
Zespół Szkół Nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego 

w Ostrowi Mazowieckiej



Patron szkoły – rtm. Witold Pilecki 
,,Witold”, ,,Druh”

• Rotmistrz kawalerii 
Wojska Polskiego.

• Współzałożyciel Tajnej 
Armii Polskiej.

• Żołnierz Armii Krajowej.

• Więzień i organizator ruchu 
oporu w KL Auschwitz.



Dyrekcja szkoły

mgr Irena Kalinowska mgr Ryszard Kowalczyk

mgr Ilona Plewnicka mgr Marta Polakowska



Kierunki kształcenia
- Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)

1. Służb mundurowych – przedmioty rozszerzone 
(chemia, geografia, język angielski/niemiecki + 
przedmiot uzupełniający – edukacja obronna)

2. Ratownicze – przedmioty rozszerzone (biologia, 
chemia, język angielski/niemiecki + przedmiot 
uzupełniający – edukacja z zakresu ratownictwa)

3. Pedagogiczno-opiekuńcze – przedmioty rozszerzone 
(język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie + 
przedmiot uzupełniający – podstawy psychologii 
i pedagogiki)



Kierunki kształcenia
- Technikum (5-letnie)

1. Technik logistyk z rozszerzeniem transportu międzynarodowego –
przedmiot rozszerzony (geografia)

2. Technik budownictwa – przedmiot rozszerzony (fizyka)

3. Technik informatyk – przedmiot rozszerzony (informatyka)

4. Technik technologii drewna zarządzanie produkcją mebli – przedmiot 
rozszerzony (chemia) klasa pod patronatem FM FORTE S.A.

5. Technik pojazdów samochodowych – przedmiot rozszerzony 
(język angielski)

6. Technik usług fryzjerskich – przedmiot rozszerzony (biologia)

7. Technik elektryk – przedmiot rozszerzony (fizyka)



Kierunki kształcenia

- Szkoła branżowa I stopnia (3-letnia)
1. Kierowca – mechanik                 

(kurs na prawo jazdy kat. B)

- Szkoła branżowa II stopnia (2-letnia)

1. Technik transportu drogowego      



KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Klasa o tym profilu ma 
dać szansę młodym 
ludziom sprawdzenia 
się przed podjęciem 
decyzji 
o podjęciu studiów                
w uczelniach 
przygotowujących 
kadry dla wojska, 
policji, straży 
granicznej i straży 
pożarnej i leśnej. 

Przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, geografia
Przedmiot uzupełniający: edukacja obronna





KLASA RATOWNICZA 

Nauka w klasie ratowniczej 
umożliwi Ci doskonałe 
przygotowanie do podjęcia 
studiów na kierunkach tj.: 
medycyna, farmacja, 
analityka medyczna, 
kosmetologia, weterynaria, 
ratownictwo medyczne i 
wiele innych.

Przedmioty rozszerzone: j.angielski,biologia,chemia

Przedmiot uzupełniający: edukacja z zakresu ratownictwa.





KLASA PEDAGOGICZNO-OPIEKUŃCZA

Nauka w tej klasie 
przygotowuje do podjęcia 

studiów na kierunkach: 
psychologia, pedagogika, 

rehabilitacja, fizykoterapia, 
a także sprawdzenie swoich 

predyspozycji do pracy 
z dziećmi, młodzieżą, 
osobami dorosłymi, 
pogłębianie postawy 

tolerancji i wrażliwości 
na drugiego człowieka.

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia i WOS
Przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii i pedagogiki





MASZ ZAWÓD – MASZ PRACĘ



TECHNIK LOGISTYK

W wyniku kształcenia 
absolwent powinien umieć 
planować, organizować, 
realizować i kontrolować 
wykonanie zadań 
logistycznych środkami 
transportu lądowego, 
lotniczego i wodnego.

Przedmiot rozszerzony: geografia





TECHNIK BUDOWNICTWA

Podstawowym celem kształcenia 
w zawodzie technik budownictwa 
jest przygotowanie absolwenta 
do prowadzenia robót 
budowlanych, opracowania 
dokumentacji budowlanej, 
kierowania zespołami 
(przy wznoszeniu budowli), 
sporządzania obmiarów 
kosztorysów, itp.

