Branżowa Szkoła I i II Stopnia
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu

Opis szkół
Branżowa Szkoła I i Branżowa Szkoła II Stopnia im. Rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzą w
skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Z racji, że na rynku
pracy rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców, nasza szkoła poszerzyła
swoją ofertę edukacyjną kształcenia zawodowego:
a) Branżowa Szkoła I Stopnia:


Naukę może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjalnej.



Szeroka oferta edukacyjna naszej wielozawodowej szkoły branżowej daje bardzo duże
możliwości kształcenia się w kierunkach, które są deficytowe, potrzebne na rynku pracy
i zapewnią młodym ludziom pewną i dobrze płatną pracę.



Dostępne kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ciechanowcu:
Zawód
Kucharz

Symbol
zawodu
512001

Nazwa Kwalifikacji
Przygotowanie i wydawanie dań

Symbol
kwalifikacji
HGT.02.

Sprzedawca

522301

Prowadzenie sprzedaży

HAN.01.

Cukiernik

751201

Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.01.

Przetwórca mięsa

751108

Produkcja przetworów mięsnych i
tłuszczowych.

SPC.04.

Piekarz

751204

Produkcja wyrobów piekarskich.

SPC.03.

Stolarz

752205

Wytwarzanie wyrobów z drewna i
materiałów drewnopochodnych

DRM.04.

Mechanik pojazdów
samochodowych

723103

Obsługa, diagnozowanie oraz
naprawa pojazdów
samochodowych

MG.18.

Elektryk

741103

MOT.05.

Rolnik

613003

Montaż, uruchamianie i
konserwacja instalacji, maszyn i
urządzeń elektrycznych.
Prowadzenie produkcji rolniczej.

Blacharz
samochodowy

721306

Diagnozowanie i naprawa nadwozi
pojazdów samochodowych

MOT.01.

Murarz – tynkarz

711204

BUD.12.

Elektromechanik

741201

Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich.
Montaż i obsługa maszyn i
urządzeń elektrycznych.

Fryzjer

514101

Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.01.

Monter sieci i
instalacji
sanitarnych

712618

Wykonywanie robót związanych z
budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych.

BUD.09.

Lakiernik
samochodowy

713203

Diagnozowanie i naprawa powłok
lakierniczych

MOT.03.

Dekarz

712101

Wykonywanie robót
dekarsko-blacharskich

BUD.03.

ROL.04.

ELE.01.



Krawiec

753105

Projektowanie i wytwarzanie
wyrobów odzieżowych.

MOD.03.

Mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
Ślusarz

834103

Eksploatacja pojazdów, maszyn,
urządzeń i narzędzi stosowanych
w rolnictwie.
Wykonywanie i naprawa
elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi.

ROL.02.

Fotograf

343101

Rejestracja, obróbka i publikacja
obrazu.

AUD.01.

Tapicer

753402

Wykonywanie wyrobów
tapicerskich.

DRM.05.

Monter izolacji
budowlanych

712401

Wykonywanie izolacji
budowlanych.

BUD.06.

Blacharz

721301

Wykonywanie i naprawa wyrobów
z blachy i profili kształtowych

MEC.01.

Elektromechanik
pojazdów
samochodowych

741203

Obsługa, diagnozowanie oraz
naprawa mechatronicznych
systemów pojazdów
samochodowych

MOT.02.

Kowal

722101

MEC.02.

Zegarmistrz

731106

Wykonywanie i naprawa wyrobów
kowalskich
Naprawa zegarów i zegarków

Kominiarz

713303

Wykonywanie robót kominiarskich

MG.13.

Cieśla

711501

Wykonywanie robót ciesielskich

BUD.02.

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

712905

Wykonywanie robót montażowych, BUD.11.
okładzinowych i wykończeniowych

816003

Produkcja wyrobów spożywczych z SPC.02.
wykorzystaniem maszyn i
urządzeń
Obsługa maszyn stosowanych do
LES.01
prac leśnych
Eksploatacja maszyn i urządzeń
BUD.13.
do robót ziemnych i drogowych

722204

834105
834209

MEC.08.

MEP.04.

