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Drodzy Uczniowie!

W tym roku staniecie przed podjęciem poważnej decyzji życiowej – wyborem szkoły 
ponadpodstawowej. Najczęściej nurtuje Was pytanie, co wybrać: liceum ogólnokształcą-
ce, technikum czy branżową szkołę I stopnia? W celu ułatwienia podjęcia tej trudnej decy-
zji przekazuję w Wasze ręce Informator, w którym zaprezentowane są szkoły ponadpod-
stawowe prowadzone przez Powiat Ostródzki. Szeroki wachlarz zawodów w technikach  
i branżowych szkołach I stopnia, a także rozszerzeń w liceach ogólnokształcących ułatwi 
Wam to zadanie.

W regionie Powiatu Ostródzkiego znajdują się szkoły kształcące w sposób nowo-
czesny i praktyczny. Dodatkowo szkoły oferują udział w programach unijnych, stażach  
i praktykach zagranicznych, umożliwiających uzyskanie certyfikatów i uprawnień hono-
rowanych w kraju i za granicą oraz pogłębienie znajomości języków obcych. Uczniowie 
mają możliwość uczęszczania na kursy pomagające w zdobywaniu dodatkowych kwalifi-
kacji oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania.

Co roku najwybitniejsi uczniowie zostają nagrodzeni Stypendium Prezesa Rady  
Ministrów oraz Stypendium Starosty Ostródzkiego za wysokie wyniki w nauce i wyróżnie-
nie się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. 

Ponadto, w informatorze znajdziecie wykaz poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych, które służą Wam wsparciem w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych, 
oferując pomoc w zakresie świadomego, trafnego wyboru kierunku kształcenia.  

Życzę Wam wysokich wyników na świadectwach, pomyślnego zdania egzaminów 
ósmoklasisty oraz trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej, która spełni wasze ocze-
kiwania i marzenia oraz da szansę na realizację własnych zainteresowań i możliwości.

Powodzenia i do zobaczenia na rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022.

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski
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DROGI RODZICU
Państwa dzieci już za kilka miesięcy dokonają pierwszych ważnych 

wyborów edukacyjnych, których konsekwencje będą ponosiły przez 
kolejne lata trwania szkoły. Warto już dziś zadbać o to, by były to wybory 
przemyślane, trafne i spełniające oczekiwania.

Pomocy w podjęciu decyzji w zakresie dokonywania wyboru kierunku 
kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, diagnozowania 
i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, a także 
orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia 
specjalnego udzielają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I RODZICÓW  
NA BEZPŁATNE KONSULTACJE.

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Ostródzie 
ul. Sportowa 1 
tel. 89 646 65 98

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Morągu 
ul. Leśna 6 
tel. 89 757 20 11

Porozmawiaj z osobami, które mogą pomóc Ci  
w dokonaniu wyboru.

WAŻNE KONTAKTY

www.men.gov.pl/rekrutacja

www.ko.olsztyn.pl

www.powiat.ostroda.pl

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE 

Na stronie zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące 
rekrutacji. Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone  

specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje  
dotyczące sytuacji szkół w województwie. 

e-mail: reformaedukacji@ko.olsztyn.pl , tel. 89 523 27 19 

Na stronie znajduje się niniejszy informator z ofertą edukacyjną dla uczniów szkół  
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

oraz informacje o naborze.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: tel. 89 642 -98 -58 / nabór 89 642 98 57
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SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM

OCENA PREDYSPOZYCJI  
OSOBOWOŚCIOWO-ZAWODOWYCH

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie organizuje na swoim terenie, 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, indywidualne diagnozy predyspozycji osobo-
wościowo – zawodowych dedykowane dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Państwa dzieci już za kilka miesięcy dokonają pierwszych ważnych wyborów edu-
kacyjnych, których konsekwencje będą ponosiły przez kolejne lata trwania szkoły. War-
to już dziś zadbać o to, by były to wybory przemyślane, trafne i spełniające oczekiwania.

