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MAPA SZKÓŁ 
POWIATU 
OSTRÓDZKIEGO

Liceum Ogólnokształcące Nr I 
im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica 
i Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii 
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Morągu

Zespół Szkół Rolniczych 
im. Wincentego Witosa 
w Ostródzie

Zespół Szkół Licealnych
w Morągu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Dobrocinie

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Sandora Petöfi
w Ostródzie



Drodzy Uczniowie!

 Trafny wybór szkoły ponadpodsta-
wowej to trudna decyzja, którą już niebawem 
będziecie musieli podjąć.  Najczęściej nurtuje 
Was pytanie – jaki typ szkoły wybrać? 
Liceum ogólnokształcące, technikum czy 
branżowa szkoła I stopnia? Aby ułatwić Wam 
dokonania wyboru, oddajemy w Wasze ręce 
Informator o ofercie edukacyjnej szkół 
publicznych funkcjonujących na terenie 
powiatu ostródzkiego. W publikacji prezentujemy szeroki wachlarz zawodów dostępnych 
w technikach i szkołach branżowych oraz rozszerzeń w liceach, które możecie dla siebie 
wybrać.

 

W regionie naszego powiatu funkcjonują szkoły, które skutecznie przygotowują 
młodzież do egzaminów zawodowych i maturalnych. Uczą w nich doświadczeni nauczy-
ciele posiadający wysokie kwalifikacje, a pracownie szkolne są nowocześnie i bogato 
wyposażone. Młodzież, która chce rozwijać swoje talenty i zainteresowania ma możliwość 
uczestnictwa w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.

Szkoły realizujące kształcenie zawodowe zapewniają uczniom realizację prak-
tycznej nauki zawodu w nowoczesnych zakładach pracy, co gwarantuje absolwentom 
skuteczne odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. 

Wszystkie szkoły realizują ponadto liczne projekty unijne, dzięki którym uczniowie 
mogą brać udział w międzynarodowych wymianach młodzieży oraz stażach i praktykach 
zawodowych za granicą, a także zdobywać dodatkowe umiejętności i certyfikowane 
kompetencje, jak choćby prawo jazdy kategorii B, uprawnienia baristy czy barmana. 

W Informatorze znajdziecie ponadto harmonogram egzaminu ósmoklasisty, 
kompendium wiedzy na temat schematu kształcenia w poszczególnych typach szkół 
ponadpodstawowych, skrót informacji o zasadach naboru elektronicznego, a także wykaz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, które oferują Wam między innymi pomoc 
doradcy zawodowego przy wyborze szkoły.

Życzę Wam, drodzy ósmoklasiści, satysfakcjonującego wyboru szkoły. Aby udało 
Wam się zdobyć wykształcenie, o którym marzycie, ale też rozwinąć swoje pasje 
i zainteresowania, poznać wartościowych ludzi i nawiązać trwałe przyjaźnie. Do zobaczenia 
1 września, na rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023. 
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Starosta Ostródzki 

Andrzej Wiczkowski
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Po ukończeniu szkoły:

ü  uzyskasz wykształcenie średnie, 

ü otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, 

ü po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego możesz:

ü kontynuować naukę w systemie szkolnictwa wyższego,

ü kształcić się zawodowo w szkole policealnej,

ü zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 

umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwia-

jących uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

w instytucjach kształcenia dorosłych,

ü pójść do pracy.

W trakcie     - letniej nauki:

ü przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,

ü 3 przedmiotów uzupełniających w wybranym przez Ciebie profilu 
kształcenia w zakresie rozszerzonym.

Czego będziesz się uczyć ?

Jakie wykształcenie zdobędziesz ?

Co możesz robić dalej ?

4

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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Czego będziesz się uczyć ?

Jakie wykształcenie zdobędziesz ?

Co możesz robić dalej ?

TECHNIKUM

W trakcie     - letniej nauki:

ü przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym, 

ü 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,

ü przedmiotów uzupełniających,

ü przedmiotów zawodowych.

Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.

5

Po ukończeniu technikum możesz:

ü rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie,

ü kontynuować naukę w systemie szkolnictwa wyższego (po zdaniu egzaminu maturalnego),

ü kształcić się w innym zawodzie w szkole policealnej,

ü zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwia-
jących uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w instytucjach kształcenia dorosłych.

Po ukończeniu szkoły:

ü  uzyskasz wykształcenie średnie,

ü otrzymasz świadectwo ukończenia technikum, 

ü po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz 
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

ü po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości.
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Czego będziesz się uczyć ?

Jakie wykształcenie zdobędziesz ?

Co możesz robić dalej ?

W trakcie    - letniej nauki:

ü przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,

ü przedmiotów zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz: 

ü rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie,

ü uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną 
z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia,

ü uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu 
egzaminu dojrzałości możesz kontynuować naukę w systemie szkolnictwa wyższego,

ü zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwia-
jących uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w instytucjach kształcenia dorosłych.

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

Po ukończeniu szkoły:

ü uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe, 

ü otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,

ü po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

3
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Czego będziesz się uczyć ?

Jakie wykształcenie zdobędziesz ?

Co możesz robić dalej ?

BRANŻOWA SZKOŁA 
II STOPNIA

W trakcie    - letniej nauki:

ü przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,

ü przedmiotów zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

2

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możesz: 

ü rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie,

ü kontynuować naukę w systemie szkolnictwa wyższego (po zdaniu egzaminu maturalnego),

ü zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożli-
wiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w instytucjach kształcenia dorosłych.

