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WSTĘP 

O ddajemy w  Wasze ręce kolejną edycję 
informatora o  warszawskich szkołach 

ponadpodstawowych. Chcielibyśmy, aby ta elek-
troniczna publikacja pomogła Wam w wyborze 
szkoły średniej.

Szukajcie szkoły, która spełni Wasze wymaga-
nia: nowoczesnej, z dobrą atmosferą, rozwijającą 
uczniowskie  pasje i zainteresowania. Wybieracie 
miejsce, gdzie spędzicie kilka lat – ważne,  by gwa-
rantowało zgodę na różnorodność i otwartość na 
świat. Szukajcie szkoły z nauczycielami, którzy 
zauważają talenty i umiejętności, a także wspie-
rają po porażce czy niepowodzeniu. 

Dobra szkoła powinna zachęcać do aktyw-
ności w różnych dziedzinach – oferować zajęcia 
sportowe, artystyczne, wspierać działania spo-
łeczne, czy motywować do poznania nowych 
ludzi i zdobywania wiedzy. Takie szkoły znajdzie-
cie w naszym informatorze. Przedstawiamy Wam 
bogatą ofertę szkół kształcących w zawodzie - 
czyli techników i branżowych szkół I stopnia oraz 
liceów ogólnokształcących, sportowych, dwuję-
zycznych czy integracyjnych. W krótki i zwięzły 
sposób pokazujemy, jakie zawody możecie wybrać. 

Stoicie przed ważnym, a zarazem często trudnym 
wyborem, czy  kontynuować naukę w liceum, tech-
nikum czy branżowej szkole I stopnia. Wszystko 
zależy od Waszych możliwości i zainteresowań. 

Liceum będzie dla Was, jeśli już zdecydowaliście, 
że chcecie po szkole średniej iść od razu na stu-
dia lub gdy czujecie, że interesuje Was wiele róż-
nych dyscyplin - od matematyki czy informatyki, 
przez nauki humanistyczne, po przedmioty arty-
styczne. Wybór liceum da wówczas dodatkowy 
czas, by lepiej poznać swoje zdolności, oczekiwa-
nia i marzenia. 

Technikum nie zamyka przed Wami możliwo-
ści podjęcia studiów. Kontynuacja nauki w techni-
kum czy branżowej szkole I stopnia może ułatwić 
decyzję o wyborze kierunku dalszego kształcenia, 
założeniu własnej firmy czy zatrudnieniu w przed-
siębiorstwie poznanym w czasie praktyk.

W podjęciu decyzji pomogą Wam pedagodzy 
i psycholodzy szkolni, doradcy zawodowi w szko-
łach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
oraz wychowawcy. Nie wahajcie się pytać i prosić 
o pomoc.

 Życzę mądrego wyboru szkoły, w której będzie-
cie uczyli się, rozwijali pasje i zainteresowania, 
poznawali przyjaciół i planowali dorosłe życie.

Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy
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O ddajemy w Wasze ręce kolejną edycję 
informatora o warszawskich szkołach 

ponadpodstawowych. Chcielibyśmy, aby ta elek-
troniczna publikacja pomogła Wam w wyborze 
szkoły średniej.

Szukajcie szkoły, która spełni Wasze wymaga-
nia: nowoczesnej, z dobrą atmosferą, rozwijającą 
uczniowskie pasje i zainteresowania. Wybiera-
cie miejsce, gdzie spędzicie kilka lat – ważne, by 
gwarantowało zgodę na różnorodność i otwar-
tość na świat. Szukajcie szkoły z nauczycielami, 
którzy zauważają talenty i umiejętności, a także 
wspierają po porażce czy niepowodzeniu.

Dobra szkoła powinna zachęcać do aktyw-
ności w różnych dziedzinach – oferować zajęcia 
sportowe, artystyczne, wspierać działania spo-
łeczne, czy motywować do poznania nowych 
ludzi i zdobywania wiedzy. Takie szkoły znaj-
dziecie w naszym informatorze. Przedstawiamy 
Wam bogatą ofertę szkół kształcących w zawo-
dzie – czyli techników i branżowych szkół I stop-
nia oraz liceów ogólnokształcących, sportowych, 
dwujęzycznych czy integracyjnych. W krótki 
i zwięzły sposób pokazujemy, jakie zawody 
możecie wybrać.

Stoicie przed ważnym, a  zarazem często 
trudnym wyborem, czy kontynuować naukę 
w liceum, technikum czy branżowej szkole I stop-

nia. Wszystko zależy od Waszych możliwości i zain-
teresowań.

Liceum będzie dla Was, jeśli już zdecydowali-
ście, że chcecie po szkole średniej iść od razu na 
studia lub gdy czujecie że interesuje Was wiele róż-
nych dyscyplin – od matematyki czy informatyki, 
przez nauki humanistyczne, po przedmioty arty-
styczne. Wybórliceum da wówczas dodatkowy 
czas, by lepiej poznać swoje zdolności, oczekiwa-
nia i marzenia.

Technikum nie zamyka przed Wami możliwo-
ści podjęcia studiów. Kontynuacja nauki w techni-
kum czy branżowej szkole I stopnia może ułatwić 
decyzję o wyborze kierunku dalszego kształcenia, 
założeniu własnej firmy czy zatrudnieniu w przed-
siębiorstwie poznanym w czasie praktyk.

W podjęciu decyzji pomogą Wam pedagodzy 
i psycholodzy szkolni, doradcy zawodowi w szko-
łach i poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych oraz wychowawcy. Nie wahajcie się pytać 
i prosić o pomoc. Pamiętajcie, że to zaangażowa-
nie i ciężka praca pomogą osiągnąć sukces. Zdo-
bywanie doświadczenia oraz solidne przykładanie 
się do własnego rozwoju to dobry sposób na suk-
ces zawodowy.
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5-letnie technikum, po ukończeniu którego uzyskasz: 

 m dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów.
 m świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4-letnie liceum ogólnokształcące, po ukończeniu którego uzyskasz:

 m świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

3-letnią branżową szkołę I stopnia, po ukończeniu której uzyskasz:

 m dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po 
 zdaniu egzaminu potwierdzającego  kwalifikację   
 wyodrębnioną w danym zawodzie.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ MASZ DO WYBORU:

WYBIERZ SZKOŁĘ
DLA SIEBIE

1

2

3
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 m jako absolwent branżowej szkoły I stopnia możesz zdawać
 do branżowej szkoły II stopnia i uzyskać kwalifikacje zawodowe  

 na poziomie technika oraz świadectwo dojrzałości.
 m w szkole wyższej - w  systemie stacjonarnym, zaocznym  

 lub eksternistycznym,
 m na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 m w szkole policealnej.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ŚREDNIEJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ:

WYBIERZ SZKOŁĘ
DLA SIEBIE

EUROPASS

Jeżeli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, 
ważne jest abyś potrafił/potrafiła przedstawić własne umiejętności, kompetencje 
w przejrzysty sposób (w formie pisemnej). Taką możliwość daje Europass. Jest 
obecnie najbardziej znanym certyfikatem umożliwiającym lepszą prezentację 
kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych młodych ludzi w całej Europie. 