8-KLASIŚCI
Podczas indywidualnego spotkania :

• ocenimy Wasze możliwości intelektualne,
• określimy mocne strony,
• wskażemy obszar skłonności zawodowych,
• poinformujemy rzetelnie o typach szkół  oraz cyklu kształcenia  

w każdym z nich,
• porozmawiamy o tendencjach rynku pracy  i  oczekiwaniach pracodawców 

względem Was,
• przedstawimy sposoby planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej

Aby skorzystać z oferty prosimy o wypełnienie przez Rodzica zgłoszenia dostępne-
go na stronie:

www.poradnia.ostroda.pl/druki-do-pobrania

a następnie złożenie w sekretariacie Poradni  ul. Sportowa 1 lub przekazać do szkol-
nego pedagoga/doradcy zawodowego. O terminie wizyty  poinformujemy telefonicznie
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Liceum Ogólnokształcące Nr I  
im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie

14-100 Ostróda
ul. Drwęcka 2
tel. 89 646 41 51
e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl
www.lo1.ostroda.pl
www.facebook.com/bazyniak
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 

KLASA ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

POLITECHNICZNA matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski
j. niemiecki

Przed absolwentem otwierają się perspektywy studiowania na politech-
nikach, uniwersytetach oraz uczelniach wojskowych, przede wszystkim: 
matematyki, fizyki technicznej, informatyki, geofizyki, inżynierii mate-
riałowej, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, logistyki, budow-
nictwa, architektury.

HUMANISTYCZNA j. polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie

j. angielski
j. niemiecki

Absolwenci klasy humanistycznej mogą w przyszłości studiować na kie-
runkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, filologię polską,  
historię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społecz-
ne, stosunki międzynarodowe, socjologię czy pedagogikę.

MEDYCZNA biologia, chemia, j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

Przed absolwentami tej klasy medycznej otwarte są perspektywy stu-
diowania przede wszystkim na kierunkach medycznych,
takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratow-
nictwo medyczne, a także pokrewnych, jak: dietetyka, kosmetologia, 
fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizycne. Mogą też  stu-
diować weterynarię, biologię, chemię, biotechnologię czy ochronę śro-
dowiska.

UNIWERSYTECKA matematyka, geografia, j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

Absolwenci klasy uniwersyteckiej mogą studiować na wszystkich kie-
runkach ekonomicznych (zarządzanie, marketing, bankowość, finanse). 
Ponadto mogą wybrać stosunki międzynarodowe, gospodarkę prze-
strzenną, a także geografię, geologię, turystykę, logistykę, europeistykę 
czy geodezję.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. JANA BAŻYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE
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Zespół Szkół Zawodowych  
im. Stanisława Staszica  
i Centrum Kształcenia  
Ustawicznego  
w Ostródzie

14-100 Ostróda
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
tel. 89 646 52 78
e-mail: szkola@staszic.ostroda.pl
www.staszic.ostroda.pl 
www.facebook.com/ostroda.staszic
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TECHNIKUM NR 1 W OSTRÓDZIE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZE- 
RZENIE

JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
MECHANIK

PATRONAT
Wagon Service 

Ostróda

K1
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

K2
Organizacja i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń

język obcy 
nowożytny/ 

fizyka  
(wybór)

matematyka 

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
MECHANIK

Programowanie
i obsługa

obrabiarek
sterowanych 

komputerowo

K1
Użytkowanie obrabiarek skrawających.

K2
Organizacja i nadzorowanie procesów 

produkcji maszyn i urządzeń

język obcy 
nowożytny/ 

fizyka  
(wybór)

matematyka 

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
SPAWAL- 
NICTWA

K1
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

K2
Organizacja i wykonywanie  

prac spawalniczych

język obcy 
nowożytny/ 

fizyka  
(wybór)

matematyka 

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
LOGISTYK 

K1
Obsługa magazynów

K2
Organizacja transportu

geografia 
/ fizyka  

(do wyboru) 
matematyka

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
REKLAMY

K1
Wykonywanie przekazu reklamowego

K2
Zarządzanie kampanią reklamową

geografia 
język obcy  
nowożytny 

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK 
USŁUG  

FRYZJERSKICH

K1
Wykonywanie usług fryzjerskich

K2
Projektowanie i wykonywanie fryzur

geografia 
język obcy 
nowożytny

j. angielski
j. niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CKU W OSTRÓDZIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CKU W OSTRÓDZIE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W OSTRÓDZIE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

MECHANIK – MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ

PATRONAT
Wagon Service Ostróda

K1
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

j. angielski
 lub

j. niemiecki

OPERATOR  
OBRABIAREK  

SKRAWAJĄCYCH
Obrabiarki
sterowane  

komputerowo

K1
Użytkowanie obrabiarek skrawających

j. angielski
 lub

j. niemiecki

MECHANIK  
POJAZDÓW  

SAMOCHODOWYCH

K1
Diagnozowanie

i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych.

j. angielski
 lub

j. niemiecki

FRYZJER K1
Wykonywanie usług fryzjerskich

j. angielski
 lub

j. niemiecki
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KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

