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Drogi Gimnazjalisto !

Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz 
dziesiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci po-
móc w wyborze Twojej dalszej edukacji. Organizujemy w dniu 28 
kwietnia 2016 r. Powiatowe Targi Edukacyjne. W tym roku odbę-
dą się one w hali sportowej WOSiR na Polonezie w godz. 10.00-
13.00. Szkoły i placówki oświatowe zaprezentują swoją ofertę edu-
kacyjną na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych z myślą 
o gimnazjalistach. Będziesz mógł zasięgnąć rady doradców zawo-
dowych, nauczycieli i starszych kolegów. 

  Oddajemy w  Twoje  ręce  Informator,  w  którym  znajdziesz 
wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów do podjęcia de-
cyzji w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Oferta  jest bogata 
i różnorodna. 

Przedstawiamy propozycje kształcenia zawodowego na po-
ziomie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. To szansa 
na atrakcyjny zawód. Oferujemy Ci kilkanaście kierunków, które 
rzetelnie przygotują Cię do podjęcia pracy. Możesz też wybrać 
liceum, które doskonale przygotuje Cię do dalszej nauki na stu-
diach wyższych. 

Nasze szkoły ukierunkowane są przede wszystkim na Twoje po-
trzeby. Możesz w nich rozwijać swoje umiejętności, uczestnicząc 
w licznych kołach zainteresowań. Nasi uczniowie aktywnie dzia-
łają w Samorządzie Uczniowskim, biorą udział w różnego rodzaju 
akcjach ogólnokrajowych i międzynarodowych, konkursach, olim-
piadach przedmiotowych, zagranicznej wymianie młodzieży. Bę-
dziesz mógł poznać zjawiska energii odnawialnej w Edukacyjnym 
Centrum Energii Odnawialnej. Czekają na Ciebie  liczne i nowo-
czesne pracownie specjalistyczne. W ramach projektów unijnych 
będziesz miał szansę wyjechać np. do Włoch, Anglii, Niemiec. 
Wysoko wykwalifikowani nauczyciele doskonale przygotują Cię do 
matury oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Szczegółowych informacji o szkołach będziesz mógł zasięgnąć 
bezpośrednio podczas Targów, w sekretariatach szkół i Wydziale 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. 

Życzymy Ci znakomitych wyników na świadectwie oraz trafne-
go wyboru szkoły. 

Starosta Wyszkowski 
Bogdan Mirosław Pągowski 

Wyszków, dnia 18 kwietnia 2016 r. 

Terminy i sposób rekrutacji

Nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2016/2017 w powiecie wyszkowskim, podobnie jak w latach 
poprzednich, prowadzony będzie w systemie elektronicznym. 
Nabór rusza 25 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00. 

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest rejestracja 
w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji na stronie 
internetowej: https://wyszkow.edu.com.pl poprzez założenie 
osobistego konta w Systemie. 

REJESTRUJESZ SIĘ używając zakładki NOWY KANDYDAT: 
załóż konto. 

W tym celu wprowadź do Systemu swoje dane osobowe oraz 
ustal hasło dostępu do konta. System wygeneruje Twój identy-
fikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie. 
Koniecznie należy go zapisać i zachować. 

Przygotuj swój Nr PESEL, będzie potrzebny przy wypełnianiu 
formularza. 

W zakładce MENU zamieszczona jest oferta szkół i informacja 
o wolnych miejscach w oddziałach. 

Logowanie do Systemu i wypełnienie formularza można wy-
konać w domu, w szkołach, w Wydziale Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Wyszkowie lub w innym miejscu gdzie jest kompu-
ter z dostępem do Internetu. Należy to zrobić w terminie do 
18 maja 2016 r. do godz. 16:00. Podczas całego procesu reje-
stracji w Systemie Elektronicznego Naboru na ekranie monitora 
będą ukazywały się czytelne instrukcje jak przejść kolejne kroki 
rejestracji. 

 
Gimnazjalisto po zalogowaniu się wybierz szkoły, do których 

chcesz kandydować. Następnie w obrębie tych szkół wybierz od-
działy. 

Dokonując wyboru pamiętaj, że MASZ PRAWO KANDYDO-
WAĆ NAJWYŻEJ DO TRZECH SZKÓŁ, ale możesz w nich wy-
brać DOWOLNĄ LICZBĘ ODDZIAŁÓW.

Ustalając kolejność wybranych oddziałów, określasz swoje pre-
ferencje –oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego 
najbardziej chcesz się dostać. 

System Elektronicznego Wspomagania rekrutacji działa 
według następujących zasad:
• kandydat zostaje przydzielony przez System tylko do jed-

nego oddziału,
• znajdującego się najwyżej na liście preferencji,
• do którego uzyskał większą liczbę punktów niż inni kandy-

daci.
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Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to 
tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU. 

Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. 
Oprócz Ciebie muszą podpisać je rodzice lub prawni opiekuno-
wie. ZANIEŚ JE DO „SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU”. Nie 
dostarczasz żadnych dokumentów w wersji papierowej do szkół 
drugiego i trzeciego wyboru. 

PAMIĘTAJ: Ostateczny termin przyjmowania podań 
w szkole pierwszego wyboru mija 18 maja 2016 r. o godzi-
nie 16:00.

Wraz z podaniem w SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU powi-
nieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczo-
nych przez szkołę, w której są one wymagane. 

UWAGA: Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzy-
mać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i za-
świadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do 
której zostaniesz przyjęty).

Po zweryfikowaniu podania w „szkole pierwszego wyboru”, 
możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Systemie 
czy zmiany wyboru szkoły będzie możliwa dopiero w dniach od 
17 czerwca od godz. 10.00 do 21 czerwca do godz. 16.00.