Dokumenty Europass składają się z 5 dokumentów:

 m Curriculum Vitae
 m Paszport Językowy
 m Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
 m Suplement do Dyplomu
 m Europass – Mobilność

Dwa pierwsze dokumenty można wypełnić samodzielne, pozostałe zaś 
wydają uprawnione do tego instytucje. Dodatkowe informacje znajdziesz  
na:  https://europass.org.pl/

Zanim wybierzesz szkołę dla siebie skorzystaj ze stron internetowych:

www.edukacja.warszawa.pl – serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy
www.oke.waw.pl – serwis Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
www.kuratorium.waw.pl – serwis Mazowieckiego Kuratora Oświaty
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka - serwis Ministerstwa Edukacji i Nauki
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Pamiętaj o...   

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas 
pierwszych warszawskich liceów ogólno-

kształcących, techników i  branżowych szkół 
I  stopnia będzie prowadzona z  wykorzystaniem 
elektronicznej platformy: 
https://warszawa.edu.com.pl

Gdy założysz konto w systemie, wprowadzisz  dane, wybierz 
szkoły i oddziały - układając je od najbardziej do najmniej 
preferowanych, wydrukuj wniosek i  zanieś do szkoły 
pierwszego wyboru- czyli tej, która jest na pierwszym miejscu 
na Twojej liście preferencji, lub prześlij  pocztą elektroniczną 
czy przez ePUAP.

Pamiętaj!   Możesz wybrać  dowolną liczbę szkół, 
a w nich dowolną liczbę oddziałów. 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY REKRUTACJI

1. 17 maja - 31 maja br. 
 składasz wniosek o przyjęcie do szkoły dwu-

języcznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 
międzynarodowego, oddziału przygotowa-
nia wojskowego, oddziałów sportowych, mis-
trzostwa sportowego oraz wymagających od 
kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji.

2. 17 maja - 21 czerwca br. 
 składasz wniosek o  przyjęcie do oddziałów  

integracyjnych i ogólnodostępnych.

3.  1 czerwca - 14 czerwca br. 
 szkoły organizują sprawdziany kompetencji 

językowych, predyspozycji językowych, uzdol-
nień kierunkowych,  próby sprawności fizycznej. 

 Dokładne terminy tych sprawdzianów znajdziesz 
na stronie szkół. 

4. 25 czerwca - 14 lipca 
 uzupełniasz wniosek o  kopię świadectwa 

i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu  
ósmoklasisty. Kopie możesz złożyć osobiście 
lub przesłać elektronicznie na adres mailowy, 
który znajdziesz na stronie internetowej szkoły. 

5.  22 lipca br. Ogłoszenie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.

6. 23 lipca - 30 lipca br. Potwierdzasz wolę przy-
jęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów 
w szkole, do której zostałaś/zostałeś zakwalifiko-
wany Kandydaci do szkół zawodowych składają 
także zaświadczenia lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowot-
nych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. 2 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych.

8. od 3 sierpnia br. Jest postępowanie uzupełnia-
jące. Szczegółowy harmonogram działań ucznia 
szkoły podstawowej w ramach elektronicznej 
rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz 
pod linkiem: http://edukacja.warszawa.pl/

KRYTERIA REKRUTACJI 

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma 
punktów uzyskana za:
1.  wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2.  oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z: języka polskiego, mate-
matyki oraz dwóch obowiązkowych przedmio-
tów ustalonych przez dyrektora szkoły  brane 
pod uwagę  w rekrutacji do danego oddziału;

3.  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
4.  szczególne osiągnięcia wymienione na świa-

dectwie ukończenia szkoły:
  a)   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach   

     wiedzy, artystycznych, sportowych
  b)   wolontariat.
  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych  
  i sportowych znajduje się na stronie inter-  
 netowej Kuratorium Oświaty. 

Badania lekarskie:
Kandydaci ubiegający się o  przyjęcie do klasy 
pierwszej w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe muszą złożyć zaświadczenie lekar-
skie zawierające orzeczenie o braku przeciwska-
zań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
w wybranym zawodzie. Badania lekarskie można 
wykonać bezpłatnie. Wykaz przychodni  jest podany 
na stronie internetowej  Biura Edukacji.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji  
są na bieżąco publikowane na stronie 
internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy:  
www.edukacja.warszawa.pl

 DROGI KANDYDACIE,
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stoisz przed wyborem szkoły ponadpodsta-
wowej. Nie jest to łatwe zadanie i aby je uła-

twić przygotowaliśmy kilka wskazówek. Mamy 
nadzieję, że pomogą one odnaleźć się w gąszczu 
informacji podczas targów edukacyjnych on-line 
oraz dni otwartych szkół. Końcowy efekt zależy 
od Twojego zaangażowania!

A w przypadku szkół kształcących  
w zawodach:

 m czy wiesz na czym polega praca  
w interesującym cię zawodzie?

 m z jakimi pracodawcami współpracuje szkoła?

 m gdzie odbywają się praktyki?

 m jakich nowych przedmiotów będziesz  
się uczyła/uczył?

Stwórz własną listę pytań. 

Oczywiście możesz skorzystać 
z naszych podpowiedzi.

Przygotuj listę szkół ponadpodstawowych, 

które zwróciły Twoją uwagę.

Sprawdź terminy dni otwartych on-line 

wybranych szkół oraz targów 
edukacyjnych on-line.

Zapisz te informacje w swoim kalendarzu 

i sprawdź, w jaki sposób możesz 
uczestniczyć w tych spotkaniach.

Jeżeli na kolejnych etapach kształcenia bierzesz 
pod uwagę studia, sprawdź wstępnie kryteria 
rekrutacyjne na uczelnie wyższe. Dlaczego 
to już dzisiaj warto zrobić? Może się okazać, 
że aby się dostać na wymarzony kierunek 
studiów, trzeba zdać rozszerzony egzamin 
maturalny z matematyki i fizyki. Kiedy będziesz 
wybierała/wybierał klasę (oddział) w szkole 
ponadpodstawowej, warto to uwzględnić.

II ETAP: DZIAŁANIE

Jesteś już na wirtualnej prezentacji szkoły. 
Wybierz sprawdzoną dla siebie formę robienia 
notatek. Zapisuj wszystkie ważne informacje

Rób to na bieżąco!

Kilka słów od doradcy zawodowego   

I ETAP: PRZYGOTOWANIE

1.  Zastanów się, co chciałbyś/chciałabyś 

robić w przyszłości? Jaki zawód 

chciałabyś/chciałbyś wykonywać?

2.  Wybór jakiego typu szkoły pomoże Ci 

  w realizacji planów?

