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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 17 maja 2021 r. do dnia 21 
czerwca 2021 r.  do godz. 1500 za-
kładasz konto na stronie https://
ostroleka.edu.com.pl., z wyłącze-
niem oddziałów przygotowania 
wojskowego i oddziałów prowa-
dzących szkolenie sportowe, do 
których wnioski składane są od 
17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. 
do godz. 1500. Dokonujesz wybo-
ru szkół i oddziałów, do których 
chcesz zostać przyjęty. Możesz 
wybrać wszystkie szkoły i w każdej 
szkole potencjalnie wszystkie od-
działy, które szkoła oferuje. Ważna 
jest kolejność wyboru!
Drukujesz wniosek, uzupełniasz  
o wymagane podpisy i dostar-
czasz do szkoły, którą wybrałeś 
jako pierwszą.

a) od dnia 25 czerwca br. do dnia 
14 lipca br. uzupełniasz wniosek o 
zaświadczenie o wynikach egza-
minu ósmoklasisty,  w tym samym 
okresie możesz dokonać zmiany 
wyboru szkoły i oddziałów, do któ-
rych chcesz zostać przyjęty; 

b) od dnia 23  lipca do dnia 30 lip-
ca br. w przypadku kandydatów 
zakwalifikowanych, składasz po-
twierdzenie woli przyjęcia w posta-
ci przedłożenia oryginału świadec-
twa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egza-
minu zewnętrznego;

dnia 22 lipca br. w szkole po-
dana zostanie lista kandyda-
tów zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych. Na swoim 
koncie również zobaczysz, do 
której szkoły zostałeś zakwali-
fikowany.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkół ponadpod-
stawowych w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku 
szkolnego (podstawa prawna: art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

od dnia 23 lipca br. do dnia 30 lip-
ca br. godz. 1500 w szkole, do której 
zostałeś zakwalifikowany potwier-
dzasz wolę przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału za-
świadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego.

2 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:
grafikę, architekturę, mechatronikę, infor-
matykę, automatykę, robotykę, budownic-
two, computer science, cyberbezpieczeń-
stwo, matematykę

j. polski, biologia,  
j. angielski
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
ratownictwo medyczne, psychologię, wy-
chowanie fizyczne, biologię, fizjoterapię,  
leśnictwo, dietetykę, pielęgniarstwo, logope-
dię, kosmetologię

biologia, chemia,  
matematyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
medycynę, farmację, leśnictwo, dietetykę, 
technologię żywności, weterynarię, pielę-
gniarstwo, fizjoterapię, analitykę medyczną  
i biotechnologię, genetykę i biologie ekspe-
rymentalną, technologię żywności

historia, geografia,  
wos
języki: j. angielski, j. hiszpański
Możesz aplikować m.in. na:
prawo, politologię, ekonomię, gospodarkę 
przestrzenną, politykę społeczną, pracę 
socjalną, socjologię, historię, pedagogikę, 
administrację, narodowe stosunki mię-
dzynarodowe, analitykę biznesu, finanse i 
inwestycje

matematyka, geografia,  
j. angielski
języki: j. angielski, j. rosyjski
Możesz aplikować m.in. na:
geologię, geodezję, księgowość, ekoener-
getykę, ochronę środowiska, przyrodnicze 
zarządzanie przestrzenią miejską, turystykę, 
architekturę krajobrazu

biologia, chemia,  
matematyka
języki: j. angielski, j. francuski
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, prawo, politologię, filologię 
polską, filologię angielską, architekturę in-
formacji, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, 
etnologię, fotografię i kreację przekazu wi-
zualnego, media i komunikację społeczną, 
pedagogikę

Anna Maksimowska
dyrektor I LO 

fb.me/1loostroleka lo1.ostroleka.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

Chcesz wybrać najlepszą drogę do wy-
marzonej przyszłości? 

