
Plan rekrutacji do klas PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022 w ZSO i Z w Ciechanowcu 
Typ szkoły 

(nazwa) 
profil/ 

zawód 
symbol 

zawodu 
kwalifikacja symbol 

kwalifik

acji 

przedmioty w zakresie 

rozszerzonym 
liczba 

oddziałów 
liczba 

miejsc 
okres 

nauki 
podbudowa 

programowa 

kształcenia 

Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Rotmistrza 

Witolda 

Pileckiego w 

Ciechanowcu 

Politechniczny    Od klasy I: 
- matematyka 

oraz dwa wybrane 

przedmioty do realizacji w 
zakresie rozszerzonym 

spośród: 

- jęz. angielski,  
- fizyka,  

- geografia 

- informatyka 
Języki obce: 

- pierwszy język: 

 jęz. angielski 
drugi język: 

niemiecki, rosyjski, 

lub francuski 

1 30 4 Szkoła 
Podstawowa 

Składanie wniosku (podania)   

o przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

do godz.15:00 

 

Składanie wniosku (podania)   

o przyjęcie do szkoły do klasy 

oddziału przygotowania 

wojskowego 

od 17 maja 2021r. 

do 31 maja 2021r. 

do godz.15:00 

 

Składanie świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenia  o wynikach 

egzaminu  ósmoklasisty : 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r. 

do godz. 15:00 

 

oryginał  świadectwa ukończenia  

szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty :  

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 

2021r. do godz. 15:00  

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021r.  

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021r. godz.14:00 

 

 

Dodatkowo dla kandydatów 

Oddziału Przygotowania 

Wojskowego: 

egzamin sprawnościowy: 

14 czerwca 2021r. godz.10:00 

Podanie listy  kandydatów , 

którzy uzyskali pozytywne 

wyniki z testu sprawnościowego : 

17 czerwca 2021r.  

 

Kandydaci do klasy wojskowej 

muszą zaliczyć egzamin 
sprawnościowy, złożyć pisemną 

Informatyczny     Od klasy I: 

- matematyka i 

informatyka 
oraz jeden lub dwa wybrane 

przedmioty do realizacji w 

zakresie rozszerzonym 
spośród: 

- jęz. angielski,  

- fizyka,  

- geografia 

Języki obce: 

- pierwszy język: 
 jęz. angielski 

drugi język: niemiecki, 

rosyjski, lub francuski 

1 30 4 Szkoła 

Podstawowa 

 

Oddział 

Przygotowania 

Wojskowego 
w ramach 
współpracy z 

MINISTERSTWEM 

OBRONY 
NARODOWEJ  

 “ Żołnierz RP “  Od klasy I: 

- matematyka lub jęz. 

polski 
oraz dwa wybrane 

przedmioty do realizacji w 

zakresie rozszerzonym 
spośród: 

- jęz. angielski,  

- fizyka,  
- geografia 

- informatyka 

- historia 
- wiedza o 

społeczeństwie 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

jęz. angielski 

- drugi język: 
niemiecki, rosyjski, 

lub francuski 

 

2 60 4 Szkoła 

Podstawowa 



Medyczny    Od klasy I: 

- matematyka lub jęz. 

polski 

oraz dwa wybrane 

przedmioty do realizacji w 

zakresie rozszerzonym 
spośród: 

- jęz. angielski,  

- biologia 
- chemia 

 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

jęz. angielski 

drugi język: 
niemiecki, rosyjski, 

lub francuski 

1 30 4 Szkoła 

Podstawowa 
deklarację rodziców oraz 

przedstawić zaświadczenie 

lekarskie o dobrym stanie zdrowia. 

Humanistyczno

-prawny 

   Od klasy I: 
- jęz. polski lub  

i jęz. angielski 

oraz dwa wybrane 
przedmioty do realizacji w 

zakresie rozszerzonym 

spośród: 
- jęz. angielski,  

- geografia 

- historia 
- wiedza o 

społeczeństwie 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

jęz. angielski 

- drugi język: 
niemiecki, rosyjski, 

lub francuski 

1 30 4 Szkoła 
Podstawowa 

Technikum im. 