Jeżeli po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego, 
chcesz zmienić swoją listę preferencji, musisz pójść do szkoły 
pierwszego wyboru, anulować złożone tam wcześniej podanie. 
Następnie na swoim koncie:
• wprowadzić odpowiednią zmianę,
• wydrukować nowe podanie i zanieść je do szkoły pierwsze-

go wyboru.
Będziesz mógł to zrobić w dniach
od 17 czerwca od godziny 10:00

do 21 czerwca 2016 do godziny 16:00.

Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wy-
nikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się do Systemu i wypełnij 
formularz osiągnięć. 

W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje 
o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz 
inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by 
wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane 
na świadectwie. Sprawdź dwukrotnie zgodność danych wpisa-
nych do Systemu z wpisanymi na świadectwie. 

Po wypełnieniu formularza osiągnięć zanieś do szkoły 
„pierwszego wyboru” jedną kopię świadectwa ukończenia gim-
nazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego.
Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów

od 24 czerwca 2016 r. od godz. 11:00
do 28 czerwca 2016 do godziny 16:00.

UWAGA: Nie należy jeszcze składać oryginału świadectwa 
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W terminie do 29 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 „SZKO-
ŁA PIERWSZEGO WYBORU” dokonuje sprawdzenia zgodności 
danych w Systemie z informacjami zawartymi w dokumentach. 
Po weryfikacji na Twoje konto zostanie przesłany komunikat 
o akceptacji lub odrzuceniu podania. W tym drugim przypad-
ku zgłoś się natychmiast do „szkoły pierwszego wyboru” w celu 
wyjaśnienia niezgodności.

Dnia 15 lipca 2016 r. do godziny 16:00 na stronie Twojego 
konta oraz na listach wywieszonych w Twojej „szkole pierwsze-
go wyboru”, znajdziesz informację do którego oddziału zostałeś 
zakwalifikowany. 

W dniach od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do godz. 
16.00 powinieneś potwierdzić wolę przyjęcia i niezwłocznie do-
starczyć tam oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowot-
nych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*).

UWAGA: Niedostarczenie w terminie do 25 lipca 2016 r. wy-
maganych dokumentów, oznacza rezygnację z kandydowa-
nia do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifiko-
wanych do przyjęcia.

Dnia 26 lipca 2016 r. do godziny 16:00 szkoły ponadgim-
nazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały 
dokumentów i zostali przyjęci do szkoły.

Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie 
oddziałów, zajrzyj na dostępną w Systemie stronę „Wolne 
miejsca”. Wykaz wolnych miejsc będzie również dostępny we 
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Wybierz odpowiedni 
oddział i złóż dokumenty w szkole. W szkołach, które dysponują 
wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza od 27 lipca 2016 
r. rekrutację uzupełniającą. 

Życzymy powodzenia!

* dotyczy kandydatów do szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe, skierowania na badania lekarskie będą wydawały 
szkoły w dniach od18 lipca 2016 r. od godz. 9.00 do 19 lipca 
2016 r. do godz. 16.00. 
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Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej „Kopernik”

ul. I Armii Wojska Polskiego 82
07-200 Wyszków
tel./fax 29 742 48 61
e-mail: sekretariat@ceziu.pl
www.ceziu.pl
Dyrektor: Grażyna Kalinowska

OFERTA EDUKACYJNA
Szkoły dla młodzieży

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Bezpieczeństwo Publiczne: idealny kierunek z perspektywą 
pracy w służbach mundurowych
przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, matematyka; 
przedmioty uzupełniające: przyroda; dodatkowe moduły: samo-
obrona, pierwsza pomoc przedmedyczna, moduł bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, wybrane zagadnienia z psychologii.

TECHNIKUM
• Technikum Elektryczne: zawód kształcący fachowców 

z szeroko rozumianej dziedziny elektryki 
• Technikum Handlowe: zawód wszechstronny i bardzo po-

szukiwany na rynku pracy
• Technikum Logistyczne/Spedycyjne: świetne perspekty-

wy dające możliwości zatrudnienia w branży TSL na rynkach 
krajowych i zagranicznych 

• Technikum Informatyczne: zawód z przyszłością w dyna-
micznie rozwijającej się branży IT

• Technikum Pojazdów Samochodowych: kierunek związa-
ny z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych, jak 
również zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym 

• W w/w technikach możliwość wyboru przedmiotów rozsze-
rzonych tj.: język angielski, matematyka, fizyka, geografia, 
informatyka.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
• Elektromechanik pojazdów samochodowych: fachowość 

ceniona na rynku pracy
• Klasa wielozawodowa: elastyczność kształcenia dla po-

trzeb pracodawców

OFERTA DODATKOWA: 
• Noclegi i wyżywienie
• Udział w projektach międzynarodowych np. Erasmus+

ATUTY SZKOŁY
• Nowocześnie wyposażone pracownie specjalistyczne: Fir-

ma Symulacyjna „HELIOS”, pracownia diagnostyki samo-
chodowej, mechaniczna, pracownie informatyczne, pracow-
nia elektryczna, gastronomiczna, hydrauliczna, budowlana, 
stolarska, ratownictwa ogólnego, pracownia projektowania 
obiektowego (AutoCad dla mechaników i elektryków).