Po ukończeniu szkoły:

ü uzyskasz wykształcenie średnie branżowe, 

ü otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia,

ü po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz 
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

ü po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości.
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Terminy egzaminu ósmoklasisty 
w roku szkolnym 2022/2023

Główny egzamin ósmoklasisty

Czas trwania w minutach

dzień/godzina
rozpoczęcia

dataprzedmiot
arkusz 

standardowy

przedłużenie zgodnie
z pkt 17 Komunikatu

dyrektora CKE

j. polski

matematyka

j. obcy nowożytny

24.05.2022 r.

25.05.2022 r.

26.05.2022 r.

.wtorek, 
godz. 9:00 

. środa, 
godz. 9:00 

. czwartek, 
godz. 9:00 

120

100

90

do 180

do 150

do 135

przedmiot data
dzień/godzina
rozpoczęcia

arkusz 
standardowy

przedłużenie zgodnie
z pkt 17 Komunikatu

dyrektora CKE

j. polski

matematyka

j. obcy nowożytny

13.06.2022 r.

14.06.2022 r.

15.06.2022 r.
. środa, 

godz. 9:00 

. poniedziałek, 
godz. 9:00 

. wtorek, 
godz. 9:00 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu zostaną podane:

Zaświadczenie o wynikach:

120

100

90

do 180

do 150

do 135

08.07.2022 r.

01.07.2022 r.

Termin dodatkowy (dotyczy przypadków losowych oraz zdrowotnych)
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NABÓR ELEKTRONICZNY 

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

POWIATU OSTRÓDZKIEGO

             .........

                              W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 
w powiecie ostródzkim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór 
rozpoczyna się w dniu 16 maja 2022 r.

 

Serwis internetowy   http://nabor.pcss.pl/ostroda/szkolaponadpodstawowa
dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we 
wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadpodstawowych, o kryteriach 
przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania 
do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub 
kierunków kształcenia.

Rekrutacja krok po kroku 
1. Wybór szkół i klas, w których chcesz sie uczyć. 

 To, oczywiście, pierwszy krok. Informacje o ofercie edukacyjnej przybliży niniejsze 
opracowanie. Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe 
dokumenty, tj. do klas w niektórych technikach, szkołach branżowych I stopnia, sprawdź 
dokładnie, jakie to są dokumenty i kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe informacje na ten 
temat znajdziesz w informatorach szkół.

2. Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej.

od 16 maja do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  

 Lista preferencji - jest to lista, gdzie wpisujesz w kolejności wybrane przez Ciebie 
szkoły i klasy. W elektronicznej rekrutacji kandydat otrzymuje miejsce w jednym oddziale, 
usytuowanym najwyżej na indywidualnej liście preferencji. Wypełniony i podpisany wniosek 
koniecznie należy zanieść do szkoły I wyboru!

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 12.00
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 Wraz ze świadectwem otrzymasz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 
świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu. Kopię świadectwa i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu zanosisz tylko do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli jesteś laureatem 
olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do szkoły lub finalistą 
konkursu organizowanego przez kuratora oświaty, koniecznie przynieś oryginał odpowied-
niego zaświadczenia. Oryginały dokumentów zaniesiesz do szkoły, która umieści Cię na liście 
przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  do 20 lipca 2022 r. do godz. 10.00

 Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. 
Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole 
pierwszego wyboru. Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę 
wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadpodstawowej oraz w Internecie.

5. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 od 24 czerwca 2022 r.  do 22 lipca 2022  do godz. 15.00

 Gdy dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, koniecznie, jak najszybciej 
zanieś właśnie do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu. W ten sposób 
potwierdzisz swoją wolę nauki w tej szkole. Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest 
jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole. Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych 
dokumentów, należy je niezwłocznie dostarczyć. Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec 
Twojej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem szkoły ponadpodstawowej.

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji. 

25 lipca 2022 r. do godz. 14.00

ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ  I  RODZICÓW  NA  BEZPŁATNE  KONSULTACJE

Jeśli nie jesteś w stanie kompleksowo wesprzeć swojego dziecka w wyborze dalszej ścieżki kształcenia 
i wyposażyć go w wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne poruszanie się po rynku pracy, 
to skorzystaj z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Ostródzie

ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda
tel. (89) 646 65 98 

www.poradnia.ostroda.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Morągu

ul. Leśna 6, 14-300 Morąg
tel. (89) 757 20 11

www.pppmorag.com.pl
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 Obecnie w Liceum  Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie uczy się 
450 uczniów. Szkoła posiada 21 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych oraz pracownię 
komputerową i multimedialną, kompleks sportowy „Orlik”, salę gimnastyczną oraz siłownię. 
Szkoła jest liderem w przygotowaniu młodzieży do matury. Większość absolwentów kontynuuje 
naukę w systemie szkolnictwa wyższego. Co roku najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami 
(m.in. Stypendium Prezesa Rady Ministrów), zajmują wysokie lokaty w konkursach przed-
miotowych i interdyscyplinarnych na poziomie powiatu, województwa i  kraju.

 ZALETY SZKOŁY TO: wysoki poziom nauczania; bardzo wysoka zdawalność egza-
minu maturalnego, zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania, w tym: chór szkolny  
„Collegium vocale”, teatr „Bażyniak”, koło taneczne „Negative” i Koło Turystyczno- 
Krajoznawcze „DREPTAK”, zajęcia  sportowe  oraz  przedmiotowe konsultacje maturalne. 
Ponadto na terenie szkoły znajduje sie bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej oraz  
Internetowe  Centrum  Informacji  Multimedialnej.