Nauka w każdym zawodzie trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się dwa-trzy dni w tygodniu w szkole. Kształcenie zawodowe

teoretyczne odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży, a
kształcenie zawodowe praktyczne (tzw. praktyczna nauka zawodu) w zależności od
wybranego kierunku kształcenia (zawodu) odbywa się szkole lub u pracodawców.


Kształcenie odbywa się od poniedziałku do piątku.



Uczniowie naszej szkoły mogą w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżać na bezpłatnie
dwutygodniowe staże zawodowe do Grecji, Hiszpanii lub Italii.



Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent
uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie
zasadnicze branżowe.



Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli
kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.



Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej
Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą.
Szkoła przy współpracy z pracodawcami pomaga w znalezieniu pracy.

b) Branżowa Szkoła II Stopnia:


Naukę może podjąć uczeń, który ukończyły Branżową Szkołę I Stopnia i będzie kontynuował
naukę zawodu w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technika.



Dostępne kierunki kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ciechanowcu:

Lp.

Nazwa zawodu

1.

Technik
budownictwa
Technik inżynierii
sanitarnej

2.

3.

4.

5.

6.
7.



Technik robót
wykończeniowych
w budownictwie
Technik usług
fryzjerskich

Symbol
cyfrowy
zawodu
311204
311218

311219

514105

Technik żywienia i 343404
usług
gastronomicznych
Technik pojazdów 311513
samochodowych
Technik rolnik
314207

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodzie

Symbol
kwalifikacji

Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów
Organizacja robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz
instalacji sanitarnych
Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót wykończeniowych w
budownictwie
Projektowanie i wykonywanie fryzur

BUD.14.

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

HGT.12.

BUD.20.

BUD.25.

FRK.03.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi MOT.06.
pojazdów samochodowych
Organizacja i nadzorowanie produkcji
ROL.10.
rolniczej

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia i zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji
absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika, a także otrzyma
wykształcenie średnie branżowe.



Nauka w każdym zawodzie trwa 2 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się dwa-trzy dni w tygodniu w szkole. Kształcenie
zawodowe praktyczne (tzw. praktyczna nauka zawodu) w zależności od wybranego kierunku

kształcenia (zawodu) odbywa się szkole lub u zaprzyjaźnionych pracodawców, z którymi
szkoła podpisała umowy i porozumienia.


Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia, w zależności od potrzeb uczniów / słuchaczy,
będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej (w ciągu 3 wybranych dni od
poniedziałku do piątku) lub zaocznej (weekendy).



Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do matury

Zajęcia odbywają się w nowych i doskonale wyposażonych szkolnych
pracowniach oraz na uczelniach wyższych, centrach kształcenia i zakładach
pracy, z którymi współpracuje ZSOiZ w Ciechanowcu.

Współpracujemy z następującymi pracodawcami, u których
uczniowie mogą odbywać praktyczną naukę zawodu:
1. cukiernik –„Beza” Ciechanowic, ul. 11 Listopada 7, tel. 664082817
2. elektryk – „Kramik Fazy” Perlejewo 1, tel. 504220788
3. fryzjer – „Dacz Karol” Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 2 , tel. 784641253
4. kucharz – „Internat ZSOiZ” Ciechanowiec, ul. Kościelna 12, tel. 862771019
5. kucharz – „Szczęsny” Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 2, 862773981
6. kucharz – „ARKADIA” Ciechanowiec, ul. Pl. Jana Pawła II 4, tel. 602877067
7. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – „PRIMATOR” Czyżew,
ul. Zambrowska 1A, tel.862755009
8. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – „Mechanika Maszyn i Urządzeń
Rolniczych” Siemiatycze, Moczydły 2, tel.608669472
9. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – „Edmasz” Wys. Maz., ul.1 Maja 24,
tel.862754255