W I LO uczysz się i rozwijasz zaintere-
sowania. Łączymy tu stuletnią tradycję  
z nowoczesnością. Doskonale wykwa-

lifikowana kadra pedagogiczna skutecznie przygotuje Cię do 
matury i studiów. Wesprzemy Twoje zmagania w konkursach  
i olimpiadach. Wspólnie 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. niemiecki / 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
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, socjo-
logię, archeologię, marketing

Wojciech Domański
dyrektor II LO

fb.me/IILOCKN lo2.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

Norwid to tradycja, historia, doskonałe 
kształcenie i kształtowanie młodych ludzi.
jeśli chcesz uczyć się w przyjaznej atmos-
ferze, zdobyć wiedzę i mocne podstawy 
do studiowania na wymarzonym kierun-
ku, zajrzyj do II Liceum im. Cypriana Ka-

mila Norwida w Ostrołęce. 
Doskonała kadra pedagogiczna, nauka na jedną zmianę, do-
brze wyposażone pracownie, współpraca z wyższymi uczelnia-
mi, realizacja projektów unijnych, Szkoła Promocji Zdrowia, roz-
wijanie pasji i zainteresowań…To wszystko znajdziesz w II LO. 
Tu przygotujesz się do matury, studiów i dorosłego życia.
Czekamy na Ciebie!



Robert Tyszka
dyrektor III LO

Wybierając naszą szkołę, możecie być 
pewni, że III LO im. Unii Europejskiej za-
pewni Wam warunki do wszechstron-
nego rozwoju i sięgnięcia po sukces. 
Zapewniamy szeroką ofertę kształcenia 

gwarantując pracę z kompetentną, kreatywną, wyspecjalizowa-
ną, a przede wszystkim otwartą na potrzeby ucznia kadrę peda-
gogiczną. 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  szkoły.

fb.me/iiiliceumostroleka 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, język angielski
języki: j. angielski, j. niemiecki / 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.

język polski, biologia,  
język angielski
języki: j. angielski, j. niemiecki / 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, język angielski, wos
języki: j. angielski, j. niemiecki / 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.

j. angielski, geografia,  
informatyka
języki: j. angielski, j. niemiecki / j. rosyjski
Możesz aplikować m.in. na:
logistykę krajową i międzynarodową, auto-
matykę i robotykę, informatykę, geografię, 
gospodarkę przestrzenną, geologię, geo-
dezję, inżynierię i analizę danych, turystykę, 
ochronę środowiska, administrację, zarzą-
dzanie i wiele innych kierunków.

matematyka, informatyka,  
fizyka
języki: j. angielski, j. niemiecki
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 
języki: j. angielski, j. niemiecki / 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.

język polski, historia, wos
języki: j. angielski, j. niemiecki / j. rosyjski
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, WOS
języki: j. angielski, j. niemiecki
Możesz aplikować m.in. na:
kryminologię, bezpieczeństwo narodowe 
i wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, socjologię, 
politologię, doradztwo polityczne, admini-
strację, ekonomię, analizę danych, zarządza-
nie  i wiele innych kierunków.
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Cezary Piotr Pilcicki
p.o. dyrektor ZSZ Nr 1

Wybierz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  
w Ostrołęce - szkołę ze 100-letnią trady-
cją, położoną w centrum miasta. Przygo-
towaliśmy atrakcyjne kierunki kształcenia, 
uwzględniając potrzeby szerokiego rynku 

pracy. Zadbaliśmy o wysoko wykwalifikowaną kadrę pedago-
giczną i super nowoczesne pracownie specjalistyczne przysto-
sowane do wymagań ośrodków egzaminacyjnych. Zapewnia-
my praktyki zawodowe i staże u  przedsiębiorców krajowych 
i zagranicznych. Dbamy 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