3.  Pomyśl, na co warto zwrócić 

uwagę wybierając szkołę:

 m jakich przedmiotów chciałbyś/

chciałabyś się uczyć?

 m jakie języki obce chciałbyś/

chciałabyś rozwijać i poznać?

 m czy stan zdrowia pozwoli Ci na 

podjęcie nauki w danej szkole?

 m jakie są twoje szanse na dostanie się  

do wybranej szkoły?

 m w jakich zajęciach pozalekcyjnych (np. koła 

zainteresowań) i ciekawych wydarzeniach 

chciałbyś/ chciałabyś uczestniczyć?

 m czy szkoła organizuje międzynarodowe 

wymiany uczniowskie?

 m czy w szkole jest stołówka 

szkolna/sklepik szkolny?

 m w jakiej lokalizacji jest szkoła 

i ile zajmie Ci dojazd?

 m i inne potrzeby, które są dla Ciebie ważne.
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III ETAP - PODSUMOWANIE

Wszystko, czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś, 
poddaj dokładnej analizie. Zajrzyj także na 
strony internetowe szkół, które Cię interesują, 
w zakładce <rekrutacja> znajdziesz niezbędne 
informacje. Zastanów się, czy znalazłeś/znalazłaś 
to, czego szukałeś/szukałaś – czy wybrane przez 
Ciebie szkoły odpowiadają Twoim wymaganiom 
i możliwościom? Możesz także porozmawiać  
o swoich spostrzeżeniach z najbliższymi (rodzice, 
rodzeństwo, koledzy) jak i nauczycielami ze szkoły, 
a przede wszystkim z doradcą zawodowym.

	 											Doradca zawodowy jest specjalistą,  
 który będzie:

 m towarzyszył Ci w odkrywaniu mocnych  
 stron, umiejętności, predyspozycji,  
 talentów i zainteresowań;

 m wspierał Cię w wyszukiwaniu informacji  
 o ofercie edukacyjnej i zawodach;

 m pomagał w tworzeniu planu działania.

Gdzie możesz bezpłatnie zgłosić 
się do doradcy zawodowego?

Najpierw sprawdź w swojej szkole 
podstawowej - w wielu działają Punkty 
Informacji i Kariery. Na pewno znajdziesz go  
w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego 
WCIES, a także w rejonowej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej  
(o kontakt do poradni możesz zapytać swojego 
wychowawcę lub pedagoga szkolnego).

Teraz czas na Twoje decyzje!  
Powodzenia!

				 ŹRÓDŁA INFORMACJI  
 EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH:

 m Informacje dotyczące techników,   
 branżowych szkół I stopnia i liceów  
 ogólnokształcących. 

 m projekt „Sięgnij po więcej” 
 http://wyszukiwarka.spw.edu.pl/

 m Informator o zawodach szkolnictwa   
 branżowego -  
 https://www.ore.edu.pl/    
 wpcontent/uploads/2020/12/  
 informator-o-zawodach-2020.pdf

 m Mapa Karier -  
 https://mapakarier.org

 m Kalkulator punktów – tutaj sprawdzisz  
 orientacyjną liczbę punktów, które   
 możesz uzyskać podczas rekrutacji do  
 szkoły ponadpodstawowej -   
 https://takzdam.pl/kalkulator punktow

 m Ekonomiczne losy absolwentów szkół  
 wyższych https://ela.nauka.gov.pl/pl

			 Konsultacje z doradcą zawodowym:

 m zapisy do doradców zawodowych   
 Centrum Rozwoju Doradztwa    
 Zawodowego WCIES - 
 https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/  
 indywidualne-konsultacje-z-doradcami- 
 zawodowymi

 m zapisy do doradców  zawodowych   
 Centrum Informacji i Doradztwa   
 Młodzieżowego (Pałac Młodzieży) -  
 http://ciidmpm.blogspot.com/

 m wykaz poradni psychologiczno-  
 pedagogicznych:  
 http://edukacja.warszawa.pl/   
 ksztalceniezawodowe/doradztwo-  
 zawodowe/aktualnosci/21962-   
 poradnie-psychologicznopedagogiczne- 
 mst
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WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych
2. Monter sieci i instalacji sanitarnych
3. Technik budownictwa
4. Technik budowy dróg
5. Technik geodeta
6. Technik inżynierii sanitarnej
7. Technik renowacji elementów architektury
8. Technik robót wykończeniowych  

w budownictwie
9. Technik technologii drewna
10. Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej

1. Cukiernik
2.  Kelner
3.  Kucharz
4.  Piekarz
5.  Pracownik obsługi hotelowej
6.  Technik hotelarstwa
7. Technik organizacji turystyki
8.  Technik technologii żywności
9.  Technik żywienia i usług gastronomicznych

1. Automatyk
2.  Elektronik
3.  Elektryk 
4.  Mechatronik
5.  Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
6.  Technik automatyk
7.  Technik chłodnictwa i klimatyzacji
8.  Technik elektronik
9.  Technik elektryk
10.  Technik energetyk
11.  Technik informatyk
12.  Technik mechatronik
13.  Technik programista
14.  Technik sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
15.  Technik szerokopasmowej komunikacji
 elektronicznej
16.  Technik teleinformatyk
17.  Technik telekomunikacji
18.  Technik urządzeń dźwigowych

1.  Blacharz samochodowy
2.  Elektromechanik samochodowy
3.  Kierowca-mechanik
4.  Lakiernik
5.  Mechanik motocyklowy
6.  Technik awionik
7.  Technik eksploatacji portów i terminali
8.  Technik elektroenergetyk transportu
 szynowego
9.  Technik lotniskowych służb operacyjnych
10.  Technik mechanik lotniczy
11.  Technik pojazdów samochodowych
13.  Technik transportu kolejowego

1.  Fryzjer
2.  Ogrodnik
3.  Stolarz
4.  Tapicer
5.  Technik analityk
6.  Technik architektury krajobrazu
7.  Technik ochrony środowiska
8.  Technik ogrodnik
9. Optyk-mechanik
10.  Technik optyk
11.  Technik ortopeda
12.  Technik przemysłu mody
13.  Technik usług fryzjerskich/fryzjer
14.  Technik weterynarii
15.  Złotnik-jubiler

Opisy zawodów zostały przygotowane na podstawie informatora o zawodach szkolnictwa branżowego 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/informator-o-zawodach-2020.pdf

Opisy zawodów zostały przygotowane na podstawie informatora o zawodach szkolnictwa 
branżowego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:   informator o zawodach plik pdf

1. Magazynier-logistyk
2.  Sprzedawca
3.  Technik ekonomista
4.  Technik handlowiec
5.  Technik logistyk
6.  Technik rachunkowości
7.  Technik spedytor

1. Drukarz
2. Fotograf
3.  Technik fotografii i multimediów
4.  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
5.  Technik księgarstwa
6.  Technik procesów drukowania
7.  Technik realizacji nagłośnień
8.  Technik realizacji nagrań
9.  Technik reklamy
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OPIS ZAWODU

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie powinien być przygotowany 

do pracy przy montowaniu systemów suchej 

zabudowy, wykonywania robót malarskich, 

tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych.

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
może pracować m.in.:
• w przedsiębiorstwach budowlanych,

• w firmach remontowo-budowlanych,

• w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,

• w firmach zarządzających nieruchomościami,

• w przedsiębiorstwach produkujących 

materiały do wykańczania wnętrz,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole 

współpracując z nadzorem technicznym, w różnych 

miejscach na budowach obiektów oraz w budynkach 

użyteczności publicznej, przemysłowych, 

handlowych, mieszkalnych wielorodzinnych

i jednorodzinnych, a także w systemie 

zmianowym, często stojąc, czasem z uniesionymi 

do góry rękami oraz na wysokości.