ODDZIAŁY  
WIELOZAWODOWE

Patronat Cech  
Rzemieślników 

 i Przedsiębiorców  
w Ostródzie 

stolarz, sprzedawca, 
kucharz, cukiernik  
elektromechanik, 

elektryk,  
blacharz  

samochodowy,  
lakiernik,   

monter zabudowy  
i robót wykończenio-

wych w budownic-
twie, monter instala-

cji i urządzeń  
sanitarnych,  

dekarz, murarz, 
mechanik maszyn  

i urządzeń przemysłu 
spożywczego, ślusarz, 
magazynier logistyk,  
tapicer (tapicerstwo 
jachtowe), krawiec 

(krawiectwo jachto-
we) i inne

Kwalifikacje wg. 
klasyfikacji zawodów  

szkolnictwa branżowego

j. angielski
 lub

j. niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CKU W OSTRÓDZIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 5 DLA DOROSŁYCH – 4-LETNIE  
NABÓR DO KLASY I

FORMA PODBUDOWA ROZSZERZENIA JĘZYKI OBCE

ZAOCZNA Gimnazjum lub 8-letnia  
szkoła podstawowa

matematyka
historia

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

STACJONARNA Gimnazjum lub 8-letnia  
szkoła podstawowa

geografia
wiedza o społeczeństwie

j. angielski 
lub  

j. niemiecki
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SZKOŁA POLICEALNA (PODBUDOWA: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE)

NAZWA  
KIERUNKU

UZYSKANE  
KWALIFIKACJE

CYKL 
KSZTAŁCE-

NIA

OPIEKUN 
MEDYCZNY

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych 
osobie chorej i niesamodzielnej 1 rok

TECHNIK  
MASAŻYSTA Świadczenie usług w zakresie masażu

2 lata  
(forma wie-

czorowa)

ASYSTENT  
OSOBY NIEPEŁNO-

SPRAWNEJ

 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie 
niepełnosprawnej 1 rok 

OPIEKUN  
W DOMU  
POMOCY  

SPOŁECZNEJ

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających  
osobie podopiecznej 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 finansowej 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

FLORYSTA  Wykonywanie kompozycji florystycznych 1 rok

TECHNIK  
INFORMATYK

Administracja i eksploatacja systemów  
komputerowych, urządzeń peryferyjnych  

i lokalnych sieci komputerowych;
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych,

2 lata

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CKU W OSTRÓDZIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA I CKU W OSTRÓDZIE

KKZ – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

FRYZJER K1
Wykonywanie usług fryzjerskich

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

TECHNIK USŁUG  
FRYZJERSKICH

K2
Projektowanie i wykonywanie  fryzur

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

TECHNIK  
HANDLOWIEC

K2
Prowadzenie działań handlowych

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

KRAWIEC
K1

Projektowanie i wytwarzanie  
wyrobów odzieżowych

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

TECHNIK  
PRZEMYSŁU MODY

K2
Organizacja procesów wytwarzania  

wyrobów odzieżowych

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

CUKIERNIK K1
Produkcja wyrobów cukierniczych

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

KUCHARZ K1
Przygotowanie i wydawanie dań

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

TECHNIK ŻYWIENIA  
I USŁUG GASTRONO-

MICZNYCH 

K2
Organizacja żywienia 

i usług gastronomicznych 

j. angielski 
lub  

j. niemiecki

OPIEKUN MEDYCZNY 
K1

Świadczenie usług pielęgnacyjno- 
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

j. angielski 
lub  

j. niemiecki
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TECHNIKUM NR 3

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
MECHATRONIK

K1
Montaż, uruchamianie 

i konserwacja urządzeń  
i systemów mechatronicznych

K2
Eksploatacja i programowanie 

urządzeń i systemów  
mechatronicznych

fizyka

matematyka

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK ME-
CHANIZACJI 
ROLNICTWA 

I AGROTRONIKI

K1
Eksploatacja pojazdów, maszyn, 

urządzeń i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie

K2
Eksploatacja systemów  

mechatronicznych w rolnictwie

fizyka j. angielski
j. niemiecki

Zespół Szkół Rolniczych 
im. Wincentego Witosa w Ostródzie

14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 69
tel. 89 646 72 26
e-mail: sekretariat@rolnik.edu.pl
www.rolnik.edu.pl
www.facebook.com/zsrwostrodzie
www.instagram.com/zsr.ostroda
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KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
INFORMATYK 

