


Drodzy uczniowie!
Przed Wami następny etap edukacji. Już wkrótce zmierzycie się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest 

wybór odpowiedniej szkoły. 
Mamy nadzieję, że przygotowany specjalnie dla Was informator pomoże w dokonaniu świadomego 

wyboru.
Na łamach publikacji znajdziecie bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną prezentowaną przez 

szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński. Zauważycie, że to placówki o wieloletniej tradycji, 
przyjazne i otwarte na inicjatywy uczniów. Szkoły posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną  
i lokalową, zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w sposób profesjonalny przygotowuje 
młodych ludzi do aktywnego zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Szkoły 
powiatowe oferują wiele ciekawych i nowoczesnych kierunków kształcenia organizowanych we  
współpracy z prestiżowymi uczelniami wyższymi. Stwarzają także ogromne możliwości rozwijania 
Waszych zainteresowań i pasji, poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych  
oraz pozaszkolnych.

Dbając o pełne i solidne wykształcenie uczniów, nasze szkoły współpracują z młodzieżą krajów Unii 
Europejskiej, realizują programy edukacyjne finansowane ze środków unijnych, w tym staże i praktyki 
zawodowe poza granicami kraju.

Dla najzdolniejszych prowadzimy program stypendialny.
Przyszłym uczniom naszych szkół gratulujemy dobrego wyboru i życzymy wielu sukcesów.
 

Starosta Wołomiński
Kazimierz Rakowski

UWAGA !!!
NABÓR DO SZKÓŁ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

WIĘCEJ INFORMACJI:
Starostwo Powiatowe w Wołominie

Wydział Edukacji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel.: (22) 787 43 01 wew. 119, 138;
fax: (22) 776 50 93

www.powiat-wolominski.pl
e-mail: wed@powiat-wolominski.pl
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Nazwa szkoły:

Adres:
Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Liceum Ogólnokształcące
im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
ul. Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle
(25) 675 48 94
liceumurle.pl
lo_urle@wp.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 
1920 roku w Urlach to jedyna publiczna szkoła kształ-
cąca młodzież w klasach mundurowych w Powiecie 
Wołomińskim. Ma w tym już piętnastoletnie doświad-
czenie. Od września 2017 roku klasy mundurowe 
zostały objęte „Pilotażowym programem wspierania 
szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certy-
fi kowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organi-
zowanym przez MON. Dzięki udziałowi w w/w pro-
gramie uczniowie z klas wojskowych otrzymują kom-
pletne umundurowanie. Absolwenci tych klas mogą 
liczyć na:
• odbycie skróconego, poligonowego szkolenia 

kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej 
i przeniesieniem do rezerwy;

• pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
innych rodzajów służby wojskowej;

• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe 
punkty podczas rekrutacji);

• stałe konsultacje Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Szkoła jest organizatorem uroczystości patriotycznych (Akcja Dywersyjna
Tłuszcz – Urle), zawodów sportowo-obronnych (Szkolny Bieg Komandosa), 
Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Uczniowie biorą udział 
w uroczystościach patriotycznych i zawodach sportowo- obronnych, konkur-
sach organizowanych przez inne podmioty.

Ważną umiejętnością w zawodach mundurowych jest znajomość sztuk walki. 
W czasie zajęć oraz poza nimi uczniowie trenują różne techniki walki: posługi-
wanie się nożem, pałką - tonfą, kijem, sposoby obezwładniania przeciwnika 
– to przykładowe umiejętności, które nabywają.

Nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich 
podczas zajęć na strzelnicy przy szkole oraz w czasie wyjazdów na strzelnicę 
Legii Warszawa i LOK Wołomin. Mają też możliwość organizacji i czynnego 
udziału w akcjach charytatywnych i działaniach na rzecz innych osób.
 
Od początku istnienia szkoła współpracuje z Oddziałem Specjalnym Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, gdzie uczniowie są regularnie szko-
leni przez żołnierzy. Ponadto współpracujemy z Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie, z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Wołominie. 