Rotmistrza 

Witolda 

Pileckiego w 

Ciechanowcu 

Technik usług 

fryzjerskich 

514105 Wykonywanie usług 

Fryzjerskich 
 

Projektowanie i 
wykonywanie fryzur 

FRK.01. 

 
 

FRK.03. 

Od klasy I:  

- matematyka.  
oraz jeden przedmioty do 

realizacji w zakresie 
rozszerzonym spośród: 

- jęz. angielski,  

- geografia 
- biologia 

- chemia 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

język angielski 
drugi język: niemiecki, 

rosyjski, francuski. 

 

1 

 

30 

 

5 

Szkoła Podstawowa Składanie wniosku (podania)  o 

przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

do godz.15:00 

 

Składanie świadectw ukończenia 

szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie  o wynikach 

egzaminu  ósmoklasisty : 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r. 

do godz. 15:00 

 

oryginał  świadectwa ukończenia  

szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty :  

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 

2021r. do godz. 15:00  

 

Technik usług 

fryzjerskich 

 

i 

 

Technik Usług 

Kosmetycznych  

514105 
 

 

 
 

 

 
514207 

Wykonywanie usług 
Fryzjerskich 

 

Projektowanie i 
wykonywanie fryzur 

 

 
Wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych 

FRK.01. 
 

 

FRK.03. 
 

 

 
FRK.04 

Od klasy I:  
- matematyka, 

 

oraz jeden przedmioty do 
realizacji w zakresie 

rozszerzonym spośród: 

- jęz. angielski,  
- geografia 

- biologia 

 
1 

 
30 

 
5 

Szkoła Podstawowa 



 

Uczeń uzyskuje 

wykształcenie w 

dwóch zawodach i 

otrzymuje dyplomy 

potwierdzające 
kwalifikacje 

zawodowe 

- chemia 

 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

język angielski 
drugi język: niemiecki, 

rosyjski, francuski. 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021r.  

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021r. godz.14:00 

 

Wydawanie przez szkołę 

skierowania na badania 

lekarskie do lekarza medycyny 

pracy  

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 

2021r.   

 

Technik 

budownictwa 

311204 Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich 
 

 

 
Organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 
sporządzanie 

kosztorysów 

BUD.12. 

 
 

 

 
BUD.12. 

Od klasy I:  

- matematyka.  
oraz jeden przedmioty do 

realizacji w zakresie 

rozszerzonym spośród: 
- jęz. angielski,  

- geografia 
- fizyka 

- informatyka 

 
Języki obce: 

- pierwszy język:  

jęz. angielski 
drugi język: niemiecki, 

rosyjski, francuski 

1 30 5 Szkoła Podstawowa 

Technik robót 

wykończeniow

ych w 

budownictwie 

311219 Wykonywanie robót 

montażowych, 
okładzinowych 

i wykończeniowych 

 
 

Organizacja, kontrola i 

sporządzanie 
kosztorysów robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

BUD.11. 

 
 

 

 
 

BUD.25. 

 
 

 

 
 

 

Od klasy I:  

- matematyka.  
oraz jeden przedmioty do 

realizacji w zakresie 

rozszerzonym spośród: 
- jęz. angielski,  

- geografia 

- fizyka 
- informatyka 

 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

jęz. angielski 

drugi język: niemiecki, 
rosyjski, francuski 

1 30 5 Szkoła Podstawowa 

Technik grafiki 

i poligrafii 

cyfrowej 

311943 Przygotowanie oraz 

wykonywanie prac 
graficznych i publikacji 

cyfrowych 

 
 

Drukowanie cyfrowe i 

obróbka druków 

PGF.04. 

 
 

 

 
 

PGF.05. 

Od klasy I:  

- matematyka.  
oraz jeden przedmioty do 

realizacji w zakresie 

rozszerzonym spośród: 
- jęz. angielski,  

- geografia 

- fizyka 
- informatyka 

 

Języki obce: 
- pierwszy język:  

jęz. angielski 

drugi język: niemiecki, 
rosyjski, francuski 

1 30 5 Szkoła Podstawowa 



Technik 

żywienia i 

usług 

gastrono-

micznych 

343404 Przygotowanie i 

wydawanie dań 

 

Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 

HGT.02. 