MONTER  ZABUDOWY 
I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH  
W BUDOWNICTWIE

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, odporność na stres, 

dokładność i rzetelność, wytrwałość 

i cierpliwość, zainteresowania techniczne,

wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna  

i techniczna, gotowość do pracy w szybkim tempie  

i w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 41  

 ul. Piotra Wysockiego 51 (Targówek) 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe

OPIS ZAWODU

Monter sieci i instalacji sanitarnych powinien 

być przygotowany do wykonywania prac 

przygotowawczych związanych z budową sieci 

komunalnych i montażem instalacji sanitarnych, 

prac związanych z budową sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów 

ciepłowniczych, wykonywania montażu 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, do konserwacji, remontu 

i modernizacji sieci oraz instalacji sanitarnych.

MONTER SIECI 
I INSTALACJI  
SANITARNYCH

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w zespołach kilkuosobowych 

pod nadzorem, w różnych warunkach 

(w pomieszczeniach, na wolnym powietrzu),  

na terenie budowy, wykonując pracę ręcznie lub 

mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich 

narzędzi i urządzeń, na wyjazdach poza 

miejsce zamieszkania, najczęściej w systemie 

jednozmianowym, ale czasem zmianowym, 

z możliwymi nadgodzinami.

 PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, cierpliwość, umiejętność koncentracji 

uwagi, łatwość przechodzenia od jednej czynności 

do drugiej, wytrwałość przy wykonywaniu prac 

monotonnych, wytrzymałość na długotrwały 

wysiłek, samodzielność, umiejętność współdziałania 

w zespole, umiejętność podporządkowania się.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

Monter monter sieci i instalacji
sanitarnych może pracować m.in.:

• w firmach zajmujących się konserwacją, 
remontem i naprawą sieci i instalacji sanitarnych,

• w firmach usuwających awarie: pogotowiu 
wodno-kanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym,

• w firmach budujących i obsługujących 
sieci komunalne,

• w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych 
świadczących specjalistyczne usługi 
w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych,

• w specjalistycznych firmach świadczących 
usługi okresowych przeglądów 
technicznych instalacji sanitarnych,

• w przedsiębiorstwach zajmujących się 
eksploatacją kotłowni gazowych,

• w zakładach energetyki cieplnej,
• w stacjach uzdatniania wody,
• we własnej firmie.
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OPIS ZAWODU

Technik budownictwa umie przygotować 

i zamontować zbrojenie, montować elementy 

konstrukcji budowlanych. Będzie potrafił zrobić 

zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki 

betonowe, murowane konstrukcje budowlane, 

tynki wewnętrzne  i zewnętrzne. Umie 

organizować i kontrolować: roboty związane 

z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty 

konstrukcyjno-budowlane stanu surowego, 

wykończeniowe, związane z utrzymaniem obiektów 

budowlanych w pełnej sprawności technicznej. 

Potrafi sporządzić kosztorys na roboty budowlane.

TECHNIK  
BUDOWNICTWA

WARUNKI PRACY 
Będziesz pracować w zespole ludzi pod nadzorem 
lub jako nadzorujący, na wolnym powietrzu, 
także w budynkach. Praca technika budownictwa 
może odbywać się również przy zmiennych, 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
i zróżnicowanych warunkach technicznych. 
Czas pracy to 8 godzin, czasem w trybie 
zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Komunikatywność, odporność na stres, dobra 
pamięć i orientacja przestrzenna, cierpliwość, 
spostrzegawczość, podzielność uwagi, wyobraźnia 
przestrzenna, zainteresowania techniczne, 
wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, zdolność
podejmowania decyzji, szybkie dostosowanie się do 
nowej sytuacji, chęć do współdziałania, zarządzanie 
małymi zespołami, planowanie pracy własnej 
i zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktów, 
gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych
umiejętności, gotowość do pracy w różnych 
warunkach środowiskowych.

Technik budownictwa może pracować m.in.:
• na budowach w przedsiębiorstwach 

budowlanych,

• w biurach projektowych i kosztorysowych,

• w urzędach administracji 

państwowej i samorządowej,

• w hurtowniach budowlanych,

• w spółdzielniach mieszkaniowych,

• w laboratoriach materiałów 

i wyrobów budowlanych,

• w pracowniach konserwacji zabytków,

• w zakładach produkcji prefabrykatów,

• w państwowym nadzorze budowlanym,

• w firmach deweloperskich lub 

biurach nieruchomości,

• w firmach zarządzających 

inwestycjami budowlanymi,

• we własnej firmie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

  Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 
 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego 
 ul. Górnośląska 31 (Śródmieście)
  Technikum Architektoniczno-Budowlane 
 im. Stanisława Noakowskiego 
 ul. Przyrynek 9 (Śródmieście)
  Technikum nr 30 
 ul. Piotra Wysockiego 51 (Targówek)
  Technikum Budowlane nr 5
 im. prof. Stefana Bryły
 ul. Księcia Janusza 45/47 (Wola)
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OPIS ZAWODU

Technik budowy dróg powinien być 
przygotowany do obsługi maszyn i urządzeń 
stosowanych w robotach ziemnych i drogowych, 
konserwacji maszyn i urządzeń drogowych, 
do robót związanych z budową i utrzymaniem 
dróg, drogowych obiektów inżynieryjnych 
i typowych budowli ziemnych oraz związanych 
z wbudowywaniem mieszanek mineralno-
asfaltowych. Absolwent potrafi organizować 
i kosztorysować roboty związane z budową czy 
utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych. 

TECHNIK  
BUDOWY  
DRÓG

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie, ale pod nadzorem 

inspektora budowy, na wolnym powietrzu, na 

terenie budowy dróg, na jezdniach i chodnikach, 

ale również w biurze kosztorysowym lub 

projektowym, często w systemie wielozmianowym, 

w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Refleks, odporność na stres, dokładność 

i rzetelność, odporność emocjonalna, operatywność 

i skuteczność, wytrwałość i cierpliwość, gotowość 

do pracy w szybkim tempie i w różnych warunkach 

środowiskowych, wychodzenie z własną inicjatywą.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Geologiczno
 -Geodezyjno-Drogowe  

 im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka 
 ul. Józefa Szanajcy 5 (Praga-Północ)

Technik budowy dróg może  
pracować m.in.:

• w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych  

i drogowych,

• w firmach zajmujących się robotami ziemnymi,

• w przedsiębiorstwach zajmujących się 

utrzymaniem czystości w miastach,

• w kopalniach odkrywkowych,

• w składnicach złomu i metali kolorowych,

• w przedsiębiorstwach zajmujących 

się utrzymaniem zieleni miejskiej,

• w firmie zajmującej się kosztorysowaniem  

i planowaniem oraz organizacją budowy dróg,

• we własnej firmie.
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OPIS ZAWODU

Technik geodeta potrafi robić pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe terenu, sporządzać 

opracowania geodezyjne i kartograficzne na 

podstawie danych pomiarowych lub projektowych, 

wykonywać pomiary geodezyjne, inwentaryzacji 

powykonawczej, kontrolne obiektów budowlanych 

i urządzeń technicznych oraz opracować ich 

wyniki. Jest przygotowany do wyznaczania 

punktów granicznych, robienia podziałów 

i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany 

gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości 

oraz wywłaszczeń nieruchomości, aktualizacji 

i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości, 

wprowadzania danych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

TECHNIK  
GEODETA

WARUNKI PRACY

Będziesz wykonywać czynności rutynowe, 

przy użyciu specjalistycznego sprzętu,

indywidualnie przy opracowaniu danych

 i dokumentacji geodezyjnej lub zespołowo (ścisła 

współpraca) przy pracach pomiarowych w terenie 

lub biurze, najczęściej w trybie jednozmianowym.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność i rzetelność, wytrwałość i cierpliwość, 

samodzielność, zdolność koncentracji uwagi, 

odporność emocjonalna, komunikatywność, 

umiejętność współdziałania w grupie, gotowość 

do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe 
 im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka 
 ul. Józefa Szanajcy 5 (Praga-Północ)

Technik geodeta może  
pracować m.in.:
• w firmach geodezyjnych lub/i kartograficznych,

• w administracji państwowej i samorządowej,

• w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej,

• w firmach budowlanych,

• w biurach projektowych, budowlanych,

• we własnej firmie.



