
Prezentacje szkół średnich 
dla klasy ósmej

Zbliża się rekrutacja do szkół średnich w związku
z tym zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą
edukacyjno-wychowawczą wybranej szkoły.



Zespół Szkół nr 1 im Jose de San Martin 
w Sierpcu 

Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021:

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa medyczna, klasa policyjna, klasa 
turystyczno-sportowa z elementami rehabilitacji i fitnessu/crosfitu.

• TECHNIKUM: technik budownictwa, technik elektronik, technik 
informatyk, technik mechanik, technik ochrony środowiska, technik 
pojazdów samochodowych.

• BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: murarz-tynkarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, ślusarz, stolarz.



Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej 
w Nadrożu

• TECHNIKUM weterynarii, agrobiznesu, architektury krajobrazu, 
turystyki na obszarach wiejskich, rolnik, ogrodnik, inżynierii 
środowiska i melioracji, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

• SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:  ogrodnik.

Wirtualny Dzień Otwarty Szkoły dla uczniów i rodziców 

odbędzie się na profilu facebookowym w środę 13 maja 2020 r. 

w godz. 10.00-14.00!



Zespół Szkół nr 1 im. Czesława Lissowskiego 
w Rypinie 

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: profil sportowy, turystyczno-
europejski, lingwistyczny, dziennikarsko-prawny (humanistyczny), 
przyrodniczo-medyczny (biologiczno-chemiczny), biznesowy, medialny 
(matematyczno-informatyczny), politechniczny (matematyczno-
fizyczny). 



Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej
w Rypinie

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: mundurowe.

• TECHNIKUM: technik ekonomista, technik handlowiec, technik
mechatronik, technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik rachunkowości, technik usług
fryzjerskich.

• SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: ślusarz, sprzedawca, kucharz,
mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, klasa wielozawodowa
(różne zawody).

• SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA: technik elektryk, technik usług
fryzjerskich, technik handlowiec, technik mechanik, technik żywienia
i usług gastronomicznych.



Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego
w Rypinie 

• TECHNIKUM: technik informatyk, technik programista, technik grafiki
i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik
technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług kelnerskich, technik analityk, technik hotelarstwa,
technik organizacji turystyki, technik leśnik, technik pojazdów
samochodowych.

• SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: kierowca mechanik, mechanik
motocyklowy.

DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW W TRAKCIE NAUKI BEZPŁATNE
KWALIFIKACJE ROLNICZE- KURS KKZ RL.03!



Liceum Sztuk Plastycznych w Rypinie

• 5- letnie Liceum Sztuk Plastycznych o specjalnościach: 

- techniki graficzne (specjalizacja: projektowanie graficzne),

- fotografia i film (specjalizacja: realizacje multimedialne),

- formy rzeźbiarskie (specjalizacja techniki rzeźbiarskie).