 

 

HGT.12. 

Od klasy I:  

- matematyka.  

oraz jeden przedmioty do 

realizacji w zakresie 

rozszerzonym spośród: 

- jęz. angielski,  
- geografia 

- biologia 

- chemia 
 

Języki obce: 

- pierwszy język:  
jęz. angielski 

drugi język: 

niemiecki, rosyjski, 
francuski 

1 30 5 Szkoła Podstawowa 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia im. 

Rotmistrza 

Witolda 

Pileckiego w 

Ciechanowcu 

- kucharz 

 
 

- sprzedawca 

 
 

- cukiernik 

 
 

- przetwórca mięsa 

 
 

 

- piekarz 
 

 

- stolarz 
 

 

 
 

- mechanik 

pojazdów 
samochodowych 

 

 
 

- elektryk 

 
 

 

 
 

- rolnik 

 
 

- blacharz 

samochodowy 
 

 

 
- murarz – tynkarz 

512001 

 
 

522301 

 
 

751201 

 
 

751108 

 
 

 

751204 
 

 

752205 
 

 

 
 

723103 

 
 

 

 
 

741103 

 
 

 

 
 

613003 

 
 

721306 

 
 

 

 
711204 

Przygotowanie i 

wydawanie dań 
 

Prowadzenie sprzedaży 

 
 

Produkcja wyrobów 

cukierniczych. 
 

Produkcja przetworów 

mięsnych  i 
tłuszczowych. 

 

Produkcja wyrobów 
piekarskich. 

 

Wytwarzanie 
wyrobów z drewna i 

materiałów 

drewnopochodnych 
 

Obsługa, 

diagnozowanie oraz 
naprawa 

pojazdów 

samochodowych 
 

Montaż, uruchamianie i 

konserwacja instalacji,  
maszyn  i urządzeń 

elektrycznych. 

 
 

Prowadzenie produkcji 

rolniczej. 
 

Diagnozowanie i 

naprawa nadwozi 
pojazdów 

samochodowych 

 
Wykonywanie robót 

HGT.02. 

 
 

HAN.01. 

 
 

SPC.01. 

 
 

SPC.04. 

 
 

 

SPC.03. 
 

 

DRM.04. 
 

 

 
 

MG.18. 

 
 

 

 
 

MOT.05. 

 
 

 

 
 

ROL.04. 

 
 MOT.01. 

 

 
 

 

BUD.12. 
 

Język obcy: 

język angielski 

1 30 3 Szkoła 

Podstawowa 
 

Składanie wniosku (podania)  o 

przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

do godz.15:00 

 

 

Składanie świadectw ukończenia 

szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie  o wynikach 

egzaminu  ósmoklasisty : 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r. 

do godz. 15:00 

 

 

oryginał  świadectwa ukończenia  

szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty :  

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 

2021r. do godz. 15:00  

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021r.  

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021r. godz.14:00 

 

 

Wydawanie przez szkołę 

skierowania na badania 

lekarskie do lekarza medycyny 

pracy  

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 

2021r.   



 

 

 

- elektromechanik 

 

 
 

- fryzjer 

 
 

 

- monter sieci i 
instalacji 

sanitarnych 

 
 

 

 
- Lakiernik 

samochodowy 

 
 

- dekarz 

 
 

- krawiec 

 
 

 

- mechanik operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 

 
 

- ślusarz 

 
 

 

- fotograf 
 

 
- tapicer 

 

 

- monter izolacji 

budowlanych 

 
- blacharz 

 

 
 

 

- elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 

 
 

 

 

 

 

741201 

 

 
 

514101 

 
 

 

712618 
 

 

 
 

 

 
713203 

 

 
 

712101 

 
 

753105 

 
 

 

834103 
 

 

 
 

722204 

 
 

 

343101 
 

 
753402 

 

 

712401 

 

 
721301 

 

 
 

 

741203 
 

 

 
 

 

murarskich i 

tynkarskich. 

 

Montaż i obsługa 

maszyn  i urządzeń 

elektrycznych. 
 