K1
Administracja i eksploatacja  
systemów komputerowych,  

urządzeń peryferyjnych  
i lokalnych sieci komputerowych

K2
Tworzenie i administrowanie  

stronami internetowymi  
oraz bazami danych

matematyka j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 

K1
Projektowanie, urządzanie  

i pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu

K2
Organizacja prac związanych  

z budową oraz konserwacją obiek-
tów małej architektury krajobrazu

geografia j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
AGROBIZNESU

K1
Prowadzenie produkcji rolniczej

K2
Organizacja i prowadzenie  

przedsiębiorstwa w agrobiznesie

biologia j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ŻYWIENIA  

I USŁUG  
GASTRONO-
MICZNYCH

K1
Przygotowywanie  
i wydawanie dań

K2
Organizacja żywienia  

i usług gastronomicznych

chemia j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
TECHNOLOGII 

ŻYWNOŚCI

K1
Produkcja wyrobów  

cukierniczych
K2

Organizacja i nadzorowanie  
produkcji wyrobów spożywczych

geografia j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
HOTELARSTWA

K1 
Obsługa gości w obiekcie świad-

czącym usługi hotelarskie
K2

Realizacja usług w recepcji

geografia j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
POJAZDÓW 

SAMOCHODO-
WYCH

K1
Obsługa diagnozowanie oraz na-

prawa pojazdów samochodowych
K2

Organizacja i prowadzenie proce-
su obsługi pojazdów samochodo-

wych

matematyka j. angielski
j. niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W OSTRÓDZIE



17

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
URZĄDZEŃ  

I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ

K1
Montaż i uruchamianie urządzeń i 
systemów energetyki odnawialnej

K2
Eksploatacja urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej

matematyka j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ENERGETYK

K1
Montaż, uruchamianie oraz 

eksploatacja instalacji i jednostek 
przesyłowych w systemach ener-

getycznych
K2

Montaż, uruchamianie oraz 
eksploatacja instalacji i jednostek 
wytwórczych w systemach ener-

getycznych

matematyka j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
GEODETA

K1
Wykonywanie pomiarów sytuacyj-

nych, wysokościowych i reali-
zacyjnych oraz opracowywanie 

wyników tych pomiarów
K2

Wykonywanie prac geodezyjnych 
związanych z katastrem i gospo-

darką nieruchomościami

geografia

matematyka

j. angielski
j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

K1
Obsługa diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych
j. angielski

ELEKTROMECHANIK
K1

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  
elektrycznych

j. angielski

MECHANIK 
-OPERATOR POJAZDÓW  
I MASZYN ROLNICZYCH

K1
Eksploatacja pojazdów, maszyn,  

urządzeń i narzędzi  
stosowanych w rolnictwie

j. angielski

KUCHARZ K1
Przygotowywanie i wydawanie dań j. angielski

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W OSTRÓDZIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W OSTRÓDZIE

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 3

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

TECHNIK 
POJAZDÓW  

SAMOCHODOWYCH

K1
Organizacja i prowadzenie procesu  
obsługi pojazdów samochodowych

j. angielski
lub

j. niemiecki

TECHNIK  
MECHANIZACJI  

ROLNICTWA  
I AGROTRONIKI

K1
Eksploatacja systemów mechatronicznych 

w rolnictwie

j. angielski
lub

j. niemiecki

KKZ – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

ROLNIK ROL.03
Prowadzenie produkcji rolniczej

j. angielski
lub

j. niemiecki

TECHNIK ROLNIK
ROL.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej

j. angielski
lub

j. niemiecki

TECHNIK  
POJAZDÓW  

SAMOCHODOWYCH

MOT.06
Organizacja i prowadzenie procesu  
obsługi pojazdów samochodowych

j. angielski
lub

j. niemiecki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

KLASA PODBUDOWA ROZSZERZENIE JĘZYKI OBCE

LICEUM 4-LETNIE

Nauka od klasy drugiej

Gimnazjum / Szkoła 
Branżowa I Stopnia 
/ Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa

geografia

wiedza  
o społeczeństwie

j. angielski
lub

j. niemiecki
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Zespół Szkół Zawodowych  
im. S. Petőfi w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1
tel. 89 646 37 53
e-mail: zszostroda@poczta.onet.pl
www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp
www.facebook.com/zszekonomik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OSTRÓDZIE

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE DO WYBORU JĘZYKI OBCE

POLICYJNA matematyka, historia, j. angielski j. angielski
j. niemiecki

Program  z zakresu przedmiotu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicz-
nego” przewiduje:  zajęcia z samoobrony, zajęcia wyszkolenia strzeleckiego, kurs 
pierwszej pomocy przedmedycznej, udział w obozie sportowo-szkoleniowym, udział   
w rozprawach sądowych, spotkania z pracownikiem kadr Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ostródzie, uczestnictwo uczniów w  Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez 
Szkołę Policji, wystawienie drużyny piłki siatkowej do turnieju służb mundurowych  
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie, udział w ćwiczeniach sztabo-
wych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostródzie. 