Wykształcenie zdobyte u nas to szansa na kontynuowanie nauki 
w szkolnictwie wyższym i pracę w służbach mundurowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa wojskowa
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka
Przedmioty dodatkowe: przysposobienie
wojskowe, język angielski wojskowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa strażacka
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka
Przedmioty dodatkowe: ochrona przeciw-
pożarowa, samoobrona

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa policyjna
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka
Przedmioty dodatkowe: prawo policyjne, język 
angielski wojskowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa  Służby Celnej
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka
Przedmioty dodatkowe: prawo celne, samoobrona

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:

NOWY KIERUNEK!!!
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Nazwa szkoły:
Adres:

Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Zespół Szkół w Tłuszczu
ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz
(29) 777 42 00
zstluszcz.pl
zsztluszcz@poczta.onet.pl

Cele szkoły:
Od 16 lat istnienia szkoła stawia sobie za cel wychow-
anie młodego obywatela, który będzie:
• charakteryzować się silną konstrukcją osobowościową 

wspartą na ponadczasowych wartościach takich jak: 
braterstwo, przyjaźń, patriotyzm, odpowiedzialność,

• świetnie funkcjonować na aktualnym, wymagającym 
rynku pracy,

• z wrażliwością poruszać się we współczesnej rzeczy-
wistości społecznej, gospodarczej czy politycznej.

Idąc za przykładem patrona K. K. Baczyńskiego, formuje-
my młodego człowieka zaangażowanego w życie swego 
kraju i społeczności lokalnej, żądnego wiedzy, pragną-
cego rozwijać swoje pasje i zainteresowania, wrażliwego
na potrzeby innych ludzi, poszukującego nowych wyzwań.
Nasze atuty:
• profesjonalna kadra pedagogiczna, która uczniów 

i rodziców traktuje podmiotowo,
• przyjazna atmosfera panująca w społeczności 

baczyńszczaków,
• bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych: Klub Wolonta-

riatu, Uczniowski Klub Sportowy, Klub Przedsię-
biorczości „Impuls”, Koło Przyjaciół Książki, gazetka 
„Pozytyw”,

• możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań 
artystycznych, sportowych, wolontariackich,

• bezpłatne 4-tygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii,
• współpraca z Politechniką Warszawską, Kolejami Ma-

zowieckimi, PKP PLK, Collegium Bobolanum, lokalny-
mi przedsiębiorstwami i instytucjami,

• doskonała baza  – przestronne, zmodernizowane pra-
cownie wyposażone w najnowszy sprzęt multi medial-
ny, bogaty księgozbiór biblioteczny, pełnowymiarowa 
hala sportowa, nowoczesne boiska szkolne, pracownie 
zawodowe wyposażone w profesjonalne, rekomen-
dowane do nauki zawodu urządzenia i sprzęt umożli-
wiający kształcenie na miejscu,

• parking rowerowy i samochodowy przy szkole.
Nasze sukcesy:
• wysokie wyniki z egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifi kacje w zawodowych, 
• sukcesy w konkursach i zawodach sportowych np.: 

• Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach – 
I miejsce,

• IX Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Teatralną 
i Scenariusz Filmowy – I miejsce,

• konkurs „Powiat Wołomiński to jest moje miejsce 
na Ziemi” - I i III miejsce, 

• Powiatowy Konkurs „Sprzątanie świata” - I miejsce,
• Ogólnopolski Konkurs „Wędrujący Norwid” – I miejsce,
• VIII Powiatowy Bieg Komandosa – II miejsce 

drużynowo i I indywidualnie dziewcząt,
• Konkurs literacko – plastyczny „Wartości Jana 

Pawła II drogowskazem w moim życiu”– część 
literacka: II miejsce, część plastyczna: II miejsce 
i wyróżnienie,

• XVII Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu 
Wołomińskiego – III miejsce,

• Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ma-
zowszu – III miejsce drużynowo i I indywidualnie, 

• III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II 
– prawdziwy autorytet młodzieży”– „Recytacja”: 
I i III miejsce, „Poezja śpiewana”: III miejsce, „Wizja 
plastyczna”: II i III miejsce, 

• Powiatowy Konkurs Ekologiczny – III miejsce 
drużynowo.