16





OPIS ZAWODU

Technik inżynierii sanitarnej powinien być 

przygotowany do organizowania i wykonywania 

robót związanych: z budową sieci komunalnych 

oraz montażem instalacji sanitarnych, z budową 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych 

oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, montażu 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych, do konserwacji, remontu 

i modernizacji sieci oraz instalacji sanitarnych.

TECHNIK  
INŻYNIERII  
SANITARNEJ 

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w kilkuosobowych zespołach, 

często jako nadzorujący, w różnych warunkach  

(w pomieszczeniach, na wolnym powietrzu), 

na terenie budowy, na wyjazdach poza 

miejscem zamieszkania, najczęściej w systemie 

jednozmianowym, ale czasem zmianowym,  

z możliwymi nadgodzinami

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, odporność na stres, dokładność, 

zainteresowania techniczne, cierpliwość 

i wytrwałość, umiejętność koncentracji uwagi, 

łatwość przechodzenia od jednej czynności do 

drugiej, wytrwałość przy wykonywaniu prac 

monotonnych, samodzielność, umiejętność 

współdziałania w zespole, zarządzanie 

małymi zespołami, planowanie pracy własnej 

i zespołowej, łatwość nawiązywania kontaktów, 

gotowość do ciągłej nauki i nabywania 

nowych umiejętności, gotowość do pracy 

w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Architektoniczno-Budowlane  
 im. Stanisława Noakowskiego  

 ul. Przyrynek 9 (Śródmieście)

Technik inżynierii sanitarnej  
może pracować m.in.:

• w firmach usługowych zajmujących się 
konserwacją, remontem i naprawą sieci  
i instalacji sanitarnych,

• w firmach usuwających awarie: pogotowiu 
wodno-kanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym,

• w firmach budujących i obsługujących 
sieci komunalne,

• w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych 
świadczących specjalistyczne usługi 
w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych,

• w specjalistycznych firmach świadczących 
usługi okresowych przeglądów 
technicznych instalacji sanitarnych,

• w przedsiębiorstwach zajmujących się 
eksploatacją kotłowni gazowych,

• w zakładach energetyki cieplnej,
• w biurach projektowych i konsultingowych,
• w stacjach uzdatniania wody,
• we własnej firmie.
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OPIS ZAWODU

Technik renowacji elementów architektury 
powinien być przygotowany do wykonywania 

i renowacji sztukatorskich elementów 

architektury, kamiennych elementów architektury, 

renowacji murów nieotynkowanych i tynków, 

okładzin ceramicznych i kamiennych oraz 

organizowania i realizacji prac renowatorskich.

TECHNIK  
RENOWACJI 
ELEMENTÓW  
ARCHITEKTURY

WARUNKI PRACY

Będziesz pracował indywidualnie lub w zespole  

w zależności od zakresu prac, w miejscu, gdzie 

znajduje się obiekt poddawany renowacji - często 

poza miejscem zamieszkania, wewnątrz budynku lub 

na wolnym powietrzu, na rusztowaniach w pozycji 

stojącej, w zmiennych warunkach atmosferycznych, 

pod nadzorem uprawnionego konserwatora.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność i rzetelność, wytrwałość i cierpliwość, 

samodzielność i samokontrola, uzdolnienia 

plastyczne, artystyczne i techniczne, wyobraźnia  

i myślenie twórcze, zdolność nawiązywania kontaktu  

z ludźmi, zdolność podporządkowania się, chęć

pracy w warunkach monotonnych oraz pracy 

w warunkach izolacji, współpraca w grupie, gotowość 

do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 
 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego   
 ul. Górnośląska 31 (Śródmieście)

Technik renowacji elementów 
architektury może pracować m.in.:

• w firmach zajmujących się pracami 

konserwacyjno-remontowymi 

w zabytkowych obiektach budowlanych,

• w firmach wykonujących dekoracje 

sztukatorskie i kamieniarskie w budynkach 

współczesnych oraz związanych 

z wykonywaniem obiektów małej architektury,

• w terenowych organach administracji 

państwowej w zakresie ochrony zabytków,

• w instytucjach zajmujących się 

ochroną zabytków kultury,

• w kompleksach pałacowo-zamkowych,

• w pracowniach architektonicznych,

• w biurach projektów,

• w muzeach,

• we własnej firmie.
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OPIS ZAWODU

Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

powinien być przygotowany do montowania 

systemów suchej zabudowy, do robót malarskich, 

tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych oraz 

organizowania i kontrolowania robót związanych  

z zagospodarowaniem terenu budowy, 

koordynowania robót wykończeniowych  

w budownictwie, organizowania i kontrolowania 

robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach 

budowlanych i sporządzania kosztorysów.

Technik robót wykończeniowych w 
budownictwie może pracować m.in.:

• w przedsiębiorstwach budowlanych,

• w firmach remontowo-budowlanych,

• w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych,

• w firmach zarządzających nieruchomościami,

• w przedsiębiorstwach produkujących 

materiały do wykańczania wnętrz,

• w firmach kosztorysowych i nadzorujących 

roboty wykończeniowe,

• we własnej firmie.

TECHNIK ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH  
W BUDOWNICTWIE

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, odporność na stres, 
dokładność i rzetelność, wytrwałość i cierpliwość, 
zainteresowania techniczne, wyobraźnia 
przestrzenna, wyobraźnia konstrukcyjna  
i techniczna, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, gotowość do pracy w różnych 
warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Budowlane nr 5  
 im. prof. Stefana Bryły  
 ul. Księcia Janusza 45/47 (Wola)

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole, 

współpracując z nadzorem technicznym,  

w różnych miejscach na budowach obiektów oraz  

w budynkach użyteczności publicznej, 

przemysłowych, handlowych, mieszkalnych 

wielorodzinnych i jednorodzinnych. Może 

to być praca w systemie zmianowym a także 

w pozycji stojącej, czasem z uniesionymi 

do góry rękami oraz na wysokości.
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OPIS ZAWODU

Technik technologii drewna jest przygotowany 

do wykonywania i napraw, renowacji, konserwacji 

wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, 

do obsługi, konserwacji maszyn i urządzeń 

stosowanych w stolarstwie. Potrafi planować 

procesy technologiczne monitorowania 

przetwarzania drewna i materiałów 

drewnopochodnych. 