 

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

Liceum Ogólnokształcące Nr I 

im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

89 646 41 51

www.lo1.ostroda.pl

facebook.com/bazyniak

sekretariat@lo1.ostroda.pl



klasa opis przedmioty
rozszeżone

język obcy

POLITECHNICZNA

Przed absolwentami klasy politechnicznej 
otwierają się perspektywy studiowania na 
politechnikach, uniwersytetach oraz uczel-
niach wojskowych. Kierunki, jakie mogą 
studiować, to między innymi: informatyka, 
inżynieria materiałowa, mechatronika, 
logistyka, budownictwo, matematyka, fizyka 
techniczna, geofizyka, mechanika budowy 
maszyn czy architektura.

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  NR  I

matematyka, 
fizyka, 

informatyka

j. angielski,
j. niemiecki

HUMANISTYCZNA

Absolwenci klasy humanistycznej mogą 
w przyszłości studiować na kierunkach 
uniwersyteckich, takich jak: prawo, admini-
stracja, politologia, filologia polska, historia, 
kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe 
czy pedagogika.

język polski, 
historia, 
wiedza 

o społeczeństwie

j. angielski,
j. niemiecki

MEDYCZNA

Przed absolwentami klasy medycznej otwar-
te są perspektywy studiowania przede wszys-
tkim na kierunkach medycznych tj.: lekarski, 
stomatologia, analityka medyczna, farmacja, 
ratownictwo medyczne, a także pokrewnych: 
dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdro-
wie publiczne, wychowanie fizyczne czy 
psychologia. Mogą też kształcić się na uni-
wersytetach rolniczych, studiować wetery-
narię, biologię, chemię czy biotechnologię.

biologia,
chemia,

język obcy

j. angielski,
j. niemiecki

EKONOMICZNA

Absolwenci klasy ekonomicznej mogą 
studiować na wszystkich kierunkach ekono-
micznych np. zarządzanie, marketing, 
bankowość, finanse. Ponadto mogą wybrać 
stosunki międzynarodowe, geografię, geo-
dezję, turystykę, logistkę czy europeistykę.

matematyka,
geografia,
język obcy

j. angielski,
j. niemiecki

UNIWERSYTECKA

Absolwenci klasy uniwersyteckiej mogą 
studiować na kierunkach uniwersyteckich, 
między innymi: dietetyka, psychologia, 
kosmetologia, ochrona środowiska, geolo-
gia, prawo czy architektura krajobrazu.

j. polski, 
biologia, 
geografia

j. angielski,
j. niemiecki
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 Kierunki  kształcenia  oferowane przez "Staszica" bez wątpienia pozwolą na obranie 
przez młodego człowieka właściwej drogi zawodowej. Zarówno szeroko rozumiana branża 
mechaniczna, logistyczna, reklamowa czy beauty, mają się bardzo dobrze. Mechanicy, 
operatorzy maszyn, spawacze oraz rzemieślnicy to koło zamachowe gospodarki, a branża 
logistyczna rozwija się w Polsce w imponującym tempie.  A wyobrażacie sobie dzisiejszy świat 
bez reklam, czy notującej obecnie swój najlepszy czas, branży beauty?

           Ostródzki „Staszic” pozostaje mocnym ogniwem lokalnej oświaty od 75 lat, 
 Szkoła, w trosce o ucznia, stawia na jakość, ale też na ułatwienie procesu nauki  i późniejszej 
ścieżki zawodowej. W tym celu współorganizuje kształcenie zawodowe z wieloma regionalnymi 
zakładami tj. m.in. WSO Ostróda Sp. z o.o., Animex Foods Sp.z o.o., Zakład Tapicerstwa 
Okrętowego Pacyfic, OSI Food Salutions Poland Sp.z o.o., MPEC, Ekobud Sp. z o.o.

 Kształcenie w branżowej szkole I stopnia oparte jest na współpracy z wieloletnimi 
partnerami szkoły - Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie oraz Ośrodkiem 
Szkolenia i Wychowania OHP.

 Ponadto szkoła oferuje: doskonałą bazę sportową, profesjonalną i życzliwą kadrę 
pedagogiczną, szkoła jest skomputeryzowana, wdrożony e-dziennik, ogólnodostępny internet, 
doskonale wyposażone sale lekcyjne i pracownie ćwiczeń praktycznych, przestronne wnętrza, 
możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności oraz - ich certyfikacji, w funkcjonującym 

ul. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 

89 646 52 78

www.staszic.ostroda.pl

facebook.com/ostroda.staszic

szkola@staszic.ostroda.pl
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kierunek kształcenia
w zawodzie

przedmioty
rozszerzone

język obcy

TECHNIK 
MECHANIK

.

PATRONAT 
Wagon Service Ostróda

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

j. angielski,
j. niemiecki

K1.Użytkowanie obrabiarek skrawają-
        cych

K2.Organizacja i nadzorowanie procesów
      produkcji maszyn i urządzeń.

TECHNIK 
MECHANIK 

.

TECHNIK 
SPAWALNICTWA

.

NOWOŚĆ!

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
.

K2 Organizacja i wykonywanie prac spa- 
      walniczych

TECHNIK 
LOGISTYK

logistyka wojskowa

K1 Obsługa magazynów

K2 Organizacja transportu

geografia,
fizyka/matematyka

(wybór) 

TECHNIK
REKLAMY

K1.Wykonywanie przekazu reklamowego 

K2   Zarządzanie kampanią reklamową

geografia, 
język obcy 
nowożytny 

TECHNIK 
USŁUG 

FRYZJERSKICH

K1.Wykonywanie usług fryzjerskich
.