Wykonywanie usług 

fryzjerskich 
 

 

Wykonywanie robót 
związanych z budową, 

montażem i eksploatacją 

sieci oraz instalacji 
sanitarnych. 

 

 
Diagnozowanie i 

naprawa powłok 

lakierniczych 
 

Wykonywanie robót 

dekarsko-blacharskich 
 

Projektowanie i 

wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych. 

 

Eksploatacja pojazdów, 
maszyn, urządzeń i 

narzędzi stosowanych w 

rolnictwie. 
 

Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi. 

 

Rejestracja, obróbka i 
publikacja obrazu. 

 
Wykonywanie wyrobów 

tapicerskich. 

 

Wykonywanie izolacji 

budowlanych. 

 
Wykonywanie i 

naprawa wyrobów z 

blachy i 
profili kształtowych 

 

Obsługa, 
diagnozowanie oraz 

naprawa 

mechatronicznych 
systemów 

 

 

ELE.01. 

 

 

 
FRK.01. 

 

 
 

BUD.09. 

 
 

 

 
 

MOT.03. 

 
 

 

 
BUD.03. 

 

 
MOD.03. 

 

 
 

ROL.02. 

 
 

 

 
MEC.08. 

 

 
 

AUD.01. 

 
 

DRM.05. 
 

 

BUD.06. 

 

 

MEC.01. 
 

 

 
 

MOT.02. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

- kowal 

 

 

- zegarmistrz 
 

 

- kominiarz 
 

 

 
 

- cieśla 

 
 

 

 
- monter zabudowy i 

robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

 

 
- operator maszyn i 

urządzeń przemysłu 

spożywczego 
 

 

 
- operator maszyn 

leśnych 

 
 

 
- operator maszyn i 
urządzeń do robót 

ziemnych i 

drogowych 

 

 

722101 

 

 

731106 
 

 

713303 
 

 

 
 

711501 

 
 

 

 
712905 

 

 
 

 

 
816003 

 

 
 

 

 
834105 

 

 
 

 

 
834209 

pojazdów 

samochodowych 

 

Wykonywanie i naprawa 

wyrobów kowalskich. 

 
Naprawa zegarów i 

zegarków. 

 
Wykonywanie robót 

kominiarskich 

 
 

 

Wykonywanie robót 
ciesielskich. 

 

 
 

Wykonywanie robót 

montażowych, 
okładzinowych  i 

wykończeniowych. 

 
 

Produkcja wyrobów 

spożywczych z 
wykorzystaniem maszyn 

i urządzeń. 

 
 

Obsługa maszyn 

stosowanych do prac 
leśnych. 

 

 
 

Eksploatacja maszyn i 

urządzeń do robót 
ziemnych i drogowych. 

 

MEC.02. 

 

 

MEP.04. 

 
 

MG.13. 

 
 

 

 
BUD.02. 

 

 
 

 

BUD.11. 
 

 

 
 

 

SPC.02. 
 

 

 
 

 

LES.01. 
 

 

 
 

 

BUD.13. 
 

 

 

Branżowa Szkoła 

II Stopnia im. 

Rotmistrza 

Witolda 

Pileckiego w 

Ciechanowcu 

Technik 

budownictwa 

311204 Organizacja i kontrola 

robót budowlanych oraz 

sporządzanie 

kosztorysów 

BUD.14.  1 30 2 Dla osób, które 

ukończyły 
Branżową Szkołę I 

Stopnia i będą 

kontynuować naukę 
zawodu w 

kwalifikacji 

wyodrębnionej w 
zawodzie technika. 

Składanie wniosku (podania)  o 

przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

do godz.15:00 

 

 

Składanie świadectw ukończenia 

branżowej szkoły I stopnia  : 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r. 

do godz. 15:00 

 

oryginał  świadectwa ukończenia  

branżowej szkoły I stopnia :  

od 21 lipca 2021r. do 30 lipca 

2021r. do godz. 15:00  

Technik inżynierii 

sanitarnej 

311218 Organizacja robót 

związanych z budową, 

montażem i eksploatacją 

sieci oraz instalacji 

sanitarnych 

BUD.20.  1 30 2 

Technik robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

311219 Organizacja, kontrola i 

sporządzanie 

kosztorysów robót 

BUD.25.  1 30 2 



wykończeniowych w 

budownictwie 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021r. o godz. 10:00 

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021r. godz.10:00 

 

 

Wydawanie przez szkołę 

skierowania na badania 

lekarskie do lekarza medycyny 

pracy  

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 

2021r.   

