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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. Chcemy Wam jak najszerzej otworzyć 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, zapewnimy 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 15 czerwca do 10 lipca zakła-
dasz konto na stronie https://
ostroleka.edu.com.pl. Dokonujesz 
wyboru szkół i klas, do których 
chcesz zostać przyjęty. Możesz 
wybrać wszystkie szkoły i w każdej 
szkole potencjalnie wszystkie kla-
sy, które oferuje szkoła. Ważna jest 
kolejność wyboru!
Drukujesz wniosek, uzupełniasz o 
wymagane podpisy i dostarczasz 
do szkoły, którą wybrałeś jako 
pierwszą.

a) od 26 czerwca do 10 lipca uzu-
pełniasz wniosek o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej;

b) od 31  lipca do 4 sierpnia uzu-
pełniasz wniosek o zaświadczenie  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

c) od 31  lipca do 4 sierpnia możesz 
dokonać zmiany wyboru szko-
ły i klas, do których chcesz zostać 
przyjęty.

12 sierpnia o godz. 12.00  
w szkole podana zostanie lista 
kandydatów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych. 
Na swoim koncie również zo-
baczysz, do której szkoły zosta-
łeś zakwalifikowany.

od 13 sierpnia od godz. 8.00 do 18 
sierpnia do godz. 15.00 w szkole,
do której zostałeś zakwalifikowany 
potwierdzasz wolę przyjęcia w po-
staci przedłożenia oryginału świa-
dectwa ukończenia szkoły i ory-
ginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego.

19 sierpnia br.  w szkole podana 
zostanie lista kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych. Na swoim 
koncie również zobaczysz, do któ-
rej szkoły zostałeś przyjęty.



matematyka, fizyka,  
informatyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
architekturę, studia politechniczne, grafi-
kę komputerową, automatykę, energetykę, 
mechatronikę, informatykę, fizykę, matema-
tykę, ekonomię.

j. polski, biologia,  
j. angielski
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fi-
zjoterapię, psychologię, polonistykę, angli-
stykę, biologię, kosmetologię, dietetykę, le-
śnictwo, akademię wychowania fizycznego

biologia, chemia,  
matematyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, stomatologię, pielęgniarstwo, 
farmację, analitykę medyczną, biotechno-
logię, kosmetologię, dietetykę, weterynarię, 
leśnictwo, chemię, biologię

historia, geografia,  
wos
języki: j. angielski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, kulturoznawstwo, politologię, socjo-
logię, filozofię, geografię, geologię, antropo-
logię, archeologię, historię

matematyka, geografia,  
j. angielski
języki: j. angielski, j. rosyjski
Możesz aplikować m.in. na:
geodezję, geologię, ekonomię, rachunko-
wość, anglistykę, matematykę, geografię, 
turystykę

biologia, chemia,  
matematyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, stomatologię, pielęgniarstwo, 
farmację, analitykę medyczną, biotechno-
logię, kosmetologię, dietetykę, weterynarię, 
leśnictwo, chemię, biologię

j. polski, historia,  
j. angielski
języki: j. angielski, j. francuski
Możesz aplikować m.in. na
dziennikarstwo, lingwistykę, polonistykę, an-
glistykę, antropologię, filozofię, socjologię, 
psychologię, politologię, prawo

Anna Maksimowska
dyrektorka I LO 

fb.me/1loostrolekalo1.ostroleka.pl29 760 20 51

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

ul. R. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka

Chcesz wybrać najlepszą drogę do wy-
marzonej przyszłości? 
W I LO uczysz się i rozwijasz swo-
je pasje. Łączymy tu stuletnią trady-
cję z innowacyjnością. Doskonale wy-
kwalifikowana kadra pedagogiczna 

skutecznie przygotuje Cię do matury i studiów. Wsłuchuje-
my się w Twój głos przez cały czas wspólnej nauki. Wesprze-
my Twoje zmagania w konkursach  i olimpiadach. Wspól-
nie będziemy cieszyć się z każdego Twojego sukcesu.  
I LO Twoją szkołą!



