
ternat . Dbamy o zdrowie, potrzeby i bezpieczeństwo naszych 
uczniów i wychowanków.

sosw.ostroleka.pl
sekretariat@sosw.ostroleka.pl

29 760 22 37

SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

im. Ks. J. Twardowskiego w Ostrołęce 
ul. R. Traugutta 9, 07-410 Ostrołęka

kucharz
język angielski / j.niemiecki

hotelarsko-gastronomiczno- 
turystyczna

Posiada wiedzę na temat właściwego 
stosowania produktów spożywczych, 
odpowiedniego łączenia składników, jak 
również stosownego serwowania po-
traw, deserów, napojów i dodatków.  Po-
siada umiejętności z zakresu układania 
menu oraz zarządzania wydatkami na 
produkty spożywcze.

cukiernik
język angielski / j.niemiecki

spożywcza

Wytwarza różnego asortymentu ciasta, 
ciastka, torty i desery. Tworzy dekorację 
wyrobów gotowych. Produkując wyroby 
cukiernicze posługuje się specjalistycz-
nymi maszynami i urządzeniami, Dba 
o higienę na stanowisku pracy oraz or-
ganizuje swoją pracę zgodnie z wyma-
ganiami bezpieczeństwa, higieny pracy                          
i ergonomii.

piekarz
język angielski / j.niemiecki

spożywcza

Posiada wiedzę na temat  organizacji 
procesu i wykonania wypieku chleba, 
produkcji galanterii piekarskiej o jako-
ści oczekiwanej przez klientów.  Wła-
ściwie przygotowuje mieszanki mąk  
i dodatków. Przygotowuje ciasto zgod-
nie  z recepturą, prowadzi fermentację  
z zachowaniem wszystkich parametrów 
technologicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Oddział  dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym i znacznym

Absolwent szkoły przygotowany jest do pełnienia różnych ról społecznych,  
w tym pracowniczych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego, aby 
mógł jako osoba dorosła w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze  
środowiskiem.



ppp.ostroleka.pl
kontakt@ppp.ostroleka.pl

29 760 45 36 cech.ostroleka@interia.pl29 764 51 04

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- 
PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROŁĘCE

ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka 
Poradnia czynna jest w godzinach 8:00 - 16:00

ul. W. Gomulickiego 23a, 07-410 Ostrołęka

Pomocy w wyborze szkoły lub zawodu udzielają  doradcy zawodowi 
zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogidcznej w Ostrołęce.

Osoby zainteresowane nauką zawodu otrzymują w Cechu dane o zakła-
dach rzemieślniczych, w których mogą odbyć naukę zawodu oraz udzie-
lają informacji na temat kształcenia młodocianych pracowników.



technik energetyk

Szkoła techniczna

technik mechanik

Szkoła techniczna

technik pojazdów samochodowych

Szkoła techniczna

technik elektryk

Szkoła techniczna

elektryk

Szkoła branżowa

elektromechanik

Szkoła branżowa

mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła branżowa

kierowca mechanik

Szkoła branżowa

Współpracujemy z
Zespołem Szkół Zawodowych nr 1
Zespołem Szkół Zawodowych nr 2
Zespołem Szkół Zawodowych nr 3

ckz.ostroleka.edu.pl
sekretariat@ckz.ostroleka.edu.pl

29 764 52 81

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
ul. Gen. H. Kamieńskiego 5, 07-410 Ostrołęka