TECHNIK 
TECHNOLOGII 
DREWNA

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w systemie jedno- lub 

dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy  

(w wymiarze 8 godzin dziennie), najczęściej przy 

sztucznym oświetleniu i stabilnych warunkach 

klimatycznych, głównie w pozycji stojącej, czasami  

w pozycji wymuszonej związanej  

z przemieszczaniem materiałów, przeważnie 

w zespole, ale czasem indywidualnie.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, gotowość do pracy w zmiennych 

warunkach atmosferycznych, odporność na 

stres, cierpliwość, dokładność, kreatywność, 

spostrzegawczość, zainteresowania techniczne, 

wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna

 i techniczna, zdolność podejmowania decyzji, 

zarządzanie małymi zespołami, planowanie 

pracy własnej i zespołowej, podzielność uwagi, 

gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych 

umiejętności, gotowość do pracy w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 30  
 ul. Piotra Wysockiego 51 

 (Targówek)

Technik technologii drewna  
może pracować m.in.:

• w halach produkcyjnych zakładów 

przemysłu drzewnego,

• w zakładach przemysłu drzewnego,

• na wolnym powietrzu, na placach budowy,

• w fabrykach mebli,

• w tartakach,

• w zakładach stolarki budowlanej 

oraz konstrukcji drzewnych,

• w zakładach płyt z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw drzewnych,

• w zakładach produkcji opakowań 

i galanterii drzewnej,

• w pracowniach projektowania wyrobów  

z drewna,

• w zakładach przerobu drewna,

• w rzemieślniczych zakładach stolarskich,

• we własnej firmie.
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OPIS ZAWODU

Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej zna się na montażu urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej, uruchamianiu 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

oraz wycenie robót, a także na konserwacji oraz 

naprawach urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. Potrafi monitorować i nadzorować 

urządzenia i systemy energetyki odnawialnej 

oraz oceniać oddziaływania urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej na środowisko.

Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej może pracować m.in.:

• w firmach projektowych i instalacyjnych,

• w firmach zajmujących się produkcją kolektorów 

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych itp.

• w firmach zajmujących się instalacją 

i produkcją kolektorów słonecznych, 

ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła,

 pieców na biomasę i urządzeń  

 energetyki odnawialnej,

• w serwisie urządzeń jako autoryzowany 

przedstawiciel producenta,

• w firmach doradczych zajmujących się 

urządzeniami odnawialnych źródeł energii,

• w biurach konstrukcyjnych, 

• w firmach branży elektrycznej,

• we własnej firmie.

TECHNIK 
URZĄDZEŃ  
I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI  
ODNAWIALNEJ

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować przeważnie w zespole 
z nadzorem i asekuracją, rzadko samodzielnie, 
współpracując w grupie, we wnętrzach obiektów 
budowlanych lub na zewnątrz budynków, w terenie  
i na wysokości (dach, ściana budynku/hali
przemysłowej), w różnych warunkach 
atmosferycznych, zwykle po 8 godzin, często  
w trybie zmianowym, a także w gotowości na 
wypadek awarii i nagłych napraw instalacji – 
pogotowie techniczne; wykonując działania 
wymagające rozwiązywania problemów 
technicznych; a po uzyskaniu świadectwa 
kwalifikacyjnego „E” uprawniającego do zajmowania 
się instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu 
do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji i montażu.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Samokontrola, ciekawość i dociekliwość, 
zainteresowania techniczne, wyobraźnia 
konstrukcyjna i techniczna, dokładność 
i odpowiedzialność za własne działania, zdolność 
koncentracji uwagi, komunikatywność, gotowość 
do współdziałania w zespole, planowanie pracy 
własnej i zespołowej, gotowość do ciągłej nauki 
i nabywania nowych umiejętności, gotowość do 
pracy w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?
  Technikum nr 7 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)
  Technikum Geologiczno-Geodezyjno-  
 Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka  
 ul. Szanjacy 5 (Praga-Północ)
  Technikum Budowlane nr 5  
 im. prof. Stefana Bryły  
 ul. Księcia Janusza 45/47 (Wola)
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OPIS ZAWODU

Magazynier-logistyk powinien być przygotowany 

do przechowywania i wydawania towarów  

z magazynu, monitorowania poziomu i stanu 

zapasów, obsługiwania programów magazynowych, 

prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz 

monitorowania procesów produkcyjnych  

i dystrybucyjnych.

Magazynier-logistyk może pracować m.in.:

• w firmach produkcyjnych różnego typu,  
w których są magazyny,

• w centrach logistycznych,

• w składach materiałów i towarów, 
np. budowlanych, węgla,

• w sklepach,

• w wypożyczalniach,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie lub w małym 
zespole, w zależności od asortymentu 
magazynowanych towarów, wyrobów
w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hala 
magazynowa) lub na wolnym powietrzu,  
w zmiennych warunkach panujących 
w pomieszczeniach (np. niska, wysoka temperatura, 
duża wilgotność itp.). W pozycji stojącej, przenosząc 
ciężkie towary, a przez to narażenie na urazy,  
np. kręgosłupa, nóg, rąk itp. Przeważnie będziesz 
pracować w systemie jedno- lub dwuzmianowym,
niekiedy jednak również w nocy i w dni ustawowo 
wolne od pracy (system wielozmianowy). 

MAGAZYNIER 
-LOGISTYK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Spostrzegawczość, zmysł równowagi, brak lęku 

przed wysokością, podzielność uwagi, łatwość 

przechodzenia się z jednej czynności na drugą, 

zdolność do przestrzegania reguł, przepisów 

i standardów, rzetelność, dokładność, samodzielność, 

samokontrola, gotowość do pracy w szybkim 

tempie, gotowość do pracy w różnych warunkach 

środowiskowych (np.chłodnie), dbałość o czystość 

i porządek, gotowość podporządkowania się.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 18  

 ul. Stefana Żeromskiego 22/28 (Bielany)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Sprzedawca powinien być przygotowany 

do prac związanych z obsługą klienta oraz 

realizacją transakcji kupna i sprzedaży, 

oraz w zakresie przyjmowania dostaw 

i przygotowywania towarów do sprzedaży.

Sprzedawca może pracować m.in.:
• w sklepach, marketach, kioskach,

• na targowiskach,

• w magazynach hurtowni,

• we własnej firmie,

• prowadząc działalność gospodarczą 

na rzecz większych firm.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w bezpośrednim kontakcie  

z klientem, zarówno indywidualnie jak i zespołowo,  

w budynku, ale również na zewnątrz (np. targowiska), 

w stałych godzinach, w systemie pracy zmianowej, 

wykonując jednocześnie wiele różnorodnych 

czynności w niewielkim odstępie czasu, ponosząc 

odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.