• stypendia: Starosty Powiatu Wołomińskiego „Talent”, 
Prezesa Rady Ministrów, PKP PLK,

• tytuły: „Szkoła z klasą”, „Uczniowie z klasą” oraz 
„Szkoła Odkrywców Talentów”,

• organizacja imprez o zasięgu powiatowym: Powia-
towy Konkurs Recytatorski Poezji K.K.Baczyńskiego, 
zawody sportowe w ramach Licealiady, Rajd Rowe-
rowy z Naturą i Kulturą, Mikołajkowy Turniej Piłki 
Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZS.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. K. Baczyńskiego
Klasa psychologiczno - pedagogiczna
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, 
język angielski

TECHNIKUM im. K. K. Baczyńskiego
Zawód technik mechanik
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: fi zyka i matematyka
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIKUM im. K. K. Baczyńskiego
Zawód technik usług fryzjerskich
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: chemia i język angielski
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26. Projektowanie fryzur

TECHNIKUM im. K. K. Baczyńskiego
Zawód technik transportu kolejowego
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone:  geografi a, matematyka
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.47. Planowanie i realizacja przewozów 
kolejowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. K. K. Baczyńskiego
Klasa biznesowa z elementami reklamy
Języki obce: język angielski i język niemiecki lub 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
im. K. K. Baczyńskiego
Klasa wielozawodowa
Języki obce: język angielski, język niemiecki, 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
kwalifi kacje w zawodach do wyboru - blacharz, 
lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, 
dekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, 
kucharz, ogrodnik, piekarz, krawiec i inne

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
im. K. K. Baczyńskiego
Zawód mechanik pojazdów
samochodowych
Języki obce: język angielski, język niemiecki, 
język rosyjski (jeden do wyboru)
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:
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Nazwa szkoły:
Adres:

Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Zespół Szkół w Wołominie
ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin
(22) 776 27 53
zs-wolomin.edupage.org
zs-wolomin@o2.pl

Zespół Szkół w Wołominie to szkoła z ponad 60-letnią 
tradycją kształcenia.

Szkoła oferuje:
• wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną, 
• dwie pracownie komputerowe, 
• nowoczesne sale dydaktyczne,
• Multi medialne Centrum Informacji wraz z przestronną 

biblioteką i czytelnią z bogatym księgozbiorem zgod-
nym z kierunkami kształcenia i zainteresowaniami 
młodzieży, 

• salę gimnastyczną i siłownię,
• kompleks boisk „Orlik 2012” z zapleczem socjalnym,
• lodowisko „Biały Orlik” czynne w sezonie zimowym.

Szkoła zapewnia:
• uczniom Technikum: praktyki zawodowe w renomo-

wanych hotelach (m.in. Mariott , Sheraton), fi rmach 
J.W. Constructi on i biurach podróży,

• uczniom Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
staże zawodowe w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, 

• stypendia socjalne i naukowe w ramach posiadanych 
środków.

Tradycją szkoły jest:
• udział uczniów w konkursach: 

• Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości,
• Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu

Wołomińskiego (nasi uczniowie zdobywali wielo-
krotnie czołowe miejsca),

• uczestnictwo młodzieży w: akcjach charytatywnych,
wolontariacie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

• wychowanie młodzieży w duchu patriotyczno-
obywatelskim.

Nasza szkoła stawia na szkolnictwo zawodowe. 
Zawody, które proponujemy absolwentom gimnazjum 
są zawodami interesującymi, przyszłościowymi, dający-
mi możliwość zatrudnienia na terenie całej Unii Europejskiej, w dłuższym etapie niezależnymi od chwilowych 
sytuacji kryzysowych. Praca w branży budowlanej, hotelarskiej i turystycznej daje możliwość poznania nowych 
ciekawych ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia się zawodowego.
Dbamy o rozwój zainteresowań i osobowości uczniów, rozwój kultury fi zycznej, wspieramy wolontariat.
Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych.