język polski, historia,  
wos
języki: j. angielski, j. francuski
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, filologię, historię, politologię, socjo-
logię, dziennikarstwo, studia menadżerskie, 
psychologię, kulturoznawstwo

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

język angielski, matematyka,  
geografia
języki: j. angielski, j. francuski
Możesz aplikować m.in. na:
ekonomię, bankowość, europeistykę, studia 
menadżerskie, filologię, księgowość, logisty-
kę, geoinżynierię, hotelarstwo

matematyka, fizyka,  
informatyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
informatykę, grafikę komputerową, archi-
tekturę, energetykę, mechatronikę, budow-
nictwo, automatykę, ekonomię, fizykę, ma-
tematykę

biologia, chemia, język angielski, 
klasa z programem Szkoły  
Promocji Zdrowia
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, ratownictwo medyczne, pielę-
gniarstwo, farmację, dietetykę, fizjoterapię, 
weterynarię, kosmetologię, leśnictwo

biologia, chemia,  
matematyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, ratownictwo medyczne, pielę-
gniarstwo, farmację, dietetykę, biologię, che-
mię, biotechnologię, inżynierię środowiska

geografia, język angielski,  
wos
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, dziennikarstwo, bezpieczeństwo, po-
litologię, filologię, administrację, socjologię, 
archeologię, marketing

Wojciech Domański
dyrektor II LO

fb.me/IILOCKNlo2.ostroleka.edu.pl29 764 47 13

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

ul. R. Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka

W „Norwidzie” stawiamy na dostosowa-
nie obowiązkowego kształcenia i zajęć 
nadobowiązkowych do zainteresowań 
młodzieży, wyposażenie uczniów w so-
lidną wiedzę i umiejętności, które umoż-
liwią wysokie wyniki na egzaminie ma-

turalnym, a następnie dostanie się na wymarzony kierunek 
studiów. Dbamy również o doskonalenie kompetencji społecz-
nych uczniów dzięki dużej liczbie organizowanych akcji, imprez 
i zajęć pozalekcyjnych.



Robert Tyszka
dyrektor III LO

Wybierając naszą szkołę, możecie być 
pewni, że III LO im. Unii europejskiej za-
pewni Wam warunki do wszechstronne-
go rozwoju i sięgnięcia po sukces na mia-

rę własnych możliwości. jesteśmy przekonani, że wybór naszej 
szkoły spełni Wasze oczekiwania. Dziś życzymy Wam znakomi-
tych wyników na egzaminie ósmoklasisty, piątek i szóstek na 
świadectwie oraz trafnie podjętej decyzji dotyczącej przyszłości.

fb.me/iiiliceumostroleka3lo.com.pl29 760 36 92

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Unii europejskiej w Ostrołęce

ul. Ks. F. Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka
matematyka, biologia,  
język angielski

języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
biotechnologię, biochemię, analitykę me-
dyczną/chemiczną, dietetykę, elektrotech-
nikę, archeologię, fizjoterapię, inżynierię, ra-
townictwo medyczne, socjologię, turystykę, 
zarządzanie

język polski, biologia,  
język angielski

języki: j. angielski, j. niemiecki / j. rosyjski
Możesz aplikować m.in. na:
dziennikarstwo, psychologię, administrację, 
analitykę, animację kultury, antropologię, 
dietetykę, filologię, kulturoznawstwo, peda-
gogikę, prawo

geografia, język angielski, wos

języki: j. angielski, j. niemiecki / j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
administrację, architekturę, bezpieczeństwo, 
dziennikarstwo, filologię, filozofię, finanse, 
geografię, historię sztuki, kulturoznawstwo, 
marketing, politologię, prawo, psychologię 
społeczną, socjologię, stosunki międzynaro-
dowe, turystykę