K2    Projektowanie i wykonywanie fryzur

geografia, 
język obcy 
nowożytny 

programowanie 
i obsługa obrabiarek

sterowanych 
komputerowo –

. 
NOWOŚĆ!

w szkole Centrum Egzaminacyjnym  ECDL oraz Autoryzowanym Centrum Edukacji Technicz-
nej Haas, dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych oraz z niepowodzeniami edukacyjnymi, 
udział w projektach unijnych, w tym gwarantowane wyjazdy na staże zagraniczne w ramach 
programu Erasmus+.

TECHNIKUM  NR  1

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów
     produkcji maszyn i urządzeń.

język obcy 
nowożytny, 

fizyka/matematyka 
(wybór)

kwalifikacje



kwalifikacje język obcy

MECHANIK 
MONTER  MASZYN

I URZĄDZEŃ
.

PATRONAT 
Wagon Service Ostróda

K1  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

BRANŻOWA  SZKOŁA  I  STOPNIA  NR  I 

j. angielski
lub

j. niemiecki

K1  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samo-
        chodowych

MECHANIK
POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

K1  Produkcja wyrobów cukierniczychCUKIERNIK

K1  Prowadzenie sprzedażySPRZEDAWCA

K1  Przygotowanie i wydawanie dańKUCHARZ

K1  Wykonywanie usług fryzjerskichFRYZJER

ODDZIAŁY 
WIELOZAWODOWE

Kwalifikacje wg. klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

j. angielski
j. niemiecki

.

PATRONAT 
Cech Rzemieślników

 i Przedsiębiorców 
w Ostródzie

stolarz,  elektromechanik, 
elektryk, blacharz samo-
chodowy, lakiernik,  
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w bu-
downictwie, monter insta-
lacji i urządzeń sanitar-
nych, dekarz, murarz,  
mechanik maszyn i urzą-
dzeń przemysłu spożyw-
czego, ślusarz, magazynier
 logistyk, operator obrabia-
rek skrawających, tapicer
( tapicerstwo jachtowe), 
krawiec ( krawiectwo jach-
towe) i inne.

klasa 

przedmioty
rozszeżone

język obcy

ZAOCZNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

matematyka,
historia

j. angielski
lub

j. niemiecki

- 14 -

na podbudowie gimnazjum 
lub 8-letniej szkoły podstawowej

kierunek kształcenia
w zawodzie
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kwalifikacje
cykl

kształcenia

OPIEKUN 
MEDYCZNY

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej 
i niesamodzielnej

SZKOŁA  POLICEALNA  NR  1 /podbudowa: liceum lub technikum

1 rok

TECHNIK
MASAŻYSTA

Świadczenie usług w zakresie masażu
2 lata 

(forma 
stacjonarna)

ASYSTENT 
OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełno-
sprawnej

1 rok

OPIEKUN 
W DOMU 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podo-
piecznej 2 lata

OPIEKUN 
OSOBY STARSZEJ

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 2 lata

TECHNIK 
BEZPIECZEŃSTWA 

I HIGIENY PRACY

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 1,5 roku

TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finanso-
wej  jednostek  organizacyjnych; 

Prowadzenie  rachunkowości 

2 lata

TECHNIK 
ADMINISTRACJI

Obsługa klienta w  jednostkach  administracji 2 lata

TECHNIK 
TURYSTYKI 

NA OBSZARACH 
WIEJSKICH/

AGROTURYSTYKA

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
2 lata

kierunek kształcenia
w zawodzie
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kwalifikacje

FRYZJER K1  Wykonywanie usług fryzjerskich 

KKZ – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

język obcy

j. angielski
lub

j. niemiecki

TECHNIK 
USŁUG 

FRYZJERSKICH

K2  Projektowanie i wykonywanie  fryzur 

TECHNIK 
HANDLOWIEC

K2  Prowadzenie działań handlowych 

KRAWIEC K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 

TECHNIK 
PRZEMYSŁU 

MODY

K2 Organizacja  procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

CUKIERNIK K1 Produkcja wyrobów cukierniczych 

KUCHARZ

K1 Przygotowanie i wydawanie dań

TECHNIK 
ŻYWIENIA 

I USŁUG 
GASTRONO-
MICZNYCH

K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

K1 Przygotowanie i wydawanie dań

kierunek kształcenia
w zawodzie
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 Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie to szkoła dobrze znana 
w środowisku lokalnym. Absolwenci tej szkoły pracują w wielu przedsiębiorstwach i urzędach 
naszego regionu. Położenie w centrum miasta umożliwia szybkie i bezpieczne dotarcie do szkoły. 
Budynek szkolny otacza szeroki pas zieleni, z przeznaczeniem na rekreację dla uczniów.  

Szkoła posiada miedzy innymi:

ź łącznie 36  sal lekcyjnych i pracowni zajęć praktycznych,

ź internat (na 196 miejsc noclegowych) + zaplecze stołówkowo – kuchenne,

ź zaplecze sportowe (sala sportowa, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych , siłownia),

ź specjalistyczne pracownie do nauki w każdym oferowanym zawodzie,

ź bogate wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i techno-dydaktyczny do nauki zawodów.
 