WOJSKOWA matematyka, historia, j. angielski j. angielski
j. niemiecki

Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym Programie wspieranym przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundu-
rowych”. Program planuje organizację zajęć pozaszkolnych, tak aby młodzież klasy  
wojskowej mogła poznać całe spektrum uwarunkowań obronności  i bezpieczeństwa  
z perspektywy zajęć i obowiązków żołnierzy w jednostce wojskowej. Równolegle Mini-
sterstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów i szkół m.in. 
poprzez dofinansowanie procesu szkolenia i umundurowania, wystawienie zaświadcze-
nia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa”, możliwość uzyskania 
dodatkowych punktów przy rekrutacji na uczelnie wyższe o charakterze wojskowym.
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TECHNIKUM NR 2 W OSTRÓDZIE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
HANDLOWIEC

K1
Prowadzenie sprzedaży 

(HAN.01.) 
K2

Prowadzenie działań  
handlowych (HAN. 02.)

geografia
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
EKONOMISTA

K1
Prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej 

(EKA.04.) 
K2

Prowadzenie spraw kadrowo-
-płacowych i gospodarki finanso-

wej jednostek organizacyjnych 
(EKA.05.)

matematyka
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
RACHUNKO- 

WOŚCI

K1
Prowadzenie spraw kadrowo 

płacowych  
i gospodarki finansowej jedno-
stek organizacyjnych (EKA.05.) 

K2
Prowadzenie rachunkowości 

(EKA.07.)

matematyka
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ŻYWIENIA  

I USŁUG  
GASTRONO-
MICZNYCH

K1
 Przygotowanie 

i wydawanie dań (HGT.02.) 
K2

Organizacja żywienia  
i usług gastronomicznych 

(HGT.12.)

geografia
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ORGANIZACJI  

TURYSTYKI

K1
Przygotowanie imprez i usług 

turystycznych (HGT.07.) 
K2

Obsługa klienta  
oraz rozliczanie imprez 

i usług turystycznych (HGT.08.)

geografia
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI W OSTRÓDZIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI W OSTRÓDZIE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
INFORMATYK

K1
Administracja  

i eksploatacja systemów kompu-
terowych, urządzeń peryferyj-

nych  i lokalnych sieci kompute-
rowych (INF.02) 

K2
Tworzenie 

i administrowanie stronami  
i aplikacjami internetowymi  
oraz bazami danych (INF.03)

matematyka
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ANALITYK

K1
Przygotowanie sprzętu, odczyn-

ników chemicznych i próbek  
do badań analitycznych 

(CHM.03.)  
K2

Wykonywanie badań analitycz-
nych (CHM.04.)

j. angielski
chemia

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
SPEDYTOR

K1
Organizacja transportu  
oraz obsługa klientów 

i kontrahentów (SPL.05.)

matematyka 
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ŻEGLUGI  

ŚRÓDLĄDOWEJ

K1
Planowanie 

i prowadzenie żeglugi  
po śródlądowych drogach 

wodnych  i morskich wodach 
wewnętrznych (TWO.08.) 

K2
Obsługa siłowni statkowych, 

urządzeń pomocniczych 
i mechanizmów pokładowych 

(TWO.09.)

matematyka 
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK 
EKSPLOATACJI  

PORTÓW  
I TERMINALI

K1
Obsługa podróżnych  w portach  

i terminalach (SPL.02.) 
K2

Obsługa ładunków  
w portach i terminalach (SPL.03.) 

matematyka 
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI W OSTRÓDZIE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W OSTRÓDZIE

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

CUKIERNIK
K1

Produkcja wyrobów cukierniczych 
(SPC.01.)

j. angielski

KUCHARZ
K2

Przygotowanie i wydawanie dań 
(HGT.02.)

j. angielski
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Zespół Szkół Licealnych  
w Morągu

14-300 Morąg 

ul. 11 Listopada 7
tel. 89 757 40 12
e-mail: lomorag@poczta.fm
www.zsl-13.pl
www.facebook.com/ZSL13

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W MORĄGU

KLASA ROZSZERZENIE JĘZYKI OBCE
(dwa do wyboru)