matematyka, informatyka,  
fizyka

języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
automatykę, architekturę, elektrotechnikę, 
informatykę, mechatronikę, budownictwo, 
administrację, finanse i bankowość, inżynie-
rię, astronomię, zarządzanie

biologia, chemia 
klasa z programem Szkoły  
Promocji Zdrowia

języki: j. angielski, j. niemiecki / j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
analitykę medyczną, biologię, biochemię, 
biotechnologię, chemię, dietetykę, farmację, 
fizjoterapię, kosmetologię, medycynę, pie-
lęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo me-
dyczne, weterynarię

język polski, historia, wos

języki: j. angielski, j. niemiecki / j. rosyjski
Możesz aplikować m.in. na:
archeologię, architekturę, dyplomację, 
dziennikarstwo, filologię, filozofię, historię, 
kulturoznawstwo, marketing i reklamę, me-
dioznawstwo, pedagogikę, prawo, public re-
lations, socjologię, teologię, zarządzanie



Tadeusz Olszewski
dyrektor ZSZ nr 1

jedna szkoła wiele pasji …
Nasza szkoła jest wiodącą  w regionie 
w dziedzinie kształcenia zawodowego! 
Uczniowie sięgają po laury w licznych kon-
kursach przedmiotowych i sporcie.   Absol-

wenci studiują na prestiżowych wyższych uczelniach. Nie tylko 
uczymy! Rozwijamy uczniów w wielu kierunkach, czemu służą 
liczne koła zainteresowań i organizacje szkolne.
Potrafimy też się bawić! Organizujemy wiele ciekawych imprez, 
uroczystości, konkursów.

fb.me/ZSZ1Ostrolekazsz1ostroleka.edu.pl29 764 68 82

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

ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka

technik automatyk

Przedmiot wiodący: matematyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroniczno- 
mechatroniczna

Wykonuje, uruchamia i organizuje montaż urzą-
dzeń i  instalacji automatyki, przeprowadza prze-
gląd techniczny i konserwację, diagnozuje oraz re-
montuje urządzenia i instalacje automatyki.

technik elektryk

Przedmiot wiodący: matematyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroenergetyczna

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uru-
chamia i eksploatuje maszyny oraz urządzenia 
elektryczne; ocenia stan techniczny instala-
cji, maszyn i urządzeń elektrycznych; dobiera, 
montuje i sprawdza działanie środków ochrony 
przeciwporażeniowej.

technik logistyk

Przedmiot wiodący: j. angielski. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża spedycyjno-logistyczna

Organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i in-
formacji w procesach produkcji, dystrybucji, ma-
gazynowania i transportu oraz przepływy w jed-
nostkach organizacyjnych i administracyjnych.

Technik mechatronik
Przedmiot wiodący: matematyka.  

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroniczno- 
mechatroniczna

Montuje i demontuje, eksploatuje, projektuje 
oraz programuje urządzenia i systemy me-
chatroniczne.

TECHNIKUM NR 1



mechanik  pojazdów  
samochodowych 

język: j. angielski

elektromechanik
język: j. angielski

kierowca mechanik
język: j. angielski

automatyk
język: j. angielski

blacharz samochodowy
język: j. angielski

lakiernik samochodowy
język: j. angielski

BRANżOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 1

Technik mechanik

Przedmiot wiodący: matematyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża mechaniczna

Organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z wy-
twarzaniem części maszyn, obsługą i konserwacją ma-
szyn i urządzeń oraz obsługą i programowaniem obra-
biarek sterowanych numerycznie - CNC

Technik pojazdów samochodowych

Przedmiot wiodący: matematyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża motoryzacyjna

Organizuje i wykonuje czynności związane z naprawą  
i obsługą pojazdów samochodowych.

elektromechanik pojazdów  
samochodowych

język: j. angielski

elektryk
język: j. angielski

mechatronik
język: j. angielski

W miarę potrzeb inne zawody z branży: elektroniczno-mechatronicznej, elektroenerge-
tycznej, motoryzacyjnej, mechanicznej, spedycyjno-logistycznej i transportu drogowego