• Nauka poprzez praktykę (kształcimy wykorzystując pro-
gramy stosowane w firmach, tj.: AutoCad, Wirtualne La-
boratoria, Cartall Truck, INSERT, SYMFONIA, Komputery 
diagnostyczne KTS i CDIF),

•  Współpraca z wiodącymi w regionie firmami i instytucjami 
w zakresie realizacji praktyk zawodowych,

• Staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+: Hisz-
pania, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Portugalia,

• Stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów,
• Stypendia Prezesa Rady Ministrów
• Programy edukacyjne: m.in.”Akademia CISCO”, „Szkoła 

z klasą 2.0”,IT Szkoła”, „Moje finanse”, „SKILLS for FUTU-
RE”, „e-Twinning”, ”Dzień Przedsiębiorczości”, ”Otwarta 
firma”, „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”, „Zarządzanie 
Firmą-JA TITAN”,

• Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego wspierające 
ścieżkę edukacyjno-zawodową,

• Samorząd Uczniowski wspierający inicjatywy uczniów (pro-
jekty CEO),

• Bezpłatne Wi-Fi dla uczniów
• Zajęcia sportowe (boisko wielofunkcyjne, sala fitness, survi-

val, zapasy, kickboxing, pływanie, samoobrona, siłownia),
• Możliwość zakwaterowania i wyżywienia,
• Zajęcia w systemie jednozmianowym (8-16),
• Parking
• Miła atmosfera, bardzo duże możliwości osiągania wyso-

kich wyników w nauce, bardzo wysoki poziom bezpieczeń-
stwa (monitoring).

Szanowna Młodzieży!
W „Koperniku” zajęcia prowadzone są zgodnie z formuła „na-

uka przez praktykę”, co daje bardzo dobre podstawy do wykony-
wania przyszłego zawodu oraz możliwości sprostania wyzwaniom 
zmieniającego się rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że wybie-
rając naszą szkołę podejmiesz najlepszą decyzję edukacyjną.

Do miłego zobaczenia!
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Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej „Kopernik”

ul. I Armii Wojska Polskiego 82
07-200 Wyszków
tel./fax 29 742 48 61
e-mail: sekretariat@ceziu.pl
www.ceziu.pl
Dyrektor: Grażyna Kalinowska

OFERTA EDUKACYJNA
Szkoły dla dorosłych: BEZPŁATNA: w systemie wie-
czorowym lub zaocznym

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych
• warunek: ukończone gimnazjum, 8-letnia szkoła podsta-

wowa
• lub zasadnicza szkoła zawodowa
• tryb nauki: wieczorowy lub zaoczny
• czas trwania: 2 lub 3 lata

SZKOŁA POLICEALNA
• warunek: ukończone liceum lub technikum
• bez matury
• tryb nauki: wieczorowy lub zaoczny
• czas trwania: 2, 3 lub 4 semestry

zawody:
Technik BHP, Technik masażysta, Technik informatyk, Technik 
elektryk, Technik budownictwa, Technik pojazdów samochodo-
wych, Technik mechanik, Technik rachunkowości, Technik usług 
kosmetycznych, Technik urządzeń sanitarnych, Opiekun me-
dyczny, Opiekun w domu pomocy społecznej, Elektromechanik 
pojazdów samochodowych, Ślusarz, Elektryk, Hydraulik, Fryzjer

Największe atuty naszej placówki:

• Profesjonalna Kadra Pedagogiczna z uprawnieniami 
Egzaminatorów OKE

• Ośrodki egzaminacyjne dla wszystkich zawodów
• Profesjonalne, specjalistyczne pracownie zawodowe
• Możliwość kształcenia w systemie: dziennym, wieczo-

rowym i zaocznym
• Kształcimy w liceum, technikum i szkole zawodowej
• Realizujemy kursy kwalifikacyjne i zawodowe
• Oferujemy noclegi w budynku naszej placówki
• Nowoczesna Biblioteka Multimedialna
• Świetnie wyposażone sale lekcyjne i laboratoria
• Platforma e-learning
• Atrakcyjne kierunki kształcenia
• Miła i ciepła atmosfera

OFERTA DODATKOWA: kształcenie bezpłatne!
• Kursy doskonalące, szkolenia
• Kursy kwalifikacyjne
• Szkoła policealna dla dorosłych
• Liceum dla dorosłych
• Wyżywienie, nocleg
• Parking na terenie ośrodka szkoleniowego

POZOSTAŁE OFERTY KSZTAŁCENIA - kursy z zakresu:
• spawanie metodą TIG i MAG; 
• stylista paznokci i wizażu; 
• księgowość komputerowa; 
• operator wózka jezdniowego (widłowego);
• kelner: barman; 
• przedsiębiorczość; 
• uprawnienia SEP do 1kV.

Co nas wyróżnia?
Zajęcia prowadzimy zgodnie z formułą: „nauka przez praktykę” co 
daje bardzo dobre podstawy do wykonywania przyszłego zawodu.
Uczymy dobrze, każdego ucznia, oceniamy sprawiedliwie, uczy-
my myśleć i rozumieć świat, rozwijamy społecznie, uczymy sa-
modzielności, tworzymy dobry klimat i przygotowujemy do przy-
szłości.
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I Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie

ul. 11 Listopada 1
07-200 Wyszków 
tel./fax 29 74 246 22 
e-mail: szkola@1lowyszkow.pl 
www.1lowyszkow.pl
Dyrektor: mgr Bogumiła Dorota Piotrowicz

OFERTA EDUKACYJNA:
KLASA FILOLOGICZNO - PRAWNICZA
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, 
wiedza o społeczeństwie. Przedmiot uzupełniający: przyroda
Języki obce: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski 
(od podstaw)

KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNO - INFORMATYCZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, grafika kom-
puterowa lub język angielski dla informatyków. Języki obce: an-
gielski oraz drugi do wyboru: niemiecki, rosyjski (kontynuacja), 
francuski (od podstaw)

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmiot o zwiększonej liczbie godzin: matematyka
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język angiel-
ski w medycynie lub inny przedmiot uzupełniający. Języki obce: 
angielski oraz drugi do wyboru: niemiecki, rosyjski (kontynuacja), 
francuski (od podstaw)

KLASA MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, ekonomia 
w praktyce lub inny przedmiot uzupełniający
Języki obce: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski 
(od podstaw) 

KLASA MATEMATYCZNO - BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo 
Języki obce: angielski oraz drugi do wyboru: niemiecki, rosyjski 
(kontynuacja), francuski (od podstaw)

KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNO - CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, chemia
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo 
Języki obce: angielski oraz drugi do wyboru: niemiecki, rosyjski 
(kontynuacja), francuski (od podstaw)

KLASA SPOŁECZNO - GEOGRAFICZNA
Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, geo-
grafia. Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce, edukacja 
europejska lub inny przedmiot uzupełniający. Języki obce: an-
gielski oraz drugi do wyboru: niemiecki, rosyjski (kontynuacja), 
francuski (od podstaw)

ATUTY SZKOŁY:
• Wysokie miejsce w rankingu „Perspektyw” na najlepsze 

licea w Polsce - uhonorowane tytułem „Srebrna tarcza”
• Blisko 100% zdawalność egzaminu maturalnego
• Przygotowanie licealistów do studiowania na kierunkach 

premiowanych przez pracodawców i władze uczelni 
wyższych: tzw. kierunki zamawiane

• Współpraca z uczelniami wyższymi
• Nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów Okręgo-

wej Komisji Egzaminacyjnej
• Certyfikat „Szkoła Przedsiębiorczości”
• Innowacyjne metody kształcenia, udział w projektach 

edukacyjnych, m.in. „Matematyka dla ciekawych świata”, 
„Moje finanse”, olimpiada społeczna „Zwolnieni z teorii”, 
projekt „PEACE Cross-cultural Understanding”, projekt 
„Liderzy Akademii Nauk Społecznych”

• Międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą w Es-
tonii

• Zajęcia w pracowni specjalistycznej - Mazowieckie Edu-
kacyjne Centrum Energii Odnawialnej (MECEO)

• Wsparcie pedagogiczno - psychologiczne w zakresie 
wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej 

• Różnorodne formy wspieranie zdolności i zainteresowań 
uczniów: koło teatralne, warsztaty dziennikarskie, gazet-
ka szkolna, szkolny klub sportowy

• Wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa u licealistów
• Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szczegól-

nie uzdolnionych
• Propagowanie wolontariatu - praca w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, e - wolontariat dla niewidomych, organiza-
cja corocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

• Troska o uczniów dojeżdżających - zajęcia edukacyjne 
do godz. 15.00, szkoła posiada internat

• Praktyczny w użyciu dziennik elektroniczny z aplikacją 
na urządzenia mobilne
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Internat I Liceum Ogólnokształcącego  
im. C.K. Norwida w Wyszkowie

ul. Tadeusza Kościuszki 52
07-200 Wyszków
tel. 29 742 46 22
tel. kom. 506 382 437
e-mail: szkola@1lowyszkow.pl
www.1lowyszkow.pl
Kierownik Internatu: Agnieszka Ewa Borek

OFERTA PLACÓWKI
• Internat dysponuje 90 miejscami w pokojach 3 osobo-

wych. Na każdym piętrze do dyspozycji wychowanków jest 
świetlica z TV, pokoje do indywidualnej nauki, kuchnie wy-
posażone w kuchenki mikrofalowe i czajniki, pralnia, dwie 
pracownie internetowe.

• Zapewniamy wychowankom opiekę przez 6 dni w tygodniu, 
całodzienne wyżywienie, właściwe warunki sanitarno-hi-
gieniczne, odpowiednie warunki do nauki, rozwoju zainte-
resowań i osobowości. 

• Stwarzamy warunki do uczestnictwa w życiu kulturalnym 
i społecznym. Wszystkie zadania realizujemy współpracu-
jąc ze szkołami, nauczycielami i rodzicami. 

• Ważne miejsce w działalności internatu zajmuje kulty-
wowanie jego tradycji. Młodzież wraz z wychowawcami 
przygotowuje liczne uroczystości, wynikające z kalendarza 
roku szkolnego.

• W ubiegłym roku szkolnym została przeprowadzona termo-
modernizacja budynku internatu, w którym mieści się Ma-
zowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej.

Mazowieckie Edukacyjne Centrum  
Energii Odnawialnej

Od września 2014 r przy I LO w Wyszkowie działa Mazowiec-
kie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej MECEO. Budynek 
wyposażony jest w szereg najnowocześniejszych instalacji umoż-
liwiających wykorzystanie energii odnawialnej. Są to: kolektory 
słoneczne, turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne i pompa cie-
pła z gruntowym wymiennikiem ciepła. Wszystkie ww. instalacje 
zostały dokładnie opomiarowane, aby przebieg ich pracy można 
było śledzić na bieżąco, a także rejestrować w celu dalszych, 
długookresowych analiz. Uzyskane w ten sposób dane stanowią 
merytoryczną podstawę dla programu edukacyjnego, który będzie 
przybliżał młodzieży zagadnienia związane z energią odnawialną, 
ekologią, poszanowaniem energii.

Zamierzeniem jest, by młodzież mogła przynajmniej raz 
w roku szkolnym odwiedzić MECEO i osobiście poznać pra-
cujące tutaj urządzenia. Zajęcia dla uczniów prowadzi dr 
Jan Kowalczyk: nauczyciel fizyki i chemii w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

Działalność MECEO jest dwutorowa: po pierwsze, umożliwia 
ono odwiedzającej je młodzieży kontakt z instalacjami oraz za-
jęcia praktyczne w sali dydaktycznej; po drugie, stanowi źródło 
informacji wykorzystywanych przez specjalny komputerowy pro-
gram edukacyjny, przeznaczony do obliczeń cieplnych i optyma-
lizacji zużycia energii w budynkach. Pracownia dostępna jest dla 
wszystkich uczniów z terenu powiatu wyszkowskiego.