 W ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedago-giczna. 
Szkoła sukcesywnie wzbogaca ofertę edukacyjną i podnosi jakość pracy, a tym samym wyniki 
kształcenia. Oferta edukacyjna dopasowana jest do obecnych i przewidywanych potrzeb rynku 
pracy. Uczniowie biorą udział w:

ź licznych projektach unijnych  i kursach zawodowych m. in. programowanie i wydruk 3D, 
AutoCad, kurs obsługi wózków jezdniowych, kurs barman/barista/kiper, warsztat ICT, Excel, 
pilot wycieczek, obsługa kas fiskalnych,

ź olimpiadach, konkursach, warsztatach przedmiotowych,

ź programie Erasmus + staże zawodowe - program ten umożliwia uczniom uczestnictwo 
w cyklicznych wyjazdach na staże zawodowe do innych państw tj. Grecja, Czechy, Litwa.

ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda

Zespół  Szkół  Zawodowych 

im. Sandora Petőfi w Ostródzie

89 646 37 53

www.ekonomik.webd.pl

facebook.pl/ZSZPetofi

zszostroda@poczta.onet.pl
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klasa
przedmioty rozszerzone 

do wyboru
języki obce

WOJSKOWA matematyka, historia,  j. angielski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE

j .angielski, j. niemiecki

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)
W wyniku realizacji programu szkolenia uczeń OPW zdobędzie między innymi wiedzę 
o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów 
ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego, jak również 
z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego 
i szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

W oddziale OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Szkoła realizuje program w części teoretycznej, a patronacka 
jednostka wojskowa w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godz. obóz szkoleniowy, 
przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

 

 

opis przedmioty
rozszeżone język obcy

TECHNIK 
HANDLOWIEC

K1  Prowadzenie sprzedaży (HAN.01.)

K2  Prowadzenie działań handlowych (HAN. 02.)

geografia, 
j. angielski

TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE

j. angielski
j. niemiecki

kierunek kształcenia
w zawodzie

K1 Prowadzenie dokumentacji w jednostce orga-
       nizacyjnej (EKA.04.)

K2 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i go-
      spodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
      (EKA.05.)

TECHNIK 
EKONOMISTA

TECHNIK 
ŻYWIENIA 

I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

K1 Przygotowanie  i wydawanie dań (HGT.02.)

K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
      (HGT.12.)

TECHNIK 
ORGANIZACJI 

TURYSTYKI

K1 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
      (HGT.07.)

K2 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez  
       i usług turystycznych (HGT.08.)
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j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK ,
INFORMATYK

K1 Administracja i eksploatacja systemów kompu-
    terowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
      sieci komputerowych (INF.02)

K2 Tworzenie  i administrowanie stronami i apli-
      kacjami internetowymi oraz bazami danych
      (INF.03)

matematyka, 
j. angielski

TECHNIK
 ANALITYK

K1.Przygotowanie sprzętu, odczynników che-
   micznych i próbek do badań analitycznych
       (CHM.03)

K2 Wykonywanie badań analitycznych (CHM.04)

j. angielski, 
chemia

TECHNIK SPEDYTOR
bezpieczeństwo 

wewnętrzne 
(klasa mundurowa)

K1 Organizacja transportu oraz obsługa klientów
      i kontrahentów (SPL.05)

TECHNIK 
ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ

K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlą-
     dowych drogach wodnych i morskich wodach
      wewnętrznych (TWO.08)

K2 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomoc-
  niczych i mechanizmów pokładowych .
      (TWO.09)

matematyka, 
j. angielski

Internat Zespołu Szkół Zawodowych
  im. Sandora Petöfi w Ostródzie

www.ekonomik.webd.pl/internat/warunki.html

INTERNAT



 Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie jest jedną z najładniej 
usytuowanych szkół w powiecie ostródzkim. Szkoła jest nowoczesna, z doskonałą bazą oraz 
ciekawą ofertą kształcenia zawodowego w technikum i szkole branżowej.

 Uczniowie mają możliwość rozwijania rozmaitych zainteresowań i pasji – corocznie 
organizowane są wyjazdy w góry i spływy kajakowe, zawody tenisa stołowego i turnieje piłki 
siatkowej, rozgrywki dla fanów e-sportu. Prężnie działa koło mechatroniczne. 

 Aktywności obywatelskiej uczy Samorząd Uczniowski, który oferuje różne działania 
potwierdzające pomysłowość i kreatywność uczniów (Mikołajki, Ambasador Zawodu). 
Uczniowie szkoły mają możliwość uczestnictwa w kursach baristy, barmana lub kelnera,
co podnosi możliwości zawodowe absolwentów. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 
umiejętności, m.in. prawa jazdy kat B i T, uprawnienia do SEP 1kV.

 Pracownie Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie są bardzo 
nowoczesne.Szkoła kształci fachowców w salach wyposażonych w monitory interaktywne, 
natomiast w Centrum Nowych Technologii dumę szkoły stanowią pracownie pneuma-
tyki, hydrauliki, elektroniki, maszyn CNC, programowania PLC i montażu systemów 
mechatronicznych.

ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda

Zespół Szkół Rolniczych 

im. Wincentego Witosa w Ostródzie

89 646 72 27

www.rolnik.edu.pl

facebook.com/zsrwostrodzie

sekretariat@rolnik.edu.pl

ółzk  RS oł ló np ics ze yZ ch
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uzyskane kwalifikacje przedmioty
rozszerzone

język obcy

TECHNIK 
MECHATRONIK

K1  Montaż, uruchamianie i konserwacja urzą-
       dzeń i systemów mechatronicznych

K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń
       i systemów mechatronicznych

matematyka

TECHNIKUM  NR  3

TECHNIK 
MECHANIZACJI 

ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

K1 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń
       i narzędzi stosowanych w rolnictwie

K2.Eksploatacja systemów mechatronicz-
       nych w rolnictwie

matematyka

TECHNIK 
INFORMATYK

K1 Administracja i eksploatacja systemów
      komputerowych, urządzeń peryferyjnych
        i lokalnych sieci komputerowych

K2 Tworzenie i administrowanie stronami 
        internetowymi oraz bazami danych

matematyka

TECHNIK 
ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja
   roślinnych obiektów architektury krajo-
       brazu

K2 Organizacja prac związanych z budową
    oraz konserwacją obiektów małej archi-
       tektury krajobrazu

geografia 
j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK 
AGROBIZNESU

K1  Prowadzenie produkcji rolniczej

K2 Organizacja i prowadzenie przedsiębior-
       stwa w agrobiznesie

biologia

TECHNIK 
HOTELARSTWA

K1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym
       usługi hotelarskie

K2  Realizacja usług w recepcji

j. angielski 

TECHNIK 
POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH
matematyka

K1 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
       pojazdów samochodowych

K2 Organizacja i prowadzenie procesu obsłu-
      gi pojazdów samochodowych

TECHNIK
 GEODETA matematyka

K1.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,
   wysokościowych i realizacyjnych oraz  .
       opracowywanie wyników tych pomiarów

K2 Wykonywanie prac geodezyjnych związa-
    nych z katastrem i gospodarką nierucho-
      mościami

nazwa kierunku
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kwalifikacje język obcy

MECHANIK 
POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH

K1 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samocho-
       dowych

SZKOŁA  BRANŻOWA  I  STOPNIA  NR  3

ELEKTROMECHANIK K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

MECHANIK-
OPERATOR 
POJAZDÓW 
I MASZYN 

ROLNICZYCH

K1 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stoso-
      wanych w rolnictwie

KUCHARZ K1 Przygotowywanie i wydawanie dań

j. angielski

PRACOWNIK 
OBSŁUGI 

HOTELOWEJ

K1  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kwalifikacje język obcy

TECHNIK 
POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH

K1 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
        samochodowych

SZKOŁA  BRANŻOWA  II  STOPNIA  

TECHNIK 
MECHANIZACJI 

ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

K1 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

j. angielski
lub

j. niemiecki

nazwa kierunku

nazwa kierunku
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uzyskane kwalifikacje język obcy

ROLNIK  ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

KKZ - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TECHNIK
ROLNIK

 ROL.10  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej j. angielski
lub

j. niemiecki

klasa podbudowa rozszerzenie język obcy

LICEUM
4-LETNIE 

gimnazjum
lub 8-letnia szkoła podstawowa 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

j. angielski
lub

j. niemieckiLICEUM 4-LETNIE
(NAUKA OD 

KLASY DRUGIEJ)

szkoła branżowa I-stopnia/ zasadnicza 
szkoła zawodowa

geografia, 
wiedza 

o społeczeństwie

TECHNIK 
ŻYWIENIA

I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

HGT.12  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

nazwa kierunku



 Zespół Szkół Licealnych w Morągu proponuje absolwentom szkół podstawowych  
naukę w liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletnim technikum. Wykorzystując wieloletnią 
tradycję i doświadczenie profesjonalnej kadry oraz dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej 
(laboratorium fizyczno-chemiczne, pracownie specjalistyczne, baza sportowa i inne) szkoła daje 
możliwość przygotowania na wysokim poziomie do egzaminu maturalnego i egzaminów 
zawodowych. Rozwinięte kontakty szkoły z uczelniami, firmami lokalnymi, współpraca 
międzynarodowa z wieloma szkołami w Europie sprawiają, że oferta i poziom nauczania 
nie odbiegają od standardów proponowanych przez szkoły funkcjonujące w dużych miastach. 
Szkoła posiada wieloletnią akredytację Programu Erasmus+, która pozwala na odbywanie przez 
uczniów technikum zagranicznych praktyk zawodowych. Licealiści natomiast mogą liczyć na 
udział w corocznych projektach międzyszkolnych na arenie europejskiej m.in. we współpracy 
z rówieśnikami z Francji, Czech, Niemiec, Grecji.

 ZSL w Morągu ponadto oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie teatru 
szkolnego, przedmiotowych kół zainteresowań, zajęć informatycznych kończących się 
uzyskaniem stosownych certyfikatów potwierdzających dodatkowe umiejętności w zakresu 
technologii informatycznych i szkolnego koła sportowego (koszykówka, siatkówka, unihokej).
 

ul. 11 Listopada 7, 14-300 Morąg

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

89 757 40 12, 515 150 039

www.zsl-13.pl

facebook.com/ZSL13

lomorag@poczta.fm
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klasa przedmioty rozszerzone język obcy

MATEMATYCZNO
-GEOGRAFICZNA

matematyka, geografia, język angielski lub fizyka

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  NR  II

j. angielski, j. niemiecki, 
j. rosyjski lub j. francuski

Oferta skierowana jest do chcących pogłębiać wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 
ścisłych, a następnie kontynuować naukę na uniwersytetach, politechnikach, w wyższych szkołach 
mundurowych oraz innych uczelniach technicznych. Na zajęciach w tej  klasie uczeń zostanie
wyposażony w wiedzę z przedmiotów ścisłych. Kandydatom oferujemy również zajęcia dodatkowe 
w ramach kół zainteresowań. Proponujemy uczestnictwo w wykładach, pokazach i zajęciach 
warsztatowych na uczelniach wyższych. Zajęcia w tej klasie wzbogacone zostaną również o wycieczki 
tematyczne do instytutów i placówek naukowych.