Mariusz Głażewski
p.o. dyrektor ZSZ Nr 2

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Puł-
ku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce to 
szkoła z wieloletnią tradycją, oferująca 

różnorodne, nowoczesne kierunki kształcenia. Każdy młody czło-
wiek w naszej szkole znajdzie ciekawy kierunek kształcenia, któ-
ry umożliwi mu w przyszłości wykonywanie satysfakcjonującego 
zawodu i przygotuje do dorosłego życia.

fb.me/ZSZ2OKAzsz2.ostroleka.edu.pl29 769 10 45

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

ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka

technik informatyk  
profil wojskowy

Przedmiot wiodący: matematyka, informatyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urzą-
dzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je  
i naprawia; projektuje i administruje lokalnymi sie-
ciami komputerowymi; tworzy i administruje stro-
ny internetowe oraz bazy danych.

technik pojazdów samochodowych 
profil wojskowy

Przedmiot wiodący: matematyka, fizyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża motoryzacyjna

Organizuje i wykonuje czynności związane  
z naprawą i obsługą pojazdów samochodowych.

technik reklamy

Przedmiot wiodący: j. angielski, informatyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża poligraficzna

Określa rolę i funkcje reklamy, wykonuje pro-
jekty reklam, zarządza procesem tworzenia 
reklamy, wykazuje się kreatywnością i otwarto-
ścią na zmiany, opracowuje plan kampanii re-
klamowej oraz zarządza procesem jej realizacji.

Technik budownictwa
Przedmiot wiodący: matematyka, fizyka.  

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża budowlana

Planuje, organizuje i nadzoruje prace związane 
z zagospodarowaniem terenu budowy, robo-
ty ziemne, roboty budowlane stanu surowego  
z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz 
ich przebudową i rozbiórką. Wykonuje doku-
mentację techniczną w programie kompute-
rowym AutoCAD. Kieruje gospodarką mate-
riałową i sprzętową w procesie budowlanym. 
Sporządza kosztorysy w programie NormaPro, 
przygotowuje oferty przetargowe, sporządza 
plany finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych.

TECHNIKUM NR 2



Technik weterynarii

Przedmiot wiodący: chemia, biologia. 
języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża rolno-hodowlana

Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług we-
terynaryjnych i realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej; 
prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.

technik usług fryzjerskich

Przedmiot wiodący: chemia, biologia. 
języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża fryzjersko-kosmetyczna

Wykonuje zabiegi na włosach klienta dobierając sposo-
by, metody, techniki i technologie oraz projektuje fryzu-
ry na włosach, uwzględniając cechy indywidualne klien-
ta; zarządza zakładem fryzjerskim.

technik inżynierii sanitarnej

Przedmiot wiodący: matematyka, fizyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża budowlana

Może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe 
związane z: budową sieci komunalnych, budową i mon-
tażem instalacji sanitarnych, takich jak wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyj-
nych. Może zajmować się również robotami związanymi 
z konserwacją, naprawą, modernizacją sieci komunal-
nych i instalacji sanitarnych, a także w dziedzinie ochro-
ny środowiska robotami związanymi z uzdatnianiem 
wody, unieszkodliwianiem odpadów czy wykorzysta-
niem energii odnawialnej.

technik gazownictwa

Przedmiot wiodący: chemia, fizyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża budowlana

Organizuje i wykonuje prace związane z budową sieci 
gazowych, z montażem instalacji gazowych, z eksplo-
atacją sieci i instalacji gazowych, lokalizuje oraz usuwa 
ich awarie.

język: j. angielski, j. niemiecki

Szkolenie sportowe realizowane jest w dyscyplinie 
sportu: piłka nożna.

Możesz aplikować m.in. na:  
wychowanie fizyczne, fizjoterapię,  

ratownictwo medyczne.

