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DOBRA SZKOŁA POMAGA W KARIERZE!
Zapraszamy do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bartoszyckiego!

Informacje związane z naborem: https://nabor.progman.pl/bartoszyce

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 
im. Kresowiaków

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 10
tel. 89 762 2661,  

www.mechaniak.edu.pl, sekretariat@mechaniak.edu.pl

TECHNIKUM
• Informatyczne – montaż i eksploatacja komputerów, projektowanie lokalnych sieci

komputerowych i administrowanie sieciami, tworzenie aplikacji i baz danych, pro-
gramowanie 

• Mechatroniczne – montaż, eksploatacja, projektowanie i programowanie urządzeń i
systemów mechatronicznych 

• Pojazdów samochodowych   - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
oraz elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

• Hotelarskie  - planowanie i realizacja usług oraz obsługa gości w obiektach świad-
czących usługi hotelarskie 

• Obsługi Turystycznej – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
prowadzenie informacji turystycznej, sprzedaż usług turystycznych 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
• Mechanik pojazdów samochodowych -  diagnozowanie i naprawa podzespołów i ze-

społów pojazdów samochodowych 
• Monter mechatronik – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
• Operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających 
• Ślusarz – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

Baza szkoły: hala sportowa, „Orlik” strzelnica, siłownia, tor kartin-
gowy, warsztaty, internat, stołówka
dodatkowo: prawo jazdy, uprawnienia spawacza (MAG, TIG)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 
im. Elizy Orzeszkowej

11-200 Bartoszyce, ul. Słowackiego 1
tel./faks 089 762 27 68 

www.zsp2-bartoszyce.pl, e-mail: zsp2@vp.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• grupa lingwistyczna - j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, geografia
• grupa bezpieczeństwo wewnętrzne - geografia, wos, historia, j. polski, informatyka,

język obcy
• grupa inżynieryjno-techniczna - matematyka, informatyka, fizyka, chemia, język obcy
• grupa medyczno-ekologiczna - biologia, chemia, fizyka, j. łaciński
• grupa wokalno-teatralna - historia, j. polski, muzyka, j. hiszpański
• grupa turystyczno-rekreacyjna - geografia, w–f, biologia, język obcy
• grupa dziennikarstwo i komunikacja społeczna - j. polski, historia, wos, filozofia, język

obcy
• grupa prawno-administracyjna - j. polski, WOS, historia, geografia, j. łaciński

TECHNIKUM EKONOMICZNE 
TECHNIKUM HANDLOWE 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA dla młodocianych pracowników 
sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, rolnik, murarz – tynkarz,
mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik

TU ZREALIZUJESZ SWOJE PASJE!
• wymiany uczniów ze szkołami 
• w Niemczech, na Ukrainie, w Szwecji oraz w Rosji
• zajęcia sportowe w różnych sekcjach
• koła przedmiotowe
• koło strzeleckie
• koło wokalne
• Dyskusyjny Klub Filmowy „Pryzmat”
• zajęcia teatralne
• nauka języka migowego — nowość !!!
• warsztaty malarskie — nowość !!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GÓROWIE IŁAWECKIM
ul. Wyszyńskiego 1, 11-220 Górowo Iławeckie

tel./fax 89 76 11 696, 89 76 11 155 
www.zsgorowoil.pl, zsgorowoil@wp.pl      

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa  L O przyrodniczo-techniczna: grupa zdrowia publicznego i ekologii, grupa
menadżersko-urbanistyczna
Klasa  LO mundurowa: grupa bezpieczeństwa publicznego, grupa medialno-prawna
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, sprzedawca, fryzjer, piekarz, mu-
rarz-tynkarz, inne
SZKOŁA POLICEALNA 
opiekunka środowiskowa - nauka bezpłatna, w systemie wieczorowym, trwa jeden rok.
Warto wiedzieć, że:
• szkoła organizuje dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych,
• współpracuje z 9 Pułkiem Rozpoznawczym z Lidzbarka Warmińskiego, 20 Zmechani-

zowaną Brygadą z Bartoszyc, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, Za-
kładem Karnym w Kamińsku,

• realizuje projekty ekologiczne z WFOŚiGW w Olsztynie,
• organizuje obozy sprawnościowe, wycieczki krajoznawcze, wieczorki filmowe oraz bale

karnawałowe,
• w szkole działa Szkolny Klub Sportowy,
• szkoła jest całodobowo monitorowana.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego
ul. Boh. Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce 

tel./fax 89 762 28 59 
http://lo.bartoszyce.info lo@bartoszyce.info

Klasy LO:
• matematyczna: matematyka, fizyka, informatyka, j.angielski i j.francuski lub j.rosyjski lub

j. niemiecki (do wyboru)
• bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja: historia, WOS, geografia, j.angielski i  j.rosyjs-

ki lub j. niemiecki (do wyboru)
• humanistyczna: j.polski, j.angielski, historia,  j.angielski i j.francuski lub j.rosyjski lub j.

niemiecki lub łacina (do wyboru)
• medyczno-ekologiczna: biologia, chemia, fizyka, j.angielski i j.francuski lub j.rosyjski lub

j. niemiecki lub łacina (do wyboru)

Szkoła współpracuje ze szkołami z Rosji i Ukrainy , posiada wielu laureatów i finalistów
konkursów i olimpiad przedmiotowych różnego szczebla, rozwija zainteresowania artysty-
czne, sportowe.
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