Wybór tej klasy umożliwia podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych: 
automatyka i robotyka, mechatronika, matematyka, fizyka i astronomia, budownictwo, architektura 
i urbanistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja, zarządzanie 
i inżynieria, geodezja i kartografia i in.

HUMANISTYCZNA język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
j. angielski, j. niemiecki, 
j. rosyjski lub j. francuski

Dla zainteresowanych literaturą, historią, psychologią, prawem, chcących łatwiej zrozumieć 
otaczający nas świat i ludzi, lubiących angażować się w działalność społeczną. Dzięki współpracy 
z uczelniami wyższymi uczeń będzie miał okazję do udziału w wykładach, sympozjach, forach 
naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe. W szkole 
można rozwijać zdolności w szkolnym teatrze, a spotkania ze znanymi ludźmi kultury wykształcą
w  Tobie umiejętność wnikliwego patrzenia na świat.

Uczniowie klas humanistycznych, chcąc odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy często 
wybierają studia na kierunkach filologicznych i społecznych tj. lingwistyka, pedagogika, psychologia, 
prawo, a także innych innowacyjnych kierunkach.

 Szkoła uczestniczy z powodzeniem w wielu projektach na poziomie wojewódzkim, 
krajowym i międzynarodowym. Posiada m.in. tytuł "Szkoły - Ambasadora Parlamentu 
Europejskiego" oraz wielokrotny tytuł "Szkoły z Potencjałem" przyznawany przez Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
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BIOLOGICZNO
-CHEMICZNA

biologia, chemia, język angielski

Dla pragnących zgłębiać tajniki biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym. Jeśli jesteś osobą 
ambitną, taki zestaw przedmiotów pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
podjęcia studiów wyższych nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W programie nauczania 
przewidziane są między innymi zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych UW-M ̨
w Olsztynie. Dzięki zajęciom laboratoryjnym masz możliwość́ sprawdzenia wiedzy teoretycznej 
w praktyce. Jeżeli Twoim zamiarem jest zostać́ lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem, to właśnie ta 
klasa stworzy dogodne warunki, abyś osiągnął swój cel! 

Nauka w tej klasie świetnie przygotowuje do matury, a następnie umożliwi podjęcie studiów na 
kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka medyczna, fizykoterapia, 
pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, biotechnologia, bioinżynieria, biologia, chemia, 
ochrona środowiska, kosmetologia i inne.

uzyskane kwalifikacje przedmioty
rozszeżone

język obcy

INF.02  Administracja i eksploatacja systemów
      komputerowych, urządzeń peryferyj-
              nych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03  Tworzenie i administrowanie stronami
              i aplikacjami internetowymi oraz ba-.
             zami danych

matematyka,
informatyka

lub 
j. angielski

TECHNIKUM  NR  2

TECHNIK 
INFORMATYK

j. angielski, 
j. niemiecki

lub 
j. rosyjski 

nazwa kierunku

j. angielski, j. niemiecki, 
j. rosyjski lub j. francuski



- 27 -

 

 Zespół cieszy się ponad 70 letnią tradycją. Dysponuje wieloma bardzo dobrze 
wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi i pracowniami do nauki 
zawodów, salą gimnastyczną i salą fitness z pełnym zapleczem sanitarnym oraz internatem 
z całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mogą kształcić się w ciekawych zawodach takich, 
jak: technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa oraz technik handlowiec.
 

 Oddział wojskowy w Liceum Ogólnokształcącym Nr I we współpracy z jednostkami 
wojskowymi, pod kierunkiem zawodowych instruktorów, przygotowuje uczniów do służby 
w jednostkach mundurowych lub dalszej nauki w uczelniach wojskowych. 

 W skład Zespołu wchodzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w której młodzież 
może korzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów.

 Szkoła pozyskuje środki z Programu Erasmus+, dzięki czemu uczniowie mogą 
odbywać praktyki zawodowe w krajach UE.

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury uczniowie mogą 
zdobywać dodatkowe kwalifikacje na kursach tj. kelner, barman, barista, sommelier, przedsta-
wiciel handlowy, event manager, menager gastronomii, wizażysta/stylista, stylizacja paznokci, 
prawo jazdy kat. B, kwalifikacja wstępna C+E, kurs operatora wózków widłowych. 

ul. Kujawska 1, 14-300 Morąg 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

89 757 26 70

www.strona.zszio.webd.pl

facebook.com/zsziomorag

mgzszio@poczta.onet.pl
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klasa opis język obcy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I

j. angielski,
geografia,
j. polski

WOJSKOWA

Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia z edu-
kacji wojskowej. Program zawiera elementy: 
profilaktyczny, zdrowotny, psychologiczny 
i rozwijający sprawność fizyczną. Zajęcia 
umożliwiają doskonalenie umiejętności fun-
kcjonowania w grupie, budowania więzi, 
współpracy w zespole, kształtowanie postaw 
użytecznych społecznie i uniwersalnych 
kompetencji.