Uruchamia oraz utrzymuje terminale i  przyłącza 
abonenckie, projektuje lokalne sieci kompute-
rowe, administruje sieciami lokalnymi, montuje  
i eksploatuje sieci rozległe

technik szerokopasmowej  
komunikacji elektronicznej

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

branża teleinformatyczna

Montuje, uruchamia, utrzymuje w ruchu, konser-
wuje i naprawia instalacje telewizji satelitarnej, 
kablowej i naziemnej. Montuje, uruchamia, utrzy-
muje w ruchu, konserwuje i naprawia pozabudyn-
kowe sieci szerokopasmowe

technik logistyk

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

branża spedycyjno-logistyczna

Organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i  infor-
macji w procesach produkcji, dystrybucji, magazy-
nowania i transportu oraz przepływy w jednostkach 
organizacyjnych i administracyjnych

Technik elektryk
Przedmiot rozszerzony: matematyka.  

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroenergetyczna

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, urucha-
mia i eksploatuje maszyny oraz urządzenia
elektryczne; ocenia stan techniczny instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych; dobiera,
montuje i sprawdza działanie środków ochrony 
przeciwporażeniowej



BRANżOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 1

Technik mechatronik
Przedmiot rozszerzony: matematyka. 

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża elektroniczno-mechatroniczna

Montuje i demontuje, eksploatuje, projektuje
oraz programuje urządzenia i systemy mechatroniczne

elektryk
języki: j. angielski

branża elektroenergetyczna

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i 
eksploatuje maszyny oraz urządzenia elektryczne; ocenia 
stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycz-
nych; dobiera, montuje i sprawdza działanie środków 
ochrony przeciwporażeniowej.

kierowca mechanik
języki: j. angielski

branża transportu drogowego

jest przygotowany do kierowania pojazdami samocho-
dowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jaz-
dy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej, ocenia stan 
techniczny środków transportu drogowego, wykonuje 
prace związane z obsługą środków transportu drogowe-
go i przewozem drogowym rzeczy.

mechanik pojazdów samochodowych
języki: j. angielski

branża motoryzacyjna

Wykonuje przeglądy podzespołów i  zespołów stosowa-
nych w pojazdach samochodowych, diagnozuje stan 
techniczny podzespołów i zespołów pojazdów samocho-
dowych, wykonuje naprawy pojazdów samochodowych.

magazynier-logistyk
języki: j. angielski

branża spedycyjno-logistyczna

Kontroluje jakość, ilość i rozmieszczenie towaru przyj-
mowanego i wydawanego w  magazynie handlowym 
bądź przemysłowym, dokonuje na bieżąco inwentaryza-
cji towaru, prowadzi dokumentację magazynową.

Technik mechanik
Przedmiot rozszerzony: 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 rozszerzony: matematyka. 

języki: j. angielski, j. niemiecki 

branża motoryzacyjna

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

„Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. 
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdania 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

ZSZ Nr 2 to szkoła z wieloletnią tradycją, oferująca 
różnorodne, nowoczesne kierunki kształcenia. Każ-
dy młody człowiek w naszej szkole znajdzie ciekawy 
kierunek kształcenia, który umożliwi mu w przy-
szłości wykonywanie 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 póź-
niej pracy. Ogromne znaczenie ma dla nas to, aby uczniowie naszej szko-
ły kształcili się w sposób efektywny i nowoczesny, zdobywali kwalifikacje  
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

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

branża teleinformatyczna

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

technik reklamy
Przedmiot rozszerzony: j. angielski, informatyka. 

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża poligraficzna

Określa rolę i funkcje reklamy, wykonuje projekty reklam, 
zarządza procesem tworzenia reklamy, wykazuje się kre-
atywnością i otwartością na zmiany, opracowuje plan kam-
panii reklamowej oraz zarządza procesem jej realizacji.

technik pojazdów samochodowych 
oddział przygotowania wojskowego

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

branża motoryzacyjna

Obsługuje diagnozuje oraz naprawia pojazdy samocho-
dowe, w tym mechatroniczne systemy pojazdów samo-
chodowych, elektryczne i  elektroniczne układy pojazdów 
samochodowych. Wykonuje przeglądy oraz diagnozuje 
stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów samo-
chodowych. Zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B. 
Oddział przygotowania wojskowego wydatnie przyczyni się 
nie tylko do zdobycia wiedzy i niezbędnego wykształcenia, 
ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej 
przyszłości z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni do-
datkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych.