VI LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO



fryzjer
język: j. angielski

monter zabudowy i robót  
wykończeniowych  

w budownictwie
język: j. angielski

BRANżOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 2

operator urządzeń  
przemysłu szklarskiego

język: j. angielski

kierowca mechanik
język: j. angielski

betoniarz-zbrojarz
język: j. angielski

cieśla
język: j. angielski

monter sieci  
i instalacji sanitarnych

język: j. angielski

murarz-tynkarz
język: j. angielski

dekarz
język: j. angielski

stolarz
język: j. angielski

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



Technik robót wykończeniowych 
w budownictwie

język: j. angielski

branża budowlana

Realizuje zadania zawodowe związane z wyko-
nawstwem oraz nadzorowaniem i koordyno-
waniem wykańczania obiektów infrastruktury 
przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. doko-
nuje przedmiaru robót opracowując zapotrze-
bowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich 
wykonania.

Technik budownictwa
język: j. angielski

branża budowlana

Planuje, organizuje i nadzoruje prace związane 
z zagospodarowaniem terenu budowy, robo-
ty ziemne, roboty budowlane stanu surowego  
z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich 
przebudową i rozbiórką. Wykonuje dokumen-
tację techniczną w programie komputerowym 
AutoCAD. Kieruje gospodarką materiałową  
i sprzętową w procesie budowlanym. Sporządza 
kosztorysy w programie NormaPro, przygoto-
wuje oferty przetargowe, sporządza plany finan-
sowe przedsięwzięć inwestycyjnych.

Technik mechanik
język: j. angielski

branża mechaniczna

Montuje i demontuje, eksploatuje, projektu-
je oraz programuje urządzenia i systemy me-
chatroniczne.

Technik pojazdów samochodowych
język: j. angielski

branża motoryzacyjna

Organizuje i wykonuje czynności związane z na-
prawą i obsługą pojazdów samochodowych

technik usług fryzjerskich
język: j. angielski 

branża fryzjersko-kosmetyczna

Wykonuje zabiegi na włosach klienta dobiera-
jąc sposoby, metody, techniki i technologie oraz 
projektuje fryzury na włosach, uwzględniając 
cechy indywidualne klienta; zarządza zakładem 
fryzjerskim.

Technik transportu drogowego
języki: j. angielski

branża transportu drogowego

Nadzoruje pracę kierowców w firmach prze-
wozowych, prowadzi dokumentację związaną  
z przewozem osób i rzeczy, planuje przewóz 
osób, kieruje pojazdami transportu drogowego.

Technik usług kelnerskich
język: j. angielski

branża hotelarsko- 
gastronomiczno-turystyczna

Potrafi sporządzać potrawy w części handlowo
-usługowej zakładu gastronomicznego,  wyko-
nuje czynności związane z obsługą gości, rozli-
cza usługi kelnerskie.

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych

język: j. angielski

branża hotelarsko- 
gastronomiczno-turystyczna

Sporządza potrawy i napoje, planuje i organizuje 
żywienie w zakładach gastronomicznych, ocenia 
jakość żywności, obsługuje sprzęt gastronomiczny.

Technik handlowiec
język: j. angielski

branża handlowa

Planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu
-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towa-
rowego; sporządza dokumentację ekonomiczno
-finansową; prowadzi działania marketingowe 
związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomicz-
no-finansowe w przedsiębiorstwie.

BRANżOWA SZKOŁA  
II STOPNIA

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



Anna Dudzic
p.o. dyrektor ZSZ nr 3

Zapraszam do ZSZ Nr 3 w Ostrołęce. Na-
sze atuty: wykwalifikowana kadra peda-
gogiczna, zespół uśmiechniętych i otwar-
tych ludzi; doskonałe warunki - położenie 
z dala od ulicznego zgiełku; największa 

hala sportowa; dobrze wyposażone pracownie informatyczne, 
stołówka. Proponujemy poszukiwane zawody technika: infor-
matyki, programisty, fotografii i multimediów, grafiki i poligra-
fii cyfrowej, architektury krajobrazu czy ochrony środowiska.  
ZA3MAj SIĘ w 3!