Gimnazjalisto – Zespół Szkół
w Wołominie Twoją szansą na przyszłość

TECHNIKUM
Zawód technik hotelarstwa
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografi a
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego): 
TG.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
TG.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie

TECHNIKUM
Zawód technik obsługi turystycznej
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografi a
Kwalifi kacje:
TG.13. Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych
TG.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Klasa wielozawodowa
Języki obce: język angielski lub język niemiecki
Kwalifi kacje (dot. kształcenia zawodowego):
zgodnie z wybranym zawodem
Przykładowe zawody:
• fryzjer: AU.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,
• kucharz: TG.6. Sporządzanie potraw i napojów,
• mechanik pojazdów samochodowych: M.18. 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych

• elektryk: EE.7. Montaż i konserwacja maszyn 
 i urządzeń elektrycznych
 EE.8. Montaż i konserwacja instalacji   
 elektrycznych

• cukiernik: TG.4. Produkcja wyrobów cukier-
niczych

• lakiernik: MG.28. Wykonywanie prac lakier-
niczych).

Uczniów niepełnosprawnych (posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 
zapraszamy do oddziału integracyjnego. Nauczyciel 
wspomagający i indywidualne programy nauczania 
na pewno pozwolą osiągnąć sukces.

TECHNIKUM
Zawód technik budownictwa
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fi zyka
Kwalifi kacje:
BD.20. Montaż konstrukcji budowlanych
BD.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygot-
owywanie dokumentacji przetargowej
BD.33. Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:
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Nazwa szkoły:
Adres:

Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
(22) 781 02 50, (22) 771 94 42
www.moscicki.edu.pl
zs@zielonka.edu.pl

Proponujemy naukę w zawodach, poszukiwanych na 
rynku pracy. W nowocześnie wyposażonych pracow-
niach kształcimy specjalistów z wielu branż zawo-
dowych! Praktyki odbywamy u najlepszych pracodaw-
ców Warszawy oraz Powiatu Wołomińskiego, a także 
w krajach europejskich (Hiszpania, Portugalia, Niemcy). 
Technik hotelarstwa praktyczną wiedzę zdobywa 
również w czasie rejsów na promach UNITY LINE na 
trasie Polska - Szwecja.  

Chcemy by nasi absolwenci byli nie tylko świetnymi 
specjalistami w zawodzie, ale by chętnie podejmowali 
życiowe wyzwania, chcieli się rozwijać, mieli przyjaciół, 
cenili rodzinę, Ojczyznę, wierzyli w ideały. Działamy 
razem, wspólnie angażujemy się w ważne sprawy!

WARTO TU BYĆ! 
• kształcimy modułowo (nauka koncentruje się na 

zdobywaniu wiedzy poprzez działania praktyczne),
• nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w przed-

miotowych olimpiadach,
• aktywnie angażujemy się w patriotyczne działania,
• oferujemy naszym uczniom udział w projektach 

unijnych, w tym zagranicznych,
• uczą się u nas również osoby niepełnosprawne 

ruchowo, zapewniamy niezbędne udogodnienia,
• jesteśmy szkołą bezpieczną, monitorowaną, wolną 

od przemocy,
• dysponujemy bogatym zapleczem sportowym: boiska 

Orlik, sala gimnastyczna, siłownia, 
• urządziliśmy nowoczesne strefy relaksu dla uczniów,
• jesteśmy blisko stacji PKP Zielonka!

PRZYJAZNA SZKOŁA,
NOWOCZESNA EDUKACJA!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa FIT & GYM
Języki obce: język angielski, język hiszpański
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa Integracyjna
Języki obce:  język angielski, język hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza 
o społeczeństwie język angielski

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:

TECHNIKUM
Zawód technik teleinformatyk
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi 
przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka/ 
geografi a
Kwalifi kacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów kompu-
terowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09. Programowanie, tworzenie i admini-
strowanie stronami internetowymi i bazami danych.

TECHNIKUM
Zawód technik elektryk
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi 
przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka/ 
geografi a
Kwalifi kacje:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja insta-
lacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych.

TECHNIKUM
Zawód technik grafi ki i poligrafi i cy-
frowej
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi 
przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: 
chemia/geografi a
Kwalifi kacje:
AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 
grafi cznych i publikacji cyfrowych.
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

TECHNIKUM
Zawód technik elektronik
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka; drugi 
przedmiot do wyboru po klasie pierwszej: fi zyka/ 
geografi a
Kwalifi kacje:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów 
i urządzeń elektronicznych.
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

TECHNIKUM
Zawód technik hotelarstwa
Języki obce: język angielski, język hiszpański
Przedmioty rozszerzone: geografi a, język angielski
Kwalifi kacje:
TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji. 
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie.

TECHNIKUM
Zawód technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografi a
Kwalifi kacje:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 
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Nazwa szkoły:
Adres:

Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
al. Armii Krajowej 38, 05-200  Wołomin 
(22) 776 39 54, (22) 776 39 56
www.zsewolomin.edupage.org
zsewolomin@wp.pl

Nasze atuty
EKONOMIK to szkoła z ponad 75-letnią tradycją,
w której uczą się kolejne pokolenia mieszkańców 
Wołomina i okolic. Ma najlepszą lokalizację w mieście. 
Do dyspozycji uczniów jest m.in. 5 pracowni kompute-
rowych, centrum multi medialne, dwa boiska sportowe, 
siłownia, sklepik, ksero dla uczniów. Zapewniamy jedno-
zmianową naukę, bezpieczną i przyjazną atmosferę, 
praktyki zawodowe, komfort dla uczniów niepełno-
sprawnych.

Nasze osiągnięcia
W tegorocznym ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponad-
gimnazjalnych magazynu „Perspektywy” EKONOMIK 
uzyskał tytuł „Brązowa Szkoła 2018”. Otrzymaliśmy 
również certyfi kat „Szkoła Przedsiębiorczości” oraz 
tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach o zasięgu 
powiatowym oraz w olimpiadach ogólnopolskich. Naj-
lepsi wyróżniani są stypendiami „Talent” oraz Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów

Szkoła oferuje
Tylko w EKONOMIKU znajdziecie niepowtarzalną 
ofertę w IV Liceum Ogólnokształcącym, interesujące 
i przyszłościowe zawody w Technikum Ekonomicznym 
oraz cztery języki obce. Wyłącznie w EKONOMIKU 
odbywają się corocznie imprezy szkolne: Bieg o Puchar 
Dyrektora Szkoły, gra terenowa „Wołomin - moja mała 
ojczyzna”, rajd pieszy „Szlakiem Bitwy Warszawskiej”.
Organizujemy wydarzenia o zasięgu powiatowym:
Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości, Powia-
towy Dzień Planowania Kariery Zawodowej, Giełdę 
Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego. 
Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, 
Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Warszawską 
Szkołą Reklamy i Uczelnią Techniczno – Handlową im. 
H. Chodkowskiej w Warszawie. Prowadzimy projekt 
„Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Maga-
zynowe”. Uczniowie szkoły uczestniczą w praktykach 
zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpa-
nii i Niemczech.