Do zamieszkania w Internacie I LO zapraszamy młodzież spoza 
Wyszkowa. Placówka jest dostępna dla uczniów wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Mieszkając w internacie, 
nie tracicie czasu na dojazdy, nigdy nie zostajecie sami ze swo-
imi trudnościami i łatwiej jest wam korzystać z różnych form życia 
szkolnego i pozaszkolnego.

Zapraszamy!
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Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie 
im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. I Armii Wojska Polskiego 89
07: 200 Wyszków
tel . 29 742 54 27
e-mail: zs1@zs1wyszkow.edu.pl
www.zs1wyszkow.edu.pl
Dyrektor: Marian Popławski

OFERTA EDUKACYJNA 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: umożliwia kształcenie 
w profilach:
• lingwistyczno: europejskim; przedmioty rozszerzone: ję-

zyk polski, język angielski, geografia
• prawno: administracyjnym; przedmioty rozszerzone: ję-

zyk angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
• społeczno: przyrodniczym; przedmioty rozszerzone: ję-

zyk polski, geografia, biologia

TECHNIKUM Nr 1 : kształcenie w zawodach:
• Technik procesów drukowania; przedmioty rozszerzone: 

język polski, język angielski. To szkoła dla osób o zaintere-
sowaniach technicznych, lubiących pracę z urządzeniami 
i maszynami, zdyscyplinowanych. Szkoła kształcąca profe-
sjonalną kadrę dla największych w Europie drukarni, w tym 
Quad Graphics

• Technik cyfrowych procesów graficznych; przedmioty 
rozszerzone: język angielski, matematyka. To szkoła dla 
osób zainteresowanych grafiką komputerową: kreatywnych, 
z wyobraźnią, cierpliwych i skrupulatnych. Zawód daję szan-
sę pracy w redakcjach i wydawnictwach, agencjach reklamo-
wych, portalach internetowych itp. 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych; przedmioty 
rozszerzone: język angielski, chemia. To szkoła dla osób kre-
atywnych, o zainteresowaniach kulinarnych, dająca szansę 
na ciekawą karierę w kraju i za granicą. Kształtuje umiejęt-
ności związane z planowaniem i organizacją żywienia w ga-
stronomii

• Technik hotelarstwa; przedmioty rozszerzone: język angiel-
ski, geografia. To szkoła dla osób o zainteresowaniach zwią-
zanych z nauką języków obcych, turystyką i hotelarstwem. 
Mile widziane osoby uśmiechnięte, otwarte na ludzi, kultu-
ralne, a także zainteresowane podróżami. 

• Technik budownictwa; przedmioty rozszerzone: matema-
tyka, fizyka. To szkoła dla osób zainteresowanych nowo-
czesnym budownictwem i projektowaniem, cechujących się 
wyobraźnią przestrzenną i umiejętnościami manualnymi. 
Szkoła kształci przyszłych kierowników budowy, architek-
tów, projektantów.

Dla wszystkich zawodów przewidziane są obowiązkowe prak-
tyki zawodowe w kraju i zagranicą (w Warszawie, w Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech) w najlepszych zakładach budowlanych 
i poligraficznych oraz restauracjach i hotelach
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1

Klasa młodocianych pracowników, skupiająca uczniów w róż-
nych zawodach i dająca gruntowne przygotowanie zawodowe. 
Kontakt z pracodawcą od początku edukacji umożliwia pozosta-
nie na danym stanowisku pracy w przyszłości. Najpopularniejsze 
zawody, wybierane przez naszych dotychczasowych uczniów to: 
elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, lakiernik, 
posadzkarz, sprzedawca, stolarz, tapicer, cieśla, murarz, cukier-
nik, piekarz, kucharz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
i wiele innych

NASZA SZKOŁA to nowoczesna, bezpieczna i dynamicznie 
rozwijająca się placówka, wiodąca prym w powiecie wyszkow-
skim. Szkoła została wyróżniona wieloma certyfikatami, w tym 
Certyfikatem „Bezpieczna Placówka Oświatowa” oraz Certyfika-
tami „Technikum Roku” srebrnym 2012; brązowym 2013; złotym 
2014 i platynowym 2015. Jest pionierem w obszarze projektów 
międzynarodowych. Od lat kształci uczniów z sukcesem. 

OFERTA DODATKOWA:
• Projekty podnoszące wiedzę i umiejętności oraz pozwalające 

zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe równolegle z nauką
• Zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów
• Fakultety dla klas maturalnych
• Warsztaty i kursy zawodowe: kelnerskie, kulinarne, barmań-

skie, graficzne itp.
• Koła zainteresowań: muzyczne, teatralne, carvingu, dzienni-

karskie, biblijne itp.
• Pozalekcyjne zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, ręczna, 

koszykowa, tenis stołowy
• Zajęcia taneczne: zumba, walc, polonez
• Wolontariat
• Nagrania do programów w telewizyjnych
• Opieka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
• Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej „Nowinki Jedynki”
• Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo 
• Atrakcyjne wycieczki oraz nieodpłatne wyjazdy dla aktywnych 

uczniów
• Dzień Przedsiębiorczości

Drogi Przyjacielu!
Wybór szkoły i kierunku kształcenia to jedna z Twoich ważniejszych de-

cyzji w życiu. Wybór naszej szkoły to pewna wygrana! Dołączysz do szkoły 
z tradycjami, którą ukończyło już ponad 67 tysięcy wspaniałych absolwen-
tów. Co roku opuszczają ją przyszli inżynierowie, technolodzy, psycholo-
gowie, ekonomiści czy pedagodzy. Ty możesz być jednym z nich. Postaw 
na jakość, jaką gwarantuje Ci nasza szkoła. Wybierz szkołę, która pomoże 
Ci zrealizować ważne osobiste cele, która rzetelnie przygotuje Cię do wyż-
szych studiów i do podejmowania wyzwań zawodowych. Wybierz Naszą 
Szkołę, bo w pełni zasługuje na takie wyróżnienie. Wysokie kompetencje 
kadry pedagogicznej oraz nowoczesne metody kształcenia doprowadzą 
Cię do sukcesu. Liczymy na Twoja obecność wśród nas!
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Zespół Szkół w Długosiodle

ul. Poniatowskiego 25
07-210 Długosiodło
tel./fax (29) 741 25 29
e-mail: zs_dlo@interia.pl
http://zsdlo.superszkolna.pl
Dyrektor: mgr inż. Dorota Stadnik