POLITECHNICZNA matematyka, geografia,  
j. angielski lub fizyka

j. angielski
j. rosyjski

j. francuski
j. niemiecki

Przygotowuje do studiów  politechnicznych i ekonomicznych. 
Klasa o orientacji na przedmioty ścisłe, uwzględniająca również 
potrzebę znajomości przynajmniej jednego języka obcego na po-
ziomie zaawansowanym. Jest to propozycja dla uczniów, którzy lu-
bią logicznie myśleć, a swą przyszłość wiążą głównie ze studiami 
inżynierskimi. Na terenie naszego Liceum organizowane są corocz-
nie liczne konkursy przedmiotowe dla tych klas.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W MORĄGU

KLASA ROZSZERZENIE JĘZYKI OBCE
(dwa do wyboru)

 HUMANISTYCZNA j. polski, WOS, historia

j. angielski
j. rosyjski

j. francuski
j. niemiecki

Przygotowuje do studiów uniwersyteckich, na kierunkach  
humanistycznych, prawniczych, pedagogicznych, filologicznych.
Zwiększona liczba godzin nauczania dotyczy j. polskiego, 
wiedzy o społeczeństwie i  historii. Profil dla młodych ludzi, 
świadomych przeszłości i pozytywnie patrzących w  przyszłość. 
Jest to propozycja dla uczniów otwartych na problemy społeczno-
polityczne Polski i Europy, interesujących się innymi kulturami 
i pragnących poznawać ludzi i świat między innymi poprzez 
koło teatralne i inną działalność na rzecz lokalnej społeczności 
(wolontariat).

MEDYCZNA biologia, chemia, j. angielski

j. angielski
j. rosyjski

j. francuski
j. niemiecki

Klasa o orientacji biologiczno-chemicznej przygotowuje do 
studiów uniwersyteckich, medycznych i politechnicznych 
związanych z naukami przyrodniczymi, biotechnologią, medycyną, 
weterynarią i ochroną środowiska.
Jest to propozycja dla uczniów zainteresowanych zjawiskami 
przyrody i szeroko rozumianego życia, dla przyszłych biologów, 
ekologów, przyrodników i pracowników służby zdrowia.

TECHNIKUM NR 2 W MORĄGU

KLASA KWALIFIKACJE  ROZSZERZENIE JEZYKI 
OBCE

TECHNIK  
INFORMATYK

INF.02
INF.03

matematyka

informatyka 
/j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
INFORMATYK

(E-SPORT)

Technik informatyk naprawia i modernizuje sprzęt komputerowy, konfiguruje  
urządzenia sieciowe, projektuje i wykonuje strony internetowe, bazy danych,  

tworzy aplikacje, skrypty, obrabia grafikę, dźwięk i filmy.
Nauka w technikum umożliwia zdobycie dyplomu zawodowego, świadectwa  

maturalnego, a następnie daje szansę na kontynuację nauki na studiach wyższych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH W MORĄGU
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Zespół Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących  
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii  
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Morągu

14-300 Morąg
ul. Kujawska 1
tel. 89 757 26 70, 506 185 064
e-mail: mgzszio@poczta.onet.pl
www.moragzszio.com.pl
www.facebook.com/zsziomorag



26

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. 9 DREZDEŃSKIEJ BRYGADY ARTYLERII  
I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MORĄGU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I

KLASA ROZSZERZENIA JĘZYKI OBCE

PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA

j. angielski, geografia, 
matematyka

j. angielski, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. hiszpański

Dodatkowe zajęcia z podstaw psychologii i pedagogiki prowadzone przez psychologa 
oraz specjalistów szkolnych i spoza szkoły: w tym trening kreatywności i umiejętności 
społecznych oraz mediacji rówieśniczych, elementy pedagogiki wczesnoszkolnej 
w ramach współpracy z przedszkolem miejskim – w formie obserwacji oraz zajęć 
przygotowanych i prowadzonych przez uczniów.Zdobyta podczas nauki wiedza 
pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak np. psychologia, 
psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, 
doradztwo zawodowe, socjologia, coaching, terapia zajęciowa i wiele innych.

WOJSKOWA j. angielski, geografia, 
matematyka

j. angielski, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. hiszpański

Dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej dotyczą funkcjonowania służb mundurowych 
(szczególnie wojska). Program zawiera komponent profilaktyczny, zdrowotny, 
psychologiczny i rozwijający sprawność fizyczną. Zajęcia umożliwiają doskonalenie 
umiejętności funkcjonowania w grupie, budowania więzi, współpracy w zespole, 
kształtowanie postaw użytecznych społecznie i uniwersalnych kompetencji. 
Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem przystąpić do postępowania 
kwalifikacyjnego o przyjęcie do służb mundurowych oraz podjęcia kształcenia  
na wyższych uczelniach.

