Drodzy Uczniowie!
Przekazujemy w Wasze ręce informator
o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Wyszkowski.
Przed Wami kolejny etap nauki i ważna decyzja do podjęcia.
Przedstawiamy Wam ofertę nauki w naszych liceach, technikach
oraz szkołach branżowych. Jesteśmy przekonani, że dokonacie
słusznego wyboru, który sprawi że zdobędziecie wiedzę
potrzebną do wykonywania upragnionego zawodu,
czy też podjęcia nauki na wymarzonej uczelni.

Do zobaczenia w naszych szkołach!
Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
Leszek Marszał

Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Żukowski

Nabór do szkół prowadzony w systemie elektronicznym!
www.wyszkow.edu.com.pl
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16 maja 2022r. - 20 czerwca 2022r. (godz. 15.00) składanie
wniosków o przyjęcie do szkół
20 czerwca 2022r. (godz. 15.00) ostateczny termin
przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru
24 czerwca 2022r. (godz. 8.00) - 13 lipca 2022 (godz. 15.00)
przyjmowanie przez szkoły ponadpodstawowe kopii
świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu
ósmoklasisty
20 lipca 2022 r. informacja o kwalifikacji do oddziału
21 lipca 2022r. (godz. 8.00) - 27 lipca 2022 (godz. 15.00)
potwierdzenie woli przyjęcia i dostarczenie oryginałów
dokumentów
28 lipca 2022 r. (do godz. 14.00) szkoły ponadpodstawowe
ogłaszają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej ''Kopernik'' w Wyszkowie
ul. Świętojańska 82, 07-200 Wyszków

OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023

sekretariat@ceziu.pl
www.ceziu.pl

TECHNIKUM:
TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK SPEDYTOR

(matematyka)

(geografia)

TECHNIK ENERGETYK

TECHNIK LOGISTYK

(matematyka)

(język angielski)

TECHNIK REKLAMY
(informatyka, język angielski)

TECHNIK INFORMATYK
(informatyka)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
(matematyka)

tel./fax: 29-742-48-61

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

(wiedza o społeczeństwie, język angielski)

MENADŻERSKO - EKONOMICZNE

(język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA :
KLASA WIELOZAWODOWA

(sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz,
stolarz, mechanik pojazdów samochodowych,
elektryk oraz wiele innych)

Zespół Szkół Nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie
ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków
tel. 29 742 54 27

OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
TECHNIKUM:
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARANŻACJĄ
WNĘTRZ I ELEMENTAMI FLORYSTYKI

zs1@zs1wyszkow.edu.pl
www.zs1wyszkow.edu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
KLASA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA
(język polski, biologia, geografia)

(język angielski, biologia)

KLASA PRAWNO-ADMINISTRACYJNA

(język angielski, biologia)

KLASA LINGWISTYCZNO-DZIENNIKARSKA

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
(matematyka, fizyka)

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
(język angielski, matematyka)

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
(język angielski, biologia)

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

(język angielski, geografia)

(język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie)
(język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA :
KLASA WIELOBRANŻOWA

(stolarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy, elektryk, mechanik -monter maszyn i
urządzeń, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, murarz -tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych,
piekarz, cukiernik, wędliniarz, kucharz, drukarz offsetowy)

Zespół Szkół w Długosiodle
OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
Wykształcenie średnie dla absolwentów Branżowej
Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
gimnazjum i szkoły podstawowej.
Nauka trwa 3 lata dla absolwentów Branżowej Szkoły
I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy – rolnik
Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

ul. Poniatowskiego 25, 07-210 Długosiodło
Tel. / fax. (29) 74 12 529
zs_dlo@interia.pl
zsdlo.superszkolna.pl

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Klasa wielozawodowa m. in. blacharz, elektryk, fryzjer,
kominiarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych,
murarz-tynkarz, operator maszyn leśnych, piekarz, rolnik,
sprzedawca, stolarz, kucharz, monter maszyn i urządzeń,
lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy,
elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, drukarz
offsetowy, cukiernik.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie
OFERTA EDUKACYJNA
2022/2023
KLASA 1A

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Tadeusza Kościuszki 52, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 74 246 22

KLASA 1B

szkola@1lowyszkow.pl

KLASA 1C

www.1lowyszkow.pl

z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki
z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, biologii i języka angielskiego

KLASA 1D

z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego

KLASA1E

z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, biologii i chemii

KLASA 1F

z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, geografii i historii

STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE
WYDZIAŁ EDUKACJI
ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 74 359 49
edukacja@powiat-wyszkowski.pl
www.powiat-wyszkowski.pl

Powiat Wyszkowski

powiatwyszkowski