Zdobyta wiedza pozwoli z powodzeniem 
przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego 
o przyjęcie do służb mundurowych.

rozszeżenia

uzyskane kwalifikacje przedmioty
rozszeżone

język obcy

K1  Przygotowanie i wydawanie dań

K2 Organizacja żywienia i usług gastrono-
        micznych

j. angielski,
biologia

TECHNIKUM NR 1

TECHNIK 
INFORMATYK

IT 

j. angielski
oraz do wyboru:

j. niemiecki,
j. rosyjski,

j. hiszpański

TECHNIK 
TECHNOLOGII 

DREWNA
Klasa patronacka

Fabryki Mebli
TARANKO

K1 Wytwarzanie wyrobów z drewna i mate-
       ria łów drewnopochodnych

K2 Organizacja i prowadzenie procesów
   przetwarzania drewna i materiałów

K1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym
       usługi hotelarskie

K2  Realizacja usług w recepcji

TECHNIK 
HOTELARSTWA

K1  Prowadzenie sprzedaży

K2  Prowadzenie działań handlowych

geografia,
j. angielski

TECHNIK 
HANDLOWIEC

j. angielski
oraz do wyboru:

j. niemiecki,
j. rosyjski,

j. hiszpański

nazwa kierunku



Nauka w szkole trwa trzy lata. Uczeń ma status 
pracownika młodocianego i realizuje kształcenie 
ogólne i zawodowe. W związku z realizacją prak-
tycznej nauki zawodu, jako młodociany pracownik, 
uczeń otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie za 
pracę. Pracodawca odprowadza za ucznia do ZUS 
składkę na ubezpieczenie emerytalne. 

WIELOZAWODOWA

stolarz, cukiernik, ślusarz, fryzjer, kucharz, 
sprzedawca, mechanik pojazdów samocho-
dowych, elektryk, krawiec, wędliniarz, elektro-
mechanik, monter zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie, piekarz, operator 
urządzeń przemysłu chemicznego, monter sieci 
instalacji i urządzeń sanitarnych, operator 
maszyn i urządzeń metalurgicznych, dekarz, 
cieśla, betoniarz zbrojarz, kamieniarz, kuśnierz, 
lakiernik, monter konstrukcji budowlanych, 
monter izolacji budowlanych, tapicer, zdun, 
kaletnik, blacharz, blacharz samochodowy, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, 
operator obrabiarek skrawających, mechanik 
operator pojazdów i maszyn rolniczych, mecha-
nik operator maszyn do produkcji drzewnej

kwalifikacje

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
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nazwa kierunku

Internat Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu

www.zszio.lbl.pl/index.php/aktualnosci-internat

INTERNAT



 Szukasz nowoczesnej szkoły z tradycjami, w której zdobędziesz dobry zawód? Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie to doskonały wybór! Jest jedną z dwóch 
szkół w województwie warmińsko-mazurskim prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Dzięki temu szkoła stała się nowoczesną bazą dydaktyczną, kształcącą najlepszych 
specjalistów w różnych dziedzinach. 
. 
 Dynamicznie zmieniający się rynek pracy to wyzwanie dzisiejszych czasów. Dlatego 
w tej szkole oprócz nauki zawodu, można zdobyć wiele dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. 
Organizowane są kursy i szkolenia, pozwalające na poszerzanie horyzontów zawodowych. To 
również możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B i T. 

 Swoje pasje i zainteresowania uczniowie rozwijają na licznych zajęciach dodatkowych. 
Szkoła daje także możliwość odbycia zagranicznych staży, dzięki pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. 

 Infrastruktura szkolna pozwala na realizowanie zadań zawodowych w praktyce, bogate 
wyposażenie w sprzęt i niezbędne maszyny daje duże możliwości dla uczniów wszystkich 
nauczanych zawodów. 

ul. Dobrocin 3, 14-330 Małdyty

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Dobrocinie

89 758 17 15

www.zsckr.net

facebook.com/zsckrdobrocin

sekret.dobrocin@interia.pl
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uzyskane kwalifikacje przedmioty
rozszeżone

język obcy

TECHNIK 
ŻYWIENIA 

I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

K1  Sporządzanie potraw i napojów
K2 Organizacja żywienia i usług gastro-
        nomicznych

j. angielski,
biologia

TECHNIKUM

TECHNIK 
WETERYNARII

K1 Prowadzenie chowu i inseminacji
        zwierząt

K2.Wykonywanie weterynaryjnych
      czynności pomocniczych w zakresie.
       usług weterynaryjnych oraz kontroli
        i nadzoru weterynaryjnego

j. angielski,
biologia

TECHNIK 
MECHANIZACJI 

ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

K1.Eksploatacja pojazdów, maszyn,
   urządzeń i narzędzi stosowanych 
        w rolnictwie

K2 Eksploatacja systemów mechatro-
        nicznych w rolnictwie

j. angielski,
biologia

TECHNIK 
ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

K1 Projektowanie, urządzanie i pielęg-
      nacja roślinnych obiektów architek-
        tury krajobrazu

K2 Organizacja prac związanych z bu-

j. angielski,
geografia

j. angielski,
j. niemiecki

TECHNIK 
AGROBIZNESU

K1  Prowadzenie produkcji rolniczej

K2 Organizacja i prowadzenie przedsię-
        biorstwa w agrobiznesie

j. angielski,
biologia

dową oraz konserwacją obiektów 
małej architektury krajobrazu

uzyskane kwalifikacje język obcy

MECHANIK 
– OPERATOR POJAZDÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

K1 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
       stosowanych w rolnictwie

j. angielski

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
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kierunek kształcenia
w zawodzie

kierunek kształcenia
w zawodzie
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uzyskane kwalifikacje język obcy

K1  Prowadzenie  produkcji rolniczejROLNIK

j. angielski

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

K1  Sporządzanie potraw i napojówKUCHARZ

uzyskane kwalifikacje język obcy

K2 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rol-
         nictwie

MECHANIK – 
OPERATOR POJAZDÓW 

I MASZYN ROLNICZYCH

j. angielski

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

kierunek kształcenia
w zawodzie

kierunek kształcenia
w zawodzie
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