BARTOSZYCE:
1. L.O. im. Stefana Żeromskiego ul. Boh. Monte Cassino 9
Kierunki:
~ klasa matematyczno - informatyczna
~ klasa bezpieczeństwa wewnętrznego
~ klasa dziennikarsko – prawna
~ klasa biologiczno – chemiczna
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej ul. J. Słowackiego 1
Kierunki:
LO:
~ kl mat. Fiz.
~ kl medyczna
~ kl bezpieczeństwo wewnętrzne
~ kl prawno-administracyjna
~kl Lingwistyczna
TECHNIKUM:
~ ekonomiczne
~ handlowe
~ organizacji reklamy
~ spedycyjne
SZKOŁABRANŻOWA:
~zawody według praktyk

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Bolesława Limanowskiego 10
Kierunki:
~ Technik informatyk
~ Tech. Mechatronik
~ tech. Pojazdów samochodowych
~ tch. Hotelarz
~ tech. Obsługi turystycznej
~ Ślusarz

LIDZBARK WARMIŃSKI
1. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica ul. Orła Białego 5,

Technikum Nr 1
technik ekonomista (grupa policyjno-prawna, grupa akademicka pod patronatem SGH)
technik hotelarstwa,
technik mechanik,
technik usług fryzjerskich,
technik informatyk,
technik pojazdów samochodowych.
Cykl kształcenia w Technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Zdanie
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe nadaje tytuł technika.
Proponowane języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski (dwa do
wyboru).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
sprzedawca,
ślusarz,
cukiernik,
stolarz,
pozostałe zawody.

2. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3A
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pozwala zdobyć umiejętności:
- z zakresu żywienia, sporządzania potraw i napojów,
- obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych,
- planowania pracy i nadzoru personelu,
- a także obsługi konsumenta.
Technikum kelnerskie
Program nauczania w Technikum Kelnerskim uwzględnia między innymi:

- planowanie czynności związanych z obsługą gości,
- obsługiwanie gości zgodnie z obowiązującymi standardami,
- opracowywanie kart menu,
- doradzanie gościom w wyborze potraw i napoi,
- dobieranie sprzętu serwisowego do ich podawania,
- sporządzanie potraw i napoi w obecności gości,
- wykonywanie usług kelnerskich podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza
zakładem gastronomicznym.
Technikum obsługi turystycznej
Uczeń Technikum Turystycznego zdobywa w szkole wiedzę z zakresu między innymi:
- planowania, koordynowania i nadzorowania realizacji obsługi turystycznej,
- bada popyt oraz kreuje popyt usług turystycznych dla klientów krajowych i
zagranicznych,
- planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów,
- wreszcie organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.
Technikum przetwórstwa mleczarskiego
Zasadnicza szkoła zawodowa
KUCHARZ
WĘDLINIARZ
PIEKARZ
CUKIERNIK
OGRODNIK
ROLNIK
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka ul. Krasickiego 4,
Liceum Ogólnokształcące
kształcenie w zakresie rozszerzonym z:
języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
języka polskiego, języka obcego nowożytnego, geografii
matematyki, chemii, biologii
matematyki, fizyki, geografii
biologii, chemii, fizyki w medycynie

języka obcego nowożytnego, wiedzy o społeczeństwie, geografii

RESZEL
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego
TECHNIKUM
technik informatyk / e-sport(programowanie gier komputerowych)
technik architektury krajobrazu
technik technologii drewna
specjalność- design w meblarstwie

NOWOŚĆ!!!

technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik cyfrowych procesów graficznych
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
klasa wielozawodowa / stolarz, sprzedawca, ślusarz, fryzjer, operator obrabiarek
skrawających, tapicer
klasa stolarska

JJEZIORANY
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany ul. Mickiewicza 11
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Branżowa I stopnia
Klasa wielozawodowa

BISKUPIEC
Zespół Szkół w Biskupcu: Bolesława Chrobrego 13,
Liceum Ogólnokształcące - 3-letnie
-- profil ogólny
-- profil mundurowy kandydaci muszą posiadać nienaganna postawę wychowawczą
(na świadectwie ukończenia gimnazjum co najmniej dobra ocena z zachowania i co
najmniej ocena dobra z wychowania fizycznego oraz brak przeciwwskazań lekarskich do
uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego)

Technikum – 4-letnie
- technik informatyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik ekonomista
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3-letnia
- sprzedawca
- ślusarz
- klasa wielozawodowa