TECHNIKUM NR 1

KLASA KWALIFIKACJE ROZSZERZENIA JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
ŻYWIENIA  

I USŁUG  
GASTRONO-
MICZNYCH

K1
Przygotowanie i wydawanie dań 

K2 
Organizacja żywienia  

i usług gastronomicznych

matematyka
biologia

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski,  

j. hiszpański

TECHNIK 
TECHNOLOGII 

DREWNA

Klasa patronacka  
Fabryki Mebli  

TARANKO

K1
Wytwarzanie wyrobów z drewna  
i materiałów drewnopochodnych

K2
Organizacja i prowadzenie  

procesów przetwarzania drewna  
i materiałów drewnopochodnych

informatyka
matematyka

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski,  

j. hiszpański
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. 9 DREZDEŃSKIEJ BRYGADY ARTYLERII  
I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MORĄGU

KLASA KWALIFIKACJE ROZSZERZENIA JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
HOTELARSTWA

K1
Obsługa gości w obiekcie  

świadczącym usługi hotelarskie
K2

Realizacja usług w recepcji

matematyka
geografia

j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski,  

j. hiszpański

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA KWALIFIKACJE

WIELOZAWODOWA
(stolarz, cukiernik, ślusarz, fryzjer, ku-
charz, sprzedawca, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektryk, krawiec, 
elektromechanik, monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych w budownictwie, 
piekarz, operator urządzeń przemysłu 
chemicznego, monter sieci instalacji  
i urządzeń sanitarnych, operator maszyn  
i urządzeń metalurgicznych, dekarz, cie-
śla, betoniarz zbrojarz, kamieniarz, ku-
śnierz, lakiernik, monter konstrukcji bu-
dowlanych, monter izolacji budowlanych, 
tapicer, zdun, kaletnik, blacharz, blacharz 
samochodowy, elektromechanik pojaz-
dów samochodowych, operator obra-
biarek skrawających, mechanik operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik 
operator maszyn do produkcji drzewnej).

Kształcimy we wszystkich zawodach 
uczniów, którzy zawierają z pracodaw-
cą umowę o pracę w celu nauki zawo-
du. Nauka trwa trzy lata, uczeń otrzy-
muje status pracownika młodocianego  
i realizuje kształcenie ogólne i zawodo-
we (teoretyczne przedmioty zawodowe, 
zajęcia praktyczne). Otrzymuje co mie-
sięczne wynagrodzenie za pracę. Praco-
dawca odprowadza do ZUS składkę na 
ubezpieczenie emerytalne pracownika 
młodocianego. Absolwent otrzymuje 
świadectwo ukończenia szkoły oraz po 
zdaniu egzaminu dyplom potwierdzający 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR IV

PODBUDOWA ROZSZERZENIA JĘZYKI OBCE

Absolwent gimnazjum i 
szkoły podstawowej

4 lata

j. angielski
 

geografia
j. angielski

Absolwenci, którzy posia-
dają świadectwo ukoń-

czenia Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej lub Branżowej 

Szkoły I stopnia
3  lata

(mogą być przyjęci do kl. II 
publicznego liceum ogólno-
kształcącego dla dorosłych)
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TECHNIKUM

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK  
WETERYNARII

K1
Prowadzenie chowu  

i inseminacja zwierząt
K2

Wykonywanie czynności  
pomocniczych w zakresie usług 
weterynaryjnych oraz kontroli  

i nadzoru weterynaryjnego

biologia

j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

K1
Projektowanie, urządzanie  

i pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu

K2
Organizacja prac związanych  
z budową oraz konserwacją 
obiektów małej architektury 

krajobrazu

j. angielski

geografia

j. angielski
j. niemiecki

Zespół Szkół  
Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w Dobrocinie

Dobrocin 3, 14-330 Małdyty
tel. 89 758 17 15
e-mail: sekret.dobrocin@interia.pl
www.zsckr.net
www.facebook.com/zsckrdobrocin
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KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE ROZSZERZENIE JĘZYKI 
OBCE