Technik budownictwa
Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka.  

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża budowlana

Nadzoruje prace budowlane, przygotowuje  i prowadzi do-
kumentację budowy, sporządza kosztorysy robót, przygo-
towuje dokumentację przetargową, sporządza harmono-
gramy robót i planuje prace zespołów, projektuje obiekty  
i ich wnętrza, zarządza obiektami budowlanymi.



VI LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGOtechnik usług fryzjerskich

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

branża fryzjersko-kosmetyczna

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

specjalność: piłka nożna

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

Można aplikować m.in. na:
wychowanie fizyczne, fizjoterapię, ratownictwo medyczne

technik inżynierii sanitarnej

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

branża budowlana

Może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe zwią-
zane z: budową sieci komunalnych, budową i montażem 
instalacji sanitarnych, takich jak wodociągowych, kanali-
zacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych. Może 
zajmować się również robotami związanymi z konserwacją, 
naprawą, modernizacją sieci komunalnych i instalacji sani-
tarnych, a także w dziedzinie ochrony środowiska robotami 
związanymi z uzdatnianiem wody, unieszkodliwianiem od-
padów czy wykorzystaniem energii odnawialnej.

technik gazownictwa

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

branża budowlana

Organizuje i wykonuje roboty oraz prace związane z bu-
dową sieci gazowych, z montażem instalacji gazowych, 
z eksploatacją sieci i instalacji gazowych, lokalizuje oraz 
usuwa ich awarie.

technik weterynarii

Przedmiot rozszerzony: 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.



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, zawodowe teoretyczne na turnusach dokształcania teoretycznego, odpowiednio I, II, III stopnia,  
natomiast praktyczna nauka zawodu u pracodawców. Najczęściej w rzemieślniczych zakładach pracy lub przedsiębiorstwach handlowo – usługowych.

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

kierowca mechanik
branża motoryzacyjna

język: j. angielski

mechanik pojazdów  
samochodowych

branża motoryzacyjna
język: j. angielski



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, biologia 
język: j. angielski 

branża fryzjersko-kosmetyczna

Wykonuje zabiegi na włosach klienta dobierając spo-
soby, metody, techniki  i technologie oraz projektuje 
fryzury na włosach, uwzględniając cechy indywidualne 
klienta; zarządza zakładem fryzjerskim.

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych

Przedmiot rozszerzony: biologia, chemia

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 pojazdów samochodowych

Przedmiot rozszerzony: fizyka, matematyka

język: j. angielski

branża motoryzacyjna

Obsługuje diagnozuje oraz naprawia pojazdy samo-
chodowe, w tym mechatroniczne systemy pojazdów 
samochodowych, elektryczne i  elektroniczne układy 
pojazdów samochodowych. Wykonuje przeglądy oraz 
diagnozuje stan techniczny podzespołów i zespołów po-
jazdów samochodowych. Absolwent zdobywa upraw-
nienia prawa jazdy kategorii B.

Technik transportu drogowego

Przedmiot rozszerzony: matematyka, fizyka

języki: j. angielski

branża transportu drogowego

Zdobywa kwalifikacje do: kierowania pojazdami trans-
portu drogowego, eksploatowania i konserwowania 
środków transportu drogowego, planowania przewozu 
osób i rzeczy, organizowania transportu drogowego, 
obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie dro-
gowym, prowadzenia dokumentacji związanej z prze-
wozem osób i rzeczy, prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie transportu drogowego.