10. mechanik pojazdów samochodowych – „PHUP Zar” Ciechanowiec, ul. Kozarska 35,
tel. 602280859
11. mechanik pojazdów samochodowych – „Auto Zar” Ciechanowiec, ul. H. Sienkiewicza 48,
tel. 608028926
12. mechanik pojazdów samochodowych – „Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza JEDNOŚĆ”
Ciechanowiec, ul. Pl. 3 Maja 1, 862771062
13. mechanik pojazdów samochodowych – „Mechanika pojazdowa, blacharstwo-lakiernictwo”
Ciechanowiec, ul. Sienkiewicz 6A, tel. 600916822
14. monter sieci i instalacji sanitarnych – „Krasiński Józef” Ciechanowiec, ul. Klonowa 38,
tel. 504391339
15. monter sieci i instalacji sanitarnych – „Markowscy” Ciechanowiec, ul. Łomżyńska 42,
tel. 606337397
16. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – „Termi-instal” Grodzisk,
Sypnie Nowe 18, tel. 697083491
17. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - „U Jana s.c.”
ul. Dworska 34, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 22 11
18. piekarz – „KOBUS” Ciechanowiec, ul. Pl.1 Maja 14, tel. 502282097
19. rolnik – „Gospodarstwo rolne” Boguty, Tymianki Pachoły 5, tel. 8627755102
20. sprzedawca – „U Jana s.c.” ul. Dworska 34, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86 277 22 11
21. stolarz – „LESZPOL” Ciechanowiec, ul. Drohicka 36A, tel. 600816476
22. stolarz – „Budlewska Dorota” Ciechanowiec, ul. Łomżyńska 2, tel. 697968447
23. stolarz – „Sewe-Stol” Ciechanowiec, ul. Olszewskiego 17, tel. 503147046

INERNAT DLA MŁODZIEZY
Blisko centrum miasta, funkcjonuje także szkolny internat z siłownią, kuchnią i stołówką.
Znajdują się tam wyremontowane łazienki i pokoje umożliwiające zakwaterowanie 125 uczniów.
Zapewniamy niskie opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę wychowawców przez 5
dni w tygodniu.

NASZE ATUTY

CHÓR SZKOLNY, BIORĄCY UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH IMPREZACH SZKOLNYCH ,
MIASTOWYCH, POWIATOWYCH A TAKŻE DIECEZJALNYCH m.in.:
- koncert patriotyczny „Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie”;
- gminne obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- koncerty noworoczne w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej;
- „Przegląd kolęd” w Muzeum Rolnictwa;
- koncert w Dicezji Drohiczyńskiej na sptkaniu opłatkowym samorządowców z Biskupem



ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN:
- spotkanie z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Wys. Maz., dotyczące
niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych;
- spotkanie z przedstawicielami/wykładowcami Wojskowej Akademii Technicznej z W-wy,
którzy są naszymi absolwentami;



UDZIAŁ W AKCJACH SPOŁECZNYCH:
- Świąteczna zbiórka żywności – ogólnopolska akcja, którą organizujemy 2
razy w roku, na rzecz najuboższych. Artykuły podarowane podczas zbiórki
przez kupujących trafiają do magazynów Banków Żywności. Są tam
sortowane, ważone i liczone. Następnie przekazuje się je podopiecznym
organizacji charytatywnych.





KÓŁKO TEATRALNE – młodzież która na co dzień
interesuje się teatrem, grą aktorską i lubi
występować na scenie uczestniczy w
zajęciach teatralnych. Przedstawienia przez
nich
przygotowane
uświetniają
każdą
uroczystość szkolną, a także niektóre
miastowe, jak np. spektakl „Rotmistrz Pilecki”,
mówiący o historii patrona naszej szkoły, który
tak spodobał się wszystkim, że został
pokazany na większej scenie dla mieszkańców
całej gminy.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW:

- Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie;
- Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego dla uczniów osiągających wysokie wyniki w
nauce;
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen;
- Stypendium banku „Fundacji Świętego Mikołaja”
- Stypendium Prezesa Banku Spółdzielczego

KONTAKT

Adres szkoły:

Branżowa Szkoła I i II Stopnia im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec

www.zsoiz-ciechanowiec.pl
Sekretariat:
tel: (86) 277 11 34

|

faks: (86) 277 11 34

|

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl

Internat:
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec

|

tel: (86) 277 10 19