fb.me/ZSZ.nr3.Ostrolekazsz3.ostroleka.pl29 764 38 52

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

ul. S. jaracza 5, 07-409 Ostrołęka

technik informatyk
Przedmiot wiodący: j. angielski. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna
Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami 
peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia; projek-
tuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi; 
tworzy i administruje strony internetowe oraz bazy danych.

technik programista
Przedmiot wiodący: informatyka. 

języki: j. angielski, j. niemiecki
branża teleinformatyczna

Tworzy aplikacje wykorzystując najpopularniejsze języki 
tj. Python, java, C++, javaScript, PHP; programuje gry 3D, 
tworzy strony internetowe wykorzystując HTML5 i CSS, 
projektuje oraz zarządza bazami danych, programuje 
aplikacje mobilne oraz desktopowe.

technik fotografii i multimediów
Przedmiot wiodący: geografia. 
języki: j. angielski, j. niemiecki
branża audiowizualna

Organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, ob-
róbką i publikacją obrazu, przygotowuje materiały cyfro-
we do wykonywania projektów graficznych, realizuje pro-
jekty multimedialne, przygotowuje plan zdjęciowy.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Przedmiot wiodący: geografia.  
języki: j. angielski, j. niemiecki
branża poligraficzna

Przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów 
graficznych, przygotowuje publikacje i prace graficzne 
do druku oraz publikacji elektronicznej, prowadzi procesy 
druku cyfrowego i przestrzennego 3D, zajmuje się obrób-
ką druków cyfrowych.

technik architektury krajobrazu
Przedmiot wiodący: biologia. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża ogrodnicza
Opracowuje projekty obiektów na terenach zielonych, 
urządza, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni, zadrze-
wienia, obiekty małej architektury krajobrazu.

Technik ochrony środowiska
Przedmiot wiodący: biologia. 
języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża chemiczna
Ocenia stan środowiska, monitoruje poziom zanieczysz-
czeń powietrza, wody i gleby, planuje i realizuje działania 
związane z racjonalną gospodarką odpadami i ochroną 
środowiska.

TECHNIKUM NR 3



Technik ekonomista

Przedmiot wiodący: matematyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża  
ekonomiczno-administracyjna

Prowadzi w różnych organizacjach działalność gospo-
darczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz ra-
chunkowość; organizuje działalność gospodarczą i ob-
licza podatki; dokumentuje i ewidencjonuje operacje 
gospodarcze, przeprowadza i rozlicza inwentaryzację 
także sporządza elementy planów, analizy, sprawozda-
nia i wykonuje prace biurowe.

Technik rachunkowości

Przedmiot wiodący: matematyka. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża  
ekonomiczno-administracyjna

Prowadzi rachunkowość firmy oraz dokonuje rozliczeń 
finansowych, przeprowadza kontrolę dokumentów 
księgowych, nadzoruje terminy spłat zobowiązań, po-
sługuje się komputerem z oprogramowaniem do ob-
sługi księgowej, sporządza sprawozdania finansowe.

Technik handlowiec

Przedmiot wiodący: geografia. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża  
handlowa

Planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprze-
daży na różnych szczeblach obrotu towarowego; spo-
rządza dokumentację ekonomiczno-finansową; pro-
wadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą 
oraz sprawy ekonomiczno-finansowe w przedsiębior-
stwie.

Technik hotelarstwa
Przedmiot wiodący: geografia.  
języki: j. angielski, j. francuski

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Prowadzi działalność promocyjną oraz sprzedaż 
usług hotelarskich wraz z rezerwowaniem usług ho-
telarskich. Wykonuje prace związane z obsługą gości 
w recepcji. Fachowo i kompleksowo obsługuje gości 
hotelowych, organizuje pracę w zakładzie hotelar-
skim, organizuje usługi gastronomiczne oraz prawi-
dłowe obsługiwanie konsumenta.