SPRZEDAWCA

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Uczciwość, rzetelność, sumienność, wysoka 

kultura osobista, dobra kondycja psychiczna 

i fizyczna, komunikatywność, systematyczność, 

podzielność uwagi, samodzielność, dobra organizacja 

pracy, cierpliwość, dokładność, umiejętność

rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

znajomość sprzedawanych produktów.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 18  
 ul. Stefana Żeromskiego 22/28 (Bielany) 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe



24





OPIS ZAWODU

Technik ekonomista potrafi stosować przepisy 
prawa w prowadzeniu działalności, prowadzić 
dokumentację biurową i magazynową, procesu 
sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami 
majątku, sporządzania biznesplanu. Ma kompetencje 
do prowadzenia rekrutacji kandydatów do 
pracy, umie sporządzać dokumentację kadrową, 
prowadzić sprawy związane ze świadczeniami 
socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia i składki 
pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
analizować zatrudnienie i wynagrodzenia, prowadzić 
ewidencje  i rozliczenia podatkowe, finansowe  
z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Technik ekonomista może pracować m.in.:
• w bankach,
• w agencjach celnych,
• w biurach maklerskich,
• w urzędach administracji,
• w urzędach skarbowych,
• w biurach księgowych,
• w towarzystwach ubezpieczeniowych,
• w stowarzyszeniach i fundacjach,
• w firmach produkcyjnych, handlowych  

i usługowych.
• we własnej firmie, 

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować głównie w pomieszczeniach 
biurowych, zarówno indywidualnie, jak i w zespole, 
mając normowany, 8-godzinny czas pracy, najczęściej 
w pozycji siedzącej, często obsługując komputer, 
nosząc często ubranie reprezentacyjne. Miejsce 

TECHNIK  
EKONOMISTA

pracy zależne jest także od miejsca zatrudnienia, 
np. technik ekonomista, zatrudniony w firmach 
ubezpieczeniowych, znaczną część swoich 
obowiązków może wykonywać w terenie.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Dokładność, szczegółowość, dobra pamięć, 
uzdolnienia rachunkowe, rozumowanie 
logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze, 
łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, 
umiejętność maksymalnej koncentracji na zadaniu, 
skrupulatność, sumienność, podzielność uwagi, 
samodzielność, efektywność pracy, cierpliwość, 
umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 
umiejętność posługiwania się komputerem.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ekonomiczne nr 5 
 ul. Żeromskiego 22/28 (Bielany)

 Technikum Ekonomiczne nr 8  
 ul. Fryderyka Joliot- Curie 13 (Mokotów)

 Technikum nr 10 
 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
 ul. Szczęśliwicka 46 (Ochota)

 Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
 ul. Szczawnicka 1 (Praga-Południe)  
 – oddział integracyjny

 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja  
 Kopernika ul. Stawki 10 (Śródmieście)

 Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego  
 ul. św. Jacka Odrowąża 19 (Targówek)

 Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego  
 ul. Chłodna (Wola)
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OPIS ZAWODU

Technik handlowiec powinien być przygotowany  

do prac związanych z obsługą klientów oraz 

realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania 

dostaw oraz przygotowywania towarów do 

sprzedaży i planowania działań sprzedażowych  

z monitorowaniem ich efektów. Potrafi organizować 

i prowadzić działania handlowe oraz aktywnie 

komunikować się z klientem biznesowym.

Technik handlowiec może pracować m.in.:

• w punktach sprzedaży detalicznej,

• w hurtowniach i magazynach,

• w agencjach reklamowych lub marketingowych,

• w działach handlu i marketingu,

• w bankach,

• w przedsiębiorstwach finansowych,

• w firmach farmaceutycznych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować głównie w kontakcie z klientem, 

zespołowo, w budynku, ale także na zewnątrz, 

wykorzystując prawo jazdy kategorii B (technik 

handlowiec często przemieszcza się pomiędzy 

poszczególnymi kontrahentami), w systemie 

prowizyjnym z wynagrodzeniem uzależnionym 

od liczby sprzedanych produktów czy usług.

TECHNIK 
HANDLOWIEC

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Uczciwość, rzetelność, sumienność, wysoka 

kultura osobista, wysoki poziom umiejętności 

negocjacyjnych, komunikatywność,

systematyczność, dyspozycyjność, samodzielność, 

dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych, znajomość 

sprzedawanych produktów, znajomość technik 

sprzedażowych, nienaganną prezencję.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ekonomiczne nr 5  

 ul. Stefana Żeromskiego 22/28 

 (Bielany)

 Technikum nr 10  

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
 ul. Szczęśliwicka 46

  (Ochota)

 Technikum nr 20 
 ul. Ratuszowa 13

  (Praga-Północ)
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OPIS ZAWODU

Technik logistyk powinien być przygotowany 
do przyjmowania, przechowywania i wydawania 
towarów z magazynu, monitorowania 
poziomu i stanu zapasów, obsługiwania 
programów magazynowych, prowadzenia 
dokumentacji magazynowej, monitorowania 
procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych, 
organizowania procesów transportowych 
i ich dokumentowania procesów.

Technik logistyk może pracować m.in.:

• w firmach zróżnicowanych pod względem 
wielkości zatrudnienia, działających 
w różnych sektorach gospodarki

 (np. produkcja, transport, handel, usługi, wojsko),

• w firmach produkcyjnych różnego typu,  
w których są magazyny,

• w centrach logistycznych,

• w składach materiałów i towarów, 
np. budowlanych, węgla,

• w sklepach,

• w wypożyczalniach,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie lub  
w małym zespole, przeważnie w systemie 
jedno- lub dwuzmianowym. Niekiedy jednak
w systemie wielozmianowym, również w nocy i w dni 
ustawowo wolne od pracy, w działach transportu  
w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hala 
magazynowa) lub na wolnym powietrzu. 

TECHNIK  
LOGISTYK

W zależności od asortymentu w zmiennych 
warunkach panujących w pomieszczeniach  
(np. niska, wysoka temperatura, duża wilgotność).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Uzdolnienia organizacyjne, podzielność uwagi, 
łatwość przechodzenia z jednej czynności do 
drugiej, odporność emocjonalna i na stres, zdolność 
współdziałania, do przestrzegania reguł, przepisów  
i standardów, rzetelność, dokładność, samodzielność, 
samokontrola, gotowość do pracy w szybkim 
tempie i w różnych warunkach środowiskowych 
(np. chłodnie), dbałość o czystość i porządek, 
gotowość podporządkowania się.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ekonomiczne nr 5  
 ul. Stefana Żeromskiego 22/28 (Bielany)

 Technikum nr 7 
 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)

 Technikum nr 12
  ul. Siennicka 15 (Praga-Południe)

 Technikum Ekonomiczne nr 1 
 im. Mikołaja Kopernika
 ul. Stawki 10 (Śródmieście)

 Technikum nr 3 
 im. Ludwika Krzywickiego  
 ul. Chłodna 36/34 (Wola)

 Technikum Samochodowe nr 3  
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU

Technik rachunkowości potrafi prowadzić 

rekrutację kandydatów do pracy, sporządzać 

dokumentację kadrową, sprawy związane ze 

świadczeniami socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia 

i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, prowadzić analizy zatrudnienia  

i wynagrodzeń, ewidencje i rozliczenia podatkowe, 

też finansowe z kontrahentami i podmiotami 

rynku finansowego. Ma kompetencje w zakresie 

organizowania rachunkowości, ewidencjonowania 

operacji gospodarczych, przeprowadzania 

inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, 

wyceniania składników aktywów i pasywów, 

ustalania wyniku finansowego, sporządzania 

jednostkowych sprawozdań finansowych 

oraz prowadzenia analizy finansowej.