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:
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IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa PUBLIC RELATIONS z elementami 
psychologii
Języki obce: język angielski – kontynuacja i drugi 
język: język hiszpański - od podstaw
Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, 
wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające: podstawy reklamy 
i PR, elementy psychologii

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Zawód Technik ekonomista
Języki obce: język angielski - kontynuacja i drugi 
język do wyboru: język rosyjski - od podstaw lub 
język niemiecki - od podstaw
Przedmioty rozszerzone: geografi a, matematyka
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Kwalifi kacje:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności 
w organizacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Zawód Technik organizacji reklamy
Języki obce: język angielski - kontynuacja i drugi 
język do wyboru: język rosyjski - od podstaw lub 
język niemiecki - od podstaw
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza 
o społeczeństwie
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Kwalifi kacje:
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowej 

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Zawód Technik logistyk
Języki obce: język angielski - kontynuacja i drugi 
język do wyboru: język rosyjski - od podstaw lub 
język niemiecki - od podstaw
Przedmioty rozszerzone: geografi a, język angielski
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Kwalifi kacje:
AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu 

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Zawód Technik handlowiec
Języki obce: język angielski - kontynuacja i drugi 
język do wyboru: język rosyjski - od podstaw lub 
język niemiecki - od podstaw
Przedmioty rozszerzone: geografi a, wiedza 
o społeczeństwie
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Kwalifi kacje:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej 

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Zawód Technik spedytor
Języki obce: język angielski - kontynuacja i drugi 
język do wyboru: język rosyjski - od podstaw lub 
język niemiecki - od podstaw
Przedmioty rozszerzone: geografi a, język angielski
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Kwalifi kacje:
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa 
klientów i kontrahentów

Ekonomik - warto tu być
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Nazwa szkoły:
Adres:

Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05 - 250 Radzymin
(22) 786 50 15, (22) 786 50 69
www.norwid.com.pl
lo_radzymin@op.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
to 170 lat tradycji i doświadczenia. Szkoła mieści się 
w zabytkowym budynku, wyróżnia się niepowtarzalną 
atmosferą, przyjaznym klimatem dla młodzieży, nowa-
torskim podejściem do nauki i wychowania oraz 
doskonałą infrastrukturą. Od 1 września 2017 r. ucznio-
wie korzystają z nowego skrzydła, w którym mieszczą 
się m.in.: pełnowymiarowa hala sportowa, czytelnia 
multi medialna, przestronne szatnie, nowoczesne pra-
cownie.

Wykształcenie zdobyte u nas to dobrze zdany egzamin
maturalny oraz szansa na kontynuowanie nauki 
w szkolnictwie wyższym. Absolwent naszej Szkoły 
potrafi  sprostać wymaganiom współczesnego rynku 
pracy.

Oferujemy atrakcyjne formy zdobywania wiedzy. Reali-
zujemy program stypendialny “PRYMUS” pod hasłem 
“Uczyć się opłaca”. Uczniowie Liceum otrzymują stypen-
dia: Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Starosty Wołomińskiego „Talent“, Mazowieckie-
go Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie 
Uzdolnionych oraz indeksy na renomowane uczelnie.

Nasza Szkoła jest laureatem wielu presti żowych nagród,
w tym Ministra Edukacji Republiki Francuskiej za 
“Najciekawsze formy pracy z młodzieżą“. Szkoła uzyskała również elitarne tytuły: „Szkoła z Tradycją“ Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Fundacji Szansa, „Szkoła MINI Akademii Matematyki“ Politechniki Warszawskiej, 
„Szkoła aktywna sportowo“ Forum Media Polska, „Szkoła Dialogu“ amerykańskiej fundacji Facing History and 
Ourselves oraz „Szkoła Przyjazna Rodzinie“ Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Realizujemy wszechstronny program edukacji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków 
obcych, przedsiębiorczości, ekonomii, psychologii i pedagogiki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Licealiści aktywnie 
współpracują z młodzieżą z krajów Unii Europejskiej. Mają niepowtarzalną okazję poznawać języki obce w prak-
tyce oraz tradycję i kulturę krajów europejskich podczas wyjazdów zagranicznych.

Szkoła współpracuje z renomowanymi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską 
i Szkołą Główną Handlową. Wspólnie z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych PW organizujemy „Mini 
Akademię Matematyki“ dla młodzieży Powiatu Wołomińskiego.  9 Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach opiekuje  się klasą  sportowo – mundurową. 

W 2016 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie przyznało Szkole bardzo wysoką ocenę z ewaluacji zewnętrznej. 

W naszej Szkole
jesteś dobrym uczniem.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Cypriana Kamila Norwida
Klasa I A (biznesowa)
Przedmioty z rozszerzonym programem naucza-
nia: język angielski, informatyka, geografi a lub 
matematyka (do wyboru)
(utworzenie grupy będzie zależało od liczby chętnych)
Języki obce: język angielski, język francuski lub 
język hiszpański 
(utworzenie grup językowych będzie uzależnione od liczby 
chętnych)
Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, 
matematyka w praktyce
*w przypadku zainteresowania młodzieży proponujemy nauczanie 
dwujęzyczne (język wykładowy – j. angielski)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Cypriana Kamila Norwida
Klasa I C (psychologiczno-pedagogiczna)
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  
język polski, historia, wos
Języki obce: język angielski, język francuski lub 
język hiszpański 
(utworzenie grup językowych będzie uzależnione od liczby 
chętnych)
Przedmioty uzupełniające: podstawy psychologii, 
podstawy pedagogiki, historia prawa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Cypriana Kamila Norwida
Klasa I D (sportowo – mundurowa)
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  
język angielski, biologia, chemia
Specjalizacje sportowe: piłka nożna, piłka ręczna
Języki obce: język angielski, język francuski lub 
język hiszpański 
(utworzenie grup językowych będzie uzależnione od liczby 
chętnych)
Przedmioty uzupełniające: gry zespołowe/
wiedza o służbach mundurowych
Zajęcia dodatkowe: podstawy samoobrony, basen
(utworzenie grupy mundurowej będzie zależało od liczby chętnych)

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:
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Nazwa szkoły:

Adres:
Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
im. inż. Czesława Nowaka
Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin
(22) 786 63 02, (22) 786 63 58
www. zstz-radzymin.pl 
zstz.radzymin@gmail.com 

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych (dawniej Zespół 
Szkół Terenów Zieleni) im. inż. Czesława Nowaka 
w Radzyminie posiada ponad 60-letnią tradycję 
w kształceniu zawodowym młodzieży. 
Od wielu lat realizujemy projekty unijne umożliwiając 
uczniom naszej szkoły zdobycie doświadczenia zawo-
dowego podczas praktyk w krajach Unii Europejskiej. 
Organizujemy wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Irlandii 
i Włoch w ramach projektu złożonego w programie 
Erasmus+, realizowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkoła posiada:
• nowoczesne pracownie dydaktyczne, 
• doskonałe zaplecze do praktycznej nauki zawodu, 
• ogród otaczający budynek szkoły,
• dobrą lokalizację (szkoła znajduje się przy trasie 

Warszawa-Wyszków),

Szkoła współpracuje z:
• Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

oraz Wszechnicą Żywieniową przy SGGW,
• Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów 

i Techników Ogrodnictwa (SITO), 
• Centrum Szkolenia Barmanów - Jerzy Czapla w Legionowie,
• CISCO Networking Academy,
• Microsoft  ImagineTM.

W ramach praktyki zawodowej współpracujemy z Uni-
wersytetem Warszawskim i Ogrodem Botanicznym UW 
w Warszawie, restauracjami w renomowanych hotelach 
warszawskich (np. Royal Bristol Warsaw, Polonia Palace, 
Radisson Blu, Sheraton) oraz fi rmami informatycznymi 
(np. Arcus S.A., NTT System)

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umie-
jętności w szkolnych kołach: Fotografi cznym, Wolon-
tariatu, Zdrowego żywienia, Teatralnym, Ekologicznym, 
Młodych architektów, Programistycznym 

TECHNIKUM ZAWODOWE
Zawód technik architektury
krajobrazu 314202
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza 
o społeczeństwie
Kwalifi kacje: 
RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów architektury krajobrazu 
RL.22 .Organizacja prac związanych z budową 
oraz konserwacją obiektów małej architektury 
krajobrazu