Barbara Stepnowska
p.o. dyrektor ZSZ nr 4 

Szukasz pomysłu na siebie? Właśnie 
“Czwórka” jest dla Ciebie! ZSZ Nr 4 to no-
woczesna szkoła z wieloletnią tradycją. To 
szkoła, która przygotuje Cię do matury 

oraz nauczy wykonywania konkretnego zawodu, dzięki czemu 
łatwiej znajdziesz pracę. To również szkoła dbająca o dobrą at-
mosferę i samopoczucie swoich uczniów: organizujemy wiele 
imprez, wyjazdów i spotkań, umożliwiamy działanie w różnych 
kołach zainteresowań. 

fb.me/zsznr4zsz4-ostroleka.com29 764 21 27

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

ul. R. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka

TECHNIKUM NR 4



W miarę potrzeb inne zawody z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, spożywczej

Kucharz
język: j. angielski

BRANżOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 4

Technik organizacji turystyki
Przedmiot wiodący: angielski. 
języki: j. angielski, j. francuski

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Organizuje, realizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy  
i usługi turystyczne. Planuje trasy podróży, dokonuje 
rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi 
dokumentację związaną z poszczególnymi etapami or-
ganizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje 
rozliczenia imprez i usług turystycznych.

Technik technologii żywności
Przedmiot wiodący: angielski. 
języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża  
spożywcza

Organizuje i nadzoruje procesy wytwarzania produk-
tów spożywczych oraz produkcji żywności, kontroluje 
przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie 
spożywczym, obsługuje maszyny i urządzenia. Praca od-
bywa się w halach produkcyjnych, magazynach, chłod-
niach, laboratoriach, pomieszczeniach biurowych i cza-
sami na wolnym powietrzu.

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych

Przedmiot wiodący: angielski. 
języki: j. angielski, j. niemiecki

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządza-
nych potraw i napojów, przestrzegając procedur obo-
wiązujących w gastronomii, a także zasad racjonalne-
go żywienia; stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali 
umiejętności zawodowe, szczególnie w zakresie towaro-
znawstwa żywności i nowych technologii stosowanych 
w gastronomii; obsługuje programy komputerowe do 
prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowa-
nia zamówień kelnerskich. Może sporządzać potrawy 
dietetyczne oraz regionalne i z kuchni innych narodów.

Cukiernik
język: j. angielski

Kelner
język: j. angielski

Przetwórca mięsa
język: j. angielski

Piekarz
język: j. angielski



SZKOŁA SPECJALNA  
PRZYSPOSABIAJĄCA  

DO PRACY
Katarzyna Bobrowska
dyrektor SOSW

Kształcimy dzieci i młodzież ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi w przed-
szkolu oraz szkołach: podstawowej, bran-
żowej i przysposabiającej do pracy. Nasza 

placówka jest bezpieczna i przyjazna. Posiadamy wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a także nowoczesną bazę 
dydaktyczną i internat. Zapewniamy szeroką ofertę zajęć spe-
cjalistycznych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze.

sosw.ostroleka.pl29 760 22 37

SPECJALNY OśRODEK  
SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

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

Funkcjonowanie osobiste  
i społeczne, przyposobienie do pracy

Dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu  

umiarkowanym lub znacznym

kucharz
język: j. niemiecki

Dla uczniów z niepełnosprawnością  
intelektualną w stopniu lekkim

BRANżOWA SZKOŁA  
I STOPNIA

piekarz
język: j. niemiecki

Dla uczniów z niepełnosprawnością  
intelektualną w stopniu lekkim

cukiernik
język: j. niemiecki

Dla uczniów z niepełnosprawnością  
intelektualną w stopniu lekkim



ppp.ostroleka.pl29 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 elektryk

Szkoła techniczna

technik energetyk

Szkoła techniczna

technik mechanik

Szkoła techniczna

technik pojazdów samochodowych

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

ckziu.ostroleka.pl29 764 52 81

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