Anna Dudzic
dyrektor ZSZ Nr 3

Drodzy Ósmoklasiści, proponujemy Wam 
naukę na kierunkach ciekawych, reko-
mendowanych i poszukiwanych na ryn-
kach pracy – zarówno mazowieckim jak 
i ogólnopolskim. Dysponujemy dobrym 

zapleczem dydaktycznym. Realizujemy wiele projektów, które 
czynią naszą szkołę atrakcyjną i przyjazną każdemu uczniowi. 
Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce. Więcej wiadomo-
ści znajdziecie na naszej stronie internetowej i na facebooku.

fb.me/ZSZ.nr3.Ostroleka zsz3.ostroleka.edu.pl
zsz3oka@wp.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 informatyk
Przedmiot rozszerzony: j. angielski. 

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża teleinformatyczna
Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urzą-
dzenia peryferyjne, wykonuje i  eksploatuje lokalne sieci 
komputerowe, projektuje, tworzy, administruje i użytkuje 
bazy danych, programuje aplikacje desktopowe, interne-
towe, mobilne, strony www, systemy zarządzania treścią.

technik programista
Przedmiot rozszerzony: matematyka. 

języki: j. angielski, j. niemiecki

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

technik architektury krajobrazu
Przedmiot rozszerzony: 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 rozszerzony: geografia. 

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.

technik fotografii i multimediów
Przedmiot rozszerzony: j. angielski. 

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża audiowizualna
Organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, ob-
róbką i publikacją obrazu, przygotowuje materiały cy-
frowe do wykonywania projektów graficznych, realizuje 
projekty multimedialne, przygotowuje plan zdjęciowy.



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

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

Technik handlowiec

Przedmiot rozszerzony: matematyka. 
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; prowa-
dzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz 
sprawy ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie

Technik hotelarstwa
Przedmiot rozszerzony: j. angielski.  

języki: j. angielski, j. francuski

branża  
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Prowadzi działalność promocyjną oraz sprze-
daż i rezerwację usług hotelarskich. Wy-
konuje prace związane z obsługą gości  
w recepcji. Fachowo i kompleksowo obsługuje gościa 
hotelowego, organizuje pracę w zakładzie hotelarskim, 
organizuje usługi gastronomiczne oraz prawidłowe ob-
sługiwanie konsumenta.

Technik żywienia  
i usług gastronomicznych

Przedmiot rozszerzony: 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 racjonalnego 
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.



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

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.

Oddział  wielozawodowa: kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne na turnusach dokształcania teoretycznego, odpowiednio I, II, III stopnia, natomiast 
praktyczna nauka zawodu u pracodawców. Najczęściej w rzemieślniczych zakładach pracy lub przedsiębiorstwach handlowo-usługowych.

Technik technologii żywności 
specjalność cukiernik

Przedmiot rozszerzony: j. angielski, chemia
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 przetwórstwa mleczarskiego
Przedmiot rozszerzony: chemia. 

języki: j. angielski, j. niemiecki

branża spożywcza

Planuje proces technologiczno -  produkcyjny wyrobów 
mleczarskich. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowa-
ne do produkcji wyrobów mleczarskich. Ocenia jakość 
gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przepro-
wadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji moni-
torującej parametry technologiczne.

Kelner
język: j. angielski

branża hotelarsko-gastrono-
miczno-turystyczna

Piekarz
język: j. angielski

branża spożywcza

rolnik
język: j. angielski

branża rolno-hodowlana

pracownik  
obsługi hotelowej

język: j. angielski
branża hotelarsko-gastrono-

miczno-turystyczna

krawiec
język: j. angielski

branża przemysłu mody

sprzedawca
język: j. angielski

branża handlowa

Oddział jednozawodowy: Kształcenie 
ogólne i praktyczne odbywa w szkole.

Kucharz
język: j. angielski

branża hotelarsko-gastrono-
miczno-turystyczna 

Kucharz
język: j. angielski

branża hotelarsko-gastrono-
miczno-turystyczna



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
soswostroleka@op.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.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

ckz.ostroleka.edu.pl29 764 52 81

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