TECHNIK ME-
CHANIZACJI 
ROLNICTWA  

I AGROTRONIKI

K1
Eksploatacja pojazdów, maszyn, 

urządzeń i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie

K2
Eksploatacja systemów mecha-

tronicznych w rolnictwie

j. angielski

geografia

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
AGROBIZNESU

K1
Prowadzenie produkcji rolniczej

K2
Organizacja i prowadzenie  

przedsiębiorstwa w agrobiznesie

j. angielski

biologia

j. angielski
j. niemiecki

TECHNIK  
ŻYWIENIA  

I USŁUG  
GASTRONO-
MICZNYCH

K1
Sporządzanie potraw i napojów

K2
Organizacja żywienia  

i usług gastronomicznych

j. angielski

biologia

j. angielski
j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

MECHANIK 
 – OPERATOR  

POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

K1
Eksploatacja pojazdów, maszyn, 

urządzeń i narzędzi stosowanych  
w rolnictwie

j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

MECHANIK 
 – OPERATOR  

POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

K2
Eksploatacja systemów  

mechatronicznych w rolnictwie
j. angielski

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

KLASA UZYSKANE KWALIFIKACJE JĘZYKI OBCE

ROLNIK K1
Prowadzenie produkcji rolniczej j. angielski

KUCHARZ K1
Sporządzanie potraw i napojów j. angielski

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W DOBROCINIE
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Internat 
Zespołu Szkół Zawodowych  
im. Sandora Petöfi w Ostródzie
tel. 89 646 37 53, www.ekonomik.webd.pl/ekonomikwp

Warunki mieszkaniowe
Internat jest placówką koedukacyjną, w której jest 180 miejsc dla młodzieży uczącej 

się w Ostródzie. Opieka nad wychowankami jest całodobowa. Młodzież zamieszkuje dwa 
budynki internatu, w których pokoje są 4-osobowe. Na każdym piętrze internatu znajdują 
się toalety z natryskami i świetlica. Na terenie internatu funkcjonuje duża stołówka, gdzie 
młodzież może smacznie zjeść. 

Chwile wolne od nauki
Młodzież ma możliwość spędzania czasu wolnego zgodnie ze swoimi zainteresowa-

niami. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pomieszczeniami. Proponujemy zajęcia:
• w kuchni młodzieżowej,
• w świetlicy ogólnointernackiej,
• w sali gimnastycznej i siłowniach.

Misją naszego internatu jest:
• Stworzenie warunków, w których wychowanek może urzeczywistniać swoje  

zainteresowania i aspiracje.
• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucia świadomości 

istnienia obok drugiego człowieka.
• Wychowanie młodzieży, która potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje odpo-

wiedzialność za siebie i innych.
• Wszechstronna pomoc wychowankowi w sprostaniu różnego rodzaju trudno-

ściom oraz wychowanie człowieka, który w przyszłości potrafi przeciwstawiać 
się trudnościom. 

Tym celom służy praca wykwalifikowanego zespołu opiekuńczo-wychowawczego.
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Internat 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii 
w Morągu

tel. 512 174 774
www.moragzszio.com.pl

Warunki mieszkaniowe
Nasz internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-

cących w Morągu. Kameralna lokalizacja budynku zapewnia bardzo dobre warunki do na-
uki i wypoczynku. Zarówno wychowawcy internatu jak i jego mieszkańcy starają się, aby 
panowała u nas ciepła, przyjazna atmosfera. Wśród wychowanków nawiązują się przy-
jaźnie, które trwają wiele lat po zakończeniu nauki. Mieszkamy w pokojach dwu-, trzy-  
i czteroosobowych. Do dyspozycji mamy wyremontowane łazienki i natryski. Na terenie 
internatu funkcjonuje stołówka, gdzie młodzież spożywa posiłki – śniadanie (szwedzki 
stół z możliwością przygotowania drugiego śniadania), obiad, kolacja.

Czas wolny od nauki
Oprócz nauki w internacie uczniowie mają wiele innych atrakcji. Przez cały rok 

wszystkie pokoje biorą udział w konkursie czystości. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne  
nagrody. Tradycją w naszym internacie jest organizowanie obchodów ważnych świąt. 
Każdy wychowanek może rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz spędzać 
wolny czasu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Proponujemy zajęcia: kulinarne, sportowe, wokalne, plastyczne, nauka gry na  
gitarze, zajęcia dodatkowe z matematyki i języka angielskiego z nauczycielami uczącymi  
w szkole.

Misją naszego internatu jest:
• wszechstronna pomoc wychowankom w nauce
• wychowanie młodzieży, która potrafi odróżnić dobro od zła
• odpowiedzialność młodzieży za siebie i innych
• kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi
• stworzenie warunków, w których wychowanek może realizować  

swoje zainteresowania.
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NABÓR ELEKTRONICZNY

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO
 
W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródz-
kim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. 

Serwis internetowy:

www.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.
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POWIAT OSTRÓDZKI

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące naboru  
można uzyskać w sekretariatach, w godzinach pracy szkół.

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 98 00, fax 89 642 98 17