OFERTA EDUKACYJNA
Szkoły dla młodzieży
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) - Nauka trwa 
3 lata

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładach 
pracy: w klasie I - 2 dni w tygodniu, w II: 3 dni w tygodniu, w III: 4 
dni w tygodniu (absolwenci kończący szkołę posiadają już 3- let-
nie doświadczenie zawodowe, dzięki temu są konkurencyjni na 
rynku pracy)

Kształcimy w zawodach zgodnych z rozporządzeniem MEN 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego m.in. 
fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, rolnik, murarz-tynkarz, 
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, kominiarz, 
blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, mechanik motocyklowy, zegarmistrz, złotnik-
-jubiler, drukarz, elektryk, elektromechanik, elektromechanik po-
jazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, pra-
cownik pomocniczy obsługi hotelowej
- klasa patronacka: zawód: wędliniarz (NOWOŚC)

Zawód bardzo poszukiwany w kraju i za granicą, praktyczna 
nauka zawodu w największych zakładach mięsnych na terenie 
powiatu: w Kamieńczyku i Somiance, stypendia fundowane przez 
zakłady: gwarantowana praca po zakończeniu nauki 

Szkoły dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa 3 lata, na podbudowie szkoły podstawowej, gimna-
zjum lub ZSZ. Absolwenci ZSZ, którzy ukończyli szkołę wg nowej 
podstawy programowej zaczynają od razu od klasy drugiej. Przed-
mioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i geografia
Szkoła Policealna dla Dorosłych (na podbudowie szkoły śred-
niej, nie jest wymagana matura)
KSZTAŁCI W ZAWODACH:
• opiekun medyczny: 1 rok: rozpoznaje potrzeby i proble-

my osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje 
i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuń-
cze z zakresu usług opieki medycznej (100% zdawalność 
na egzaminie zawodowym)

• opiekun w domu pomocy społecznej: 2 lata: stymu-
luje rozwój, aktywizuje podopiecznych do aktywnego 

spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz 
towarzyszy w codziennych czynnościach

OFERTA DODATKOWA
projekty unijne (możliwość odbycia stażu i zdobycia dodatkowego 
wynagrodzenia) • Sekcja Strzelectwa Sportowego (udział w zawo-
dach sportowo-obronnych i strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” 
i „Sprawni jak żołnierze”, bezpłatne wyjazdy na treningi) • Szkolne 
Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu • Szkolny Klub Przedsiębior-
czości (projekty z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej: 
„Moje finanse”, „Lekcje z ZUS” i inne) • Szkolne Koło Wolontariatu 
• Szkolny Klub Sportowy • siłownia z trenerem 3 razy w tygodniu 
• program profilaktyczny PaT- Profilaktyka a Ty (szkoła jest PaT-
PORTEM) • zajęcia dodatkowe z matematyki • zajęcia dodatko-
we przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe i egzaminu maturalnego • dobrze wyposażona biblio-
teczka zawodowa 

ATUTY SZKOŁY:
• zajęcia z profesjonalistami także spoza szkoły
• nauka w systemie jednozmianowym: do godz.16.00
• dogodna lokalizacja i łatwy dojazd (PKS i PKP)
• troska o bezpieczeństwo uczniów (monitoring wizyjny)
• sale lekcyjne z projektorami i tablicami interaktywnymi
• możliwość zjedzenia obiadu
• wielofunkcyjne boisko i bardzo dobrze wyposażona siłownia
• bezpłatne wyjazdy na treningi strzeleckie
• możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych 
• praktyczna nauka zawodu i praktyki w przedsiębiorstwach 

z możliwością kontynuowania pracy po ukończeniu szkoły
• wolontariat ( WOŚP, warsztaty świąteczne i kulinarne)
• wycieczki integracyjne i zawodoznawcze
• bezpłatne wyjazdy w ramach współpracy ze Związkiem Mło-

dzieży Wiejskiej
• pomoc doradcy zawodowego, pedagoga oraz psychologa
• wysoka jakość kształcenia zawodowego i aktywna współpraca 

ze środowiskiem lokalnym 
• możliwość kontynuowania kształcenia na poziomie średnim 

w naszej placówce w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

Nasza szkoła  jest bezpieczna, przyjazna  i wychodząca na-
przeciw potrzebom ucznia. Uczniowie nie są anonimowi. Kadra 
pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój młodzieży, zapew-
niając także pomoc i wsparcie. Nasi absolwenci posiadając do-
świadczenie zawodowe, znajdują zatrudnienie w przedsiębior-
stwach  lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Nasza 
oferta edukacyjna umożliwia także kontynuowanie nauki w szko-
łach dla dorosłych. 