Technik usług 

fryzjerskich 

 

514105 Projektowanie i 

wykonywanie fryzur 

FRK.03.  1 30 2 

Technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

343404 Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 

HGT.12.  1 30 2 

Technik pojazdów 

samochodowych 

311513 Organizacja i 

prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów 

samochodowych 

MOT.06.  1 30 2 

Technik rolnik 314207 Organizacja i 

nadzorowanie produkcji 

rolniczej 

ROL.10.  1 30 2 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w 

Ciechanowcu 

Ogólny    Od I semestru nauka 2 

wybranych przedmiotów w 

zakresie rozszerzonych 

spośród.: geografia, wiedza o 

społeczeństwie, historia, 

biologia, chemia. 

Języki obce: język angielski 

1 30 4 Szkoła Podstawowa 
lub Gimnazjum 

Składanie wniosku (podania)  o 

przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

do godz.15:00 

 

oryginał  świadectwa ukończenia  

szkoły niższego szczebla:  

od 21 lipca 2021r. do 30 lipca 

2021r. do godz. 15:00  

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021r. o godz. 10:00 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021r. godz.10:00 

Ogólny 

 

 

   Od III sem. nauka 2 

przedmiotów w zakresie 

rozsz.: geografia, wiedza o 

społeczeństwie, historia, 

biologia, chemia. 

Języki obce: język angielski 

1 30 3 Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

 
 

Szkoła Policealna  

w Ciechanowcu 
Technik 

administracji 

334306 Obsługa klienta w 

jednostkach 

administracji 

EKA.01.  1 30 2 Szkoła średnia  

Składanie wniosku (podania)  o 

przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

do godz.15:00 

 

Składanie oryginałów świadectw 

ukończenia szkoły średniej 

od 21 lipca 2021r. do 30 lipca 

2021r. do godz. 15:00  

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

Technik usług 

kosmetycznych 

514207 Wykonywanie 

zabiegów kosmetycznych 

 

 

FRK.04.  1 30 2 



22 lipca 2021r. o godz.10:00 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021r. godz.10:00 

 

Wydawanie przez szkołę 

skierowania na badania 

lekarskie do lekarza medycyny 

pracy  

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 

2021r.   

Kursy 

kwalifikacyjne 

Rolnik 613003 Prowadzenie produkcji 
rolniczej 

ROL.04.  1 60 1,5 Ukończone 18 lat 
bez względu na 

posiadane 
wykształcenie 

 

Składanie wniosku (podania)   

o przyjęcie do szkoły : 

od 17 maja 2021r. 

do 16 sierpnia 2021r. 

do godz.15:00 

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

Do 18 sierpnia 2021r. godz.14:00 

 

Kucharz 512001 

 

Przygotowanie i 

wydawanie dań 
HGT.02.  1 30 1,5 

Fryzjer 514101 Wykonywanie usług 

fryzjerskich 

FRK.01.  1 30 1,5 

Technik Rolnik 314207 Organizacja i 

nadzorowanie produkcji 
rolniczej 

ROL.10.  1 30 1 Szkoła średnia i 

kwalifikacja 
„Prowadzenie 

produkcji 

Rolniczej” 

Technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

343404 Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 
HGT.12.  1 30 2 Szkoła średnia i 

kwalifikacja 

„Przygotowanie i 
wydawanie dań” 

Technik usług 

kosmetycznych 
 

514207 Wykonywanie 

zabiegów 
kosmetycznych 

FRK.04.  1 30 2 Szkoła średnia 

Technik usług 

fryzjerskich 

514105 Projektowanie i 

wykonywanie fryzur 

FRK.03.  1 30 2 Szkoła średnia i 

kwalifikacja. 

„Wykonywanie 
usług 

Fryzjerskich” 

Liczba miejsc w internacie  : 170 