Technik rachunkowości może pracować m.in.:
• w komórkach rachunkowości we 

wszystkich przedsiębiorstwach, 

jednostkach i zakładach budżetowych,

• w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,

• w urzędach skarbowych i urzędach 

jednostek samorządu terytorialnego,

• w firmach usługowych,

• we własnej firmie.

TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować głównie w pomieszczeniach 

biurowych obsługując komputer i inne urządzenia 

biurowe - w tzw. openspace lub wydzielonych 

kilku osobowych pomieszczeniach, przez 8 

godzin, ale mogą zdarzyć się sytuacje, gdy 

ze względu na przedłużające się spotkania, 

narady i konferencje, czas pracy może ulec 

wydłużeniu. To praca również na stanowiskach, 

które mogą wiązać się z odpowiedzialnością 

finansową za wykonywane obowiązki. Musisz 

aktualizować na bieżąco swoją wiedzę.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Wysokie zdolności rachunkowe, analityczne 
myślenie, umiejętność nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, wysoka kultura osobista, zdolności 
planistyczne, terminowość, komunikatywność, 
stanowczość, dbałość o porządek w dokumentacji,
dokładność, skrupulatność, sumienność, 
podzielność uwagi, samodzielność, efektywność 
pracy, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, 
umiejętność posługiwania się sprzętem IT.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ekonomiczne nr 8  
 ul. Fryderyka Joliot-Curie 13 (Mokotów)

 Technikum Ekonomiczne nr 1  
 im. Mikołaja  Kopernika  
 ul. Stawki 10 (Śródmieście)
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OPIS ZAWODU

Technik spedytor powinien być przygotowany 

do planowania, organizowania i dokumentowania 

procesów transportowych, prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami  

i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, 

wykonywania prac związanych z monitorowaniem 

przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Technik spedytor może pracować m.in.:

• w firmach spedycyjnych, 

transportowych, handlowych,

• w agencjach obsługi portów 

lotniczych i morskich,

• w firmach kurierskich,

• w urzędach pocztowych,

• w agencjach celnych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

W zależności od rodzaju realizowanej usługi 

będziesz pracować indywidualnie lub w małym 

zespole, w systemie jedno-, dwu lub trzyzmianowym 

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, 

najczęściej w pozycji siedzącej, często pod presją 

czasu, obsługując urządzenia biurowe (np. komputer 

TECHNIK 
SPEDYTOR

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, 

podzielność uwagi, dobra pamięć, łatwość 

przechodzenia z jednej czynności do drugiej, 

zdolność do przestrzegania reguł, przepisów 

i standardów, rzetelność, dokładność, samodzielność, 

gotowość do tworzenia i podtrzymywania 

sieci kontaktów z klientami, gotowość do 

pracy w szybkim tempie, dbałość o czystość 

i porządek, zdolność współdziałania i współpracy 

w zespole (grupie), rozumowanie logiczne.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 25  
 im. Stanisława Staszica  
 ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10  
 (Bielany)

z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym, 

wspomagającym zbieranie oraz analizowanie 

informacji potrzebnych do prowadzonej działalności 

zawodowej, telefon, ksero, kalkulator itp.). 

Niestandardowy czas pracy wynika z trwania 

procesu transportowego w różnych godzinach  

w ciągu doby.
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WYBIERZ ZAWÓD
DLA SIEBIE

FOTOGRAFIA

I MULTIMEDIA

30





OPIS ZAWODU

Drukarz offsetowy powinien umieć wykonywać 

offsetowe formy drukowe oraz drukować 

nakład z offsetowych form drukowych.

Drukarz offsetowy może pracować m.in.:

• w drukarniach i zakładach introligatorskich,

• w firmach prowadzących usługi poligraficzne,

• w firmach rzemieślniczych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 

w dużej firmie – w zespole lub pod nadzorem, 

w stałych warunkach i przy sztucznym oświetleniu, 

w pomieszczeniach zamkniętych często w dużym 

hałasie, mając nienormowany czas pracy zależny

od rodzaju realizowanej produkcji (często 

w trzyzmianowym systemie pracy).

DRUKARZ  
OFFSETOWY

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, cierpliwość, zdolność koncentracji 

uwagi, wrażliwość estetyczna, umiejętności 

techniczne, wyczucie kolorystyki, odporność 

na działanie pod presją czasu, zdolność do 

analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła Poligraficzna I Stopnia 

 ul. Stawki 14 (Śródmieście)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Fotograf powinien umieć przygotować plan 

zdjęciowy, rejestrować, obrabiać i publikować obraz.

Fotograf może pracować m.in.:
• w studiach fotograficznych i graficznych,

• w agencjach artystycznych i reklamowych,

• w firmach zajmujących się 

aplikacjami multimedialnymi,

• w agencjach organizujących imprezy i festiwale,

• w redakcjach gazet lub mediów cyfrowych,

• w studiach postprodukcji filmowej 

oraz telewizyjnych,

• we własnej firmie, na zlecenie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować przeważnie indywidualnie 

w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, w przypadku 

pracy jako fotograf w studio, z czasem pracy 

określonym otwarciem firmy, mając nienormowany 

czas pracy zależny od rodzaju realizowanej 

produkcji, o każdej porze dnia i w każdy dzień 

(bez wykluczania świąt), w zmiennych warunkach 

atmosferycznych, w miejscu zależnym od 

realizacji (studio, plenery, obiekty sportowe, 

kulturalne lub sakralne, mieszkania, biuro).

FOTOGRAF

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, spostrzegawczość, kreatywność, 

cierpliwość, życzliwość, dokładność, odporność 

emocjonalna, otwartość na zmiany, gotowość do 

ciągłej nauki, wysoka kultura osobista, podzielność 

uwagi, samodzielność, gotowość do pracy

w szybkim tempie, łatwość przechodzenia z jednej 

czynności do drugiej, wytrzymałość na długotrwały 

wysiłek fizyczny i psychiczny, zdolność radzenia 

sobie z emocjami klientów i presją otoczenia, 

odporność na działanie pod presją czasu.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła Fototechniczna I Stopnia 
 ul. Spokojna 13 (Wola)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Technik fotografii i multimediów potrafi 
przygotować plan zdjęciowy, rejestrować, 
obrabiać i publikować obraz oraz przygotowywać 
materiały cyfrowe do projektów graficznych, 
robić i publikować projekty multimedialne.

Technik fotografii i multimediów 
może pracować m.in.:
• w studiach fotograficznych i graficznych,

• w agencjach artystycznych i reklamowych,

• w firmach zajmujących się 
aplikacjami multimedialnymi,

• w agencjach organizujących imprezy i festiwale,

• w redakcjach gazet lub mediów cyfrowych,

• w studiach postprodukcji filmowej 
oraz telewizyjnych,

• we własnej firmie, na zlecenie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować przeważnie indywidualnie nad 
własną częścią projektu; czasem w bezpośrednim 
kontakcie z ludźmi lub zespole projektowym; 
używając komputera i specjalistycznego sprzętu 
oraz oprogramowