
 

OFERTA  EDUKACYJNA na rok szkolny 2022/2023 
 

Szkoła  

Typy szkół  

Liceum Ogólnoksztacące Technikum Branżowa Szkoła I Stopnia 

kierunki kształcenia /zawody 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Zygmunta Krasińskiego 
ul. 17 Stycznia 66,  
06-400 Ciechanów 
tel.23 672 24 04  

sekretariat@krasiniak.pl  www.krasiniak.pl  

- humanistyczny 
- biologiczno – chemiczny  
- biologiczno – medyczny 
- matematyczno – fizyczno – 
  informatyczny    
- matematyczno – 
  geograficzno – informatyczny 
- językowy  
- ekologiczny 

  

 
Zespół Szkół Nr 1  
im. gen. Józefa Bema 
ul. Powstańców Warszawskich 24,  
06-400 Ciechanów,  
tel. 23 672 48 24 

sekretariat@zs1.com.pl  www.zs1.com.pl  
 

 

- technik informatyk 
- technik przemysłu mody 
- technik elektryk 
- technik logistyk (OPW) 
- technik programista 

 

 
Zespół Szkół Nr 2  
im. Adama Mickiewicza 
ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów 
tel. 23 672 34 48 

zespolszkolnr2@gmail.com  www.zs2.com.pl  
 

- humanistyczno – prawny 
- biologiczno – medyczny 
- językowy 
- matematyczno –  
  geograficzny 
- sportowy z promocją zdrowia 
  i dietetyką 

- technik żywienia i usług 
  gastronomicznych 
- technik ekonomista 
- technik spedytor 
- technik hotelarstwa 

 

 
Zespół Szkół Nr 3  
im. Stanisława Staszica 
ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów, 
tel. 23 672 30 51 

zs3ciech@poczta.onet.pl   
www.zs3ciechanow.edu.pl   
 

- rekreacyjno – rehabilitacyjny 
- językowo – turystyczny  
- psychologiczno – społeczny  

- technik pojazdów 
  samochodowych 
- technik mechatronik 
- technik mechanik 
- technik spawalnictwa 

- wielozawodowa 
(blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, 
fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, 
operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, 
stolarz, ślusarz i inne) 

Zespół Szkół Technicznych  
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  
im. Stanisława Płoskiego 
ul. Kopernika 7,  

06-400 Ciechanów, tel. 23 673 53 75  
sekretariat@zst-ciechanow.pl  
www.zst-ciechanow.pl  

 

- technik budownictwa 
- technik geodeta 
- technik reklamy 
- technik ochrony 
  środowiska 

- wielozawodowa 
(cukiernik, drukarz offsetowy, elektromechanik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, 
fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i 
urządzeń, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych, piekarz, sprzedawca, 
stolarz, ślusarz i inne) 

 

mailto:sekretariat@krasiniak.pl
http://www.krasiniak.pl/
mailto:sekretariat@zs1.com.pl
http://www.zs1.com.pl/
mailto:zespolszkolnr2@gmail.com
http://www.zs2.com.pl/
mailto:zs3ciech@poczta.onet.pl
http://www.zs3ciechanow.edu.pl/
mailto:sekretariat@zst-ciechanow.pl
http://www.zst-ciechanow.pl/