Przedmiot rozszerzony: fizyka





TCHNIK INFORMATYK
Uczniowie nabywają następujące 

umiejętności:
- posługiwanie się różnorodnymi systemami 

operacyjnymi i typowym oprogramowaniem 
użytkowym i narzędziowym,

- praca w różnych rodzajach sieci 
komputerowych,

- projektowanie i wykonywanie sieci 
komputerowej i administrowanie bazami 

danych,
- dobieranie konfiguracji sprzętu i 
oprogramowania dla podstawowych 

zastosowań zawodowych.

Przedmiot rozszerzony: informatyka





TECHNIK TECHNOLOGII 
DREWNA

W zawodzie technik technologii drewna 
pasja i praktyka idą w parze."

Technik technologii drewna odpowiada za 
prawidłowe przygotowanie, przebieg, 
kierowanie i nadzorowanie procesu 

technologicznego w zakładach przemysłu 
drzewnego. Technik steruje procesem 

pozyskiwania oraz konserwacji surowców i 
materiałów drzewnych przed szkodliwym 

działaniem czynników biotycznych i 
atmosferycznych, suszeniem tarcicy. 

Przedmiot rozszerzony: chemia





TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Nauka w tym zawodzie łączy w sobie umiejętności 
wykorzystania wiedzy ogólnotechnicznej 

umożliwiającej zrozumienie budowy i zasad 
działania pojazdów oraz procesów 

technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania 
i naprawiania, znajomość warunków i sposobów 

eksploatacji pojazdów, mechanik pojazdów 
samochodowych korzystając z odpowiedniej 

dokumentacji potrafi wykorzystać nabyte ogólne 
umiejętności do naprawy konkretnego 

samochodu.

Przedmiot rozszerzony: język angielski





TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
Absolwent szkoły kształcącej w 
zawodzie technik usług 
fryzjerskich powinien być 
przygotowany do wykonywania 
następujących zadań 
zawodowych:
1) wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów 
chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia 
włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur.

Przedmiot rozszerzony: biologia





TECHNIK  ELEKTRYK

Absolwent tego kierunku może :
- wykonywać, uruchamiać i 

konserwować instalacje 
elektryczne,

- montować, monitorować i 
uruchamiać podzespoły, 
maszyny oraz urządzenia 
elektryczne,

- obsługiwać sieci niskiego i 
średniego napięcia.

Przedmiot rozszerzony: fizyka





Kierowca-mechanik

Absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych powinien być 
przygotowany do wykonywania 

następujących zadań 
zawodowych:

1) użytkowania pojazdów 
samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów 
samochodowych;

3) naprawiania pojazdów 
samochodowych.





Z życia szkoły



RUCH
TO 

ZDROWIE!!!



RUCH
TO 

ZDROWIE!!!



ŚMIECH
TO 

ZDROWIE!!!



Uroczystości



Uroczystości



Święta, święta…



Wycieczki





Praktyki zagraniczne 
– Hiszpania wrzesień 2019r. 



NASZE ATUTY:
• atrakcyjne kierunki kształcenia i pożądane 

obecnie na rynku pracy
• nowocześnie wyposażone pracownie
• możliwość  zamieszkania w internacie
• możliwość wyjazdów na praktyki zagraniczne
• nauka jednozmianowa
• cztery języki do wyboru (tj. angielski, niemiecki, 

rosyjski i francuski)
• nowoczesne obiekty sportowe: boiska-ORLIK, 

sala gimnastyczna, siłownie, strzelnica
• współpraca z Fabryką Mebli FORTE



Rekrutacja krok po kroku

1. Po 11 maja składasz kwestionariusz do danego typu 
szkoły oraz 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).

2. Po 26 czerwca składasz następujące dokumenty:

▪ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

▪ zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty;

▪ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
do  kształcenia w danym zawodzie (dotyczy 
kandydatów do technikum i szkoły 
branżowej I stopnia);

▪ oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki 
w szkole;



Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
ul. Rubinkowskiego 8

07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 0-29 746 24 71
fax.: 29 7453394



CZEKAMY NA CIEBIE!!!