TECHNIKUM ZAWODOWE
Zawód technik żywienia i usług gastro-
nomicznych 343404
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza 
o społeczeństwie
Kwalifi kacje: 
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastro
nomicznych

TECHNIKUM ZAWODOWE
Zawód kelner 513101
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia
Kwalifi kacje:
TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

TECHNIKUM ZAWODOWE
technik informatyk 351203
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski,
matematyka
Kwalifi kacje:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów kompu
terowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09. Programowanie, tworzenie i admini
strowanie stronami internetowymi i bazami 
danych

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:
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Nazwa szkoły:

Adres:
Telefon i fax:
Strona www:

E-mail:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego 
w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie 
ul. M. Sasina 33, 05-200 Wołomin 
(22) 787 79 09, (22) 776 34 46
www.1lo.wolomin.pl
1lo_wolomin@interia.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego 
w Wołominie to szkoła, która dzięki swojemu wielo-
letniemu doświadczeniu jest w stanie zagwarantować  
zdobywanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu 
maturalnego na najwyższym poziomie (zapewniając tym 
samym miejsca na presti żowych uczelniach). 

Nasze liceum posiada szeroką ofertę edukacyjną. Pro-
ponujemy następujące profi le klas: matematyczno-geo-
grafi czny, humanistyczny, biologiczno-chemiczny, ogól-
ny, sportowy W każdej z nich realizowane są programy 
autorskie: teksty kultury, esej historyczny, matematyka 
w praktyce, metody badawcze w biologii, kartografi a 
oraz elementy anatomii człowieka.

Języki obce nauczane są w grupach międzyoddzia-
łowych. Językiem wiodącym we wszystkich klasach jest 
j.angielski, a jako drugi język obcy, uczniowie wybierają:  
j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski lub j. włoski. 

Szkoła podtrzymuje najlepsze tradycje, takie jak: 
międzynarodowe wymiany i współpraca w ramach 
programu Erasmus+, warsztaty językowe na Malcie, 
wyjazdy edukacyjne i integracyjne, międzyszkolne 
konkursy przedmiotowe oraz organizowane w naszym 
liceum sesje naukowe z udziałem przedstawicieli świata 
nauki i kultury, a także tydzień fi lmowy i tydzień języków 
obcych. Jesteśmy także otwarci na nowoczesne formy 
rozwoju, stąd nasz udział w licznych przedsięwzięciach, 
między innymi w Konfrontacji Szkół w E-Sporcie.

Liceum wyposażone jest w pracownię komputerową 
z pełnym dostępem do Internetu, pracownię multi -
medialną, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz praco-
wnie przedmiotowe, a także nowoczesną pełnowymia-
rową halę sportową i boisko. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa biologiczno-chemiczna
Języki obce: język angielski oraz jeden do wyboru 
spośród: język niemiecki, język francuski, język 
rosyjski lub język włoski
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, 
chemia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa humanistyczna
Języki obce: język angielski oraz jeden do wyboru 
spośród: język niemiecki, język francuski, język 
rosyjski lub język włoski
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa matematyczno-geografi czna
Języki obce: język angielski oraz jeden do wyboru 
spośród: język niemiecki, język francuski, język 
rosyjski lub język włoski
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, 
geografi a

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa ogólna
Języki obce: język angielski oraz jeden do wyboru 
spośród: język niemiecki, język francuski, język 
rosyjski lub język włoski
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, 
geografi a

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa sportowa
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka)
Języki obce: język angielski oraz jeden do wyboru 
spośród: język niemiecki, język francuski, język 
rosyjski lub język włoski
Przedmioty rozszerzone: informatyka, biologia, język 
angielski 
W klasie sportowej jest dziesięć godzin zajęć spor-
towych (wychowanie fi zyczne i zajęcia z trenerem)  

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie prowadzić rekrutację do następujących typów szkół:
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STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: (22) 787 43 01 wew. 119, 138;

fax: (22) 776 50 93
e-mail: wed@powiat-wolominski.pl

www.powiat-wolominski.pl