Ucząc się w naszej szkole planujesz i budujesz własną karierę 
zawodową i wpływasz na kształt własnego dorosłego życia

UCZYMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE W ZAWODZIE!
KWALIFIKACJE ZDOBYTE DZIŚ: PEWNA PRACA JUTRO
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Wyszkowie

ul. T. Kościuszki 52
07-200 Wyszków
tel./fax 29 742 50 07
poradniapp_wyszkow@op.pl
www.wporadnia.vel.pl
Dyrektor: Grażyna Majewska

Oferta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich 
rodziców:
• porady, konsultacje, terapia psychologiczna młodzieży
• doradztwo zawodowe
• diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów o specjal-

nych potrzebach edukacyjnych
• trening umiejętności społecznych ART
• Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
• systemowa terapia rodzin
• punkt konsultacyjny do spraw uzależnień
• indywidualne wsparcie psychologiczne

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie

ul. Zakolejowa 15 a 07-200 Wyszków
tel./fax: 29 742 35 10
e-mail: osw-wyszkow@wp.pl
www.osw.wyszkow.com.pl
Dyrektor: Edyta Jarosz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Szkoła funkcjonuje w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, w Wyszkowie, kształci w zawodach:
• kucharz,
• fryzjer,
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• murarz: tynkarz Nowość
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (Specjalny kieru-

nek dla uczniów z autyzmem)
Nasza szkoła jest placówką kształcenia specjalnego. Do Ośrod-
ka przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców lub opiekunów 
prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praktyczną na-
ukę zawodu uczniowie odbywają w Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie lub w pracowni fryzjerskiej 
w OSW w Wyszkowie. Uczniowie mogą korzystać z zajęć rewali-
dacyjnych, w ramach których
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Typ szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie 
w ramach przysposobienia do pracy realizują Indywidualny Pro-
gram Edukacyjno: Terapeutyczny w pracowniach:
• fryzjerskiej,
• gospodarstwa domowego,
• ogrodnictwa i florystyki,
• rękodzielnictwa i pamiątkarstwa,
• urządzeń biurowych i komputerowych

Tworzymy zespół różnych specjalistów: pedagogów, logope-
dów i psychologów. Możecie się do nas zwrócić w każdej trudnej 
sytuacji

• osobistej
• szkolnej
• rodzinnej
• koleżeńskiej

Życzliwość, wiedza i doświadczenie, współpraca z wieloma 
instytucjami to mocne strony naszego zespołu. Konsultacje są 
przeprowadzane na wniosek Wasz lub Waszych rodziców: bez-
płatnie i bez skierowań.

Zapewniamy:
• przestronny, nowoczesny kompleks dydaktyczny wraz 

sala gimnastyczną,
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna i specja-

listyczną,
• naukę w mało licznych klasach,
• naukę języka angielskiego, języka rosyjskiego,
• uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia i jego 

możliwości,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną: różne rodzaje 

terapii
• internat, stołówkę szkolną.
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Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie  
im. Jana Kochanowskiego 

ul. Jana Matejki 9 
07-200 Wyszków
tel. 29 742 93 27, 29 742 34 30
e-mail: zs3@zs3-wyszkow.pl
www.zs3-wyszkow.pl
Dyrektor: mgr inż. Elżbieta Michalik 

OFERTA EDUKACYJNA:
TECHNIKUM (4 lata nauki)
TECHNIK INFORMATYK - przedmioty nauczane w zakresie roz-
szerzonym: matematyka i fizyka; przedmioty uzupełniające: hi-
storia i społeczeństwo; przedmioty zawodowe, np.: urządzenia 
techniki komputerowej, systemy operacyjne, diagnostyka i na-
prawa komputerów, systemy baz danych, tworzenie aplikacji in-
ternetowych, oprogramowanie biurowe i multimedialne, praktyka 
zawodowa (4 tygodnie)
TECHNIK EKONOMISTA - przedmioty nauczane w zakresie roz-
szerzonym: język angielski i matematyka lub geografia (do wybo-
ru przez uczniów całej klasy); przedmioty uzupełniające: historia 
i społeczeństwo; przedmioty zawodowe, np.: działalność gospo-
darcza, ekonomika przedsiębiorstwa, planowanie w organizacji, 
rachunkowość i analiza finansowa pracownia ekonomiczna, prak-
tyka zawodowa (4 i 2 tygodnie),
TECHNIK HANDLOWIEC - NOWOŚĆ!!! 
przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski 
i geografia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
przedmioty zawodowe, np.: towar jako przedmiot handlu, obsługa 
klienta i organizacja sprzedaży, marketing w działalności handlo-
wej, rachunkowość firmy handlowej, symulacyjna firma handlowa, 
praktyka zawodowa (4 tygodnie), 
TECHNIK AGROBIZNESU - NOWOŚĆ!!! 
przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angiel-
ski i biologia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo 
przedmioty zawodowe, np.: działalność gospodarcza w agrobiz-
nesie, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość w agrobiz-
nesie, produkcja roślinna i zwierzęca, technika rolnicza, przetwór-
stwo spożywcze, praktyka zawodowa (4 tygodnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata nauki)
KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-PRZYRODNI-
CZA - przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matema-
tyka, informatyka, biologia; przedmioty uzupełniające: historia 
i społeczeństwo, ekonomia w praktyce
KLASA LINGWISTYCZNO-HUMANISTYCZNA - przedmioty 
nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angiel-
ski , WOS lub geografia (do wyboru przez uczniów całej klasy); 
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia 
w praktyce  

KLASA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA - przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia lub historia 
(do wyboru przez uczniów całej klasy); przedmioty uzupełniają-
ce: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, podstawy ra-
chunkowości, praca biurowa, przyroda (jeśli historia rozszerzona)
KLASA PROZDROWOTNO - PRZYRODNICZA - NOWOŚĆ!!! 
przedmioty nauczane w zakresie rozszerz onym: biologia, che-
mia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekono-
mia w praktyce, profilaktyka zdrowotna, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia taneczne i fitness, dietetyka
KLASA MENADŻERSKO- TURYSTYCZNA - NOWOŚĆ!!! 
przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 
geografia, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, 
zarządzanie i marketing usług turystycznych, podstawy turystyki 
i rekreacji, ekonomia w praktyce
OFERTA DODATKOWA:
• Teatralne Koło Młodych Twórców „Kometa”.
• Inne zajęcia artystyczne.
• Działalność wolontariatu.
• Koło dziennikarskie: gazetka szkolna „Echo Trójki”.
• Szkolna Kuźnia Talentów.
• SKS z różnych dyscyplin (siatkówka, koszykówka, piłka nożna).
• Radiowęzeł szkolny.
• PAT: PORT.
• Koła rozwijające zdolności uczniów i przygotowujące do egzaminów 

(maturalnych i zawodowych).

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie jest 
szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckie-
go. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się placówką, nowocze-
śnie wyposażoną, z profesjonalną kadrą pedagogiczną, przyjazną 
uczniom otwartą na współpracę z rodzicami. Zespół Szkół Nr 3 
jest szkołą dla młodzieży - właśnie dla Ciebie.

ATUTY SZKOŁY
• Wysoka zdawalność matur i egzaminów potwierdzających kwalifi-

kacje zawodowe.
• Lekcje wspomagane bogatym wyposażeniem dydaktycznym i mul-

timedialnym, w tym 8 nowoczesnych pracowni komputerowych.
• Zajęcia w nowoczesnej hali sportowej i siłowni. 
• Wsparcie młodzieży przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, pe-

dagoga szkolnego, psychologa, doradcę zawodowego i dyrekcję 
szkoły.

• Życzliwa atmosfera, wysoki poziom kultury.
• Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. 
• Bogato wyposażona biblioteka oraz Internetowe Centra Multime-

dialne.
• Zajęcia w szkole odbywają się tylko na jedną zmianę.
• Bieżące informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.
• Wymiana międzynarodowa (ze szkołą w Niemczech).
• Cykliczne imprezy szkolne dla młodzieży i środowiska.
• Staże zagraniczne dla uczniów (Hiszpania, Wielka Brytania, Wło-

chy).
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Szkoły ZDZ w Wyszkowie

prowadzone są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
07-200 Wyszków, 
tel./fax 029 742 42 54
e-mail: ckwyszkow@zdz.edu.pl
www.wyszkow.zdz.edu.pl
Dyrektor: Agata Rydzewska

I Technikum Poligraficzno-Usługowe  
w Wyszkowie - NAUKA BEZPŁATNA
proponuje naukę w następujących kierunkach kształcenia:

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 
przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia lub chemia, język 
obcy nowożytny; przedmioty w zakresie uzupełniającym: historia 
i społeczeństwo
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język obcy no-
wożytny; przedmioty w zakresie uzupełniającym: historia i spo-
łeczeństwo
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język obcy no-
wożytny; przedmioty w zakresie uzupełniającym: historia i spo-
łeczeństwo
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
przedmioty w zakresie rozszerzonym –geografia, język obcy no-
wożytny; przedmioty w zakresie uzupełniającym: historia i spo-
łeczeństwo

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
NAUKA BEZPŁATNA

Klasa psychologiczno-pedagogiczna
przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia 
lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru przez uczniów); przed-
mioty w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo, zaję-
cia dodatkowe; podstawy pedagogiki, pedagogika zabawy, komu-
nikacja interpersonalna
Klasa graficzno-plastyczna 
przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia 
lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru przez uczniów); przed-
mioty w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo, zaję-
cia dodatkowe; projektowanie graficzne, aranżacja przestrzeni, 
malarstwo i rysunek, historia sztuki, liternictwa, rysunku zawodo-
wego i technicznego

Klasa policyjna
przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia 
lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru przez uczniów); przed-
mioty w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo, zaję-
cia dodatkowe; podstawy prawa, podstawy prewencji, podstawy 
zawodu policjanta, techniki samoobrony, szkolenie strzeleckie, 
zagadnienia ruchu drogowego, psychologia pracy służb mundu-
rowych
Projektowanie mody
przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia 
lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru przez uczniów); przed-
mioty w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo, za-
jęcia dodatkowe; projektowanie ubiorów, modelowanie odzieży, 
organizowanie procesów produkcji odzieży, podejmowanie dzia-
łalności zawodowej z elementami języka obcego, projektowanie 
procesów produkcji odzieży

• modeling,
• stylizację paznokci, 
• wizaż i stylizację,
• tajniki modnego ma-

kijażu,
• nowoczesny look,
• projektowanie mody,
• grafikę komputerową,
• najnowszy pakiet 

Adobe,
• aranżację przestrzeni,
• malarstwo i rysunek,
• naukę pedagogiki 

i psychologii,
• praktyki pedagogicz-

ne - szkolne i przed-
szkolne, 

• konkursy branżowe,
• szkolenia branżowe,
• warsztaty dla młodych 

liderów,
• bezpłatny kurs prawa 

jazdy,
• kwalifikacje do służby 

w policji,
• zajęcia z czynnymi za-

wodowo policjantami,
• wychowanie fizyczne 

z samoobroną,
• zagraniczne wyjazdy 

edukacyjne,
• mobilność edukacyjną,
• stypendia naukowe.

Nasze szkoły są miejscem, gdzie kształcą się fachowcy poszu-
kiwani na rynku pracy. W przygotowaniu zawodowym stawiamy 
na umiejętności, aktywność i mobilność w kształtowaniu ścieżki 
zawodowej ucznia. Efektem naszych starań ma być szeroko ro-
zumiany sukces życiowy i satysfakcja z kariery zawodowej ab-
solwenta. 

Kandydat do naszej szkoły powinien posiadać predyspozycje 
do pracy w zespole i być otwarty na potrzeby innych ludzi. 

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANA SZKOŁA NA FACEBOOKU 

POSTAW NA:



STAROSTWO POWIATOWE w WYSZKOWIE

ul. Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

tel.: 29 743 59 00, 29 743 59 35
fax: 29 743 59 33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www.powiat-wyszkowski.pl 

PROJEKT i DRUK: www.reklamawyszkow.pl

Mapa edukacyjna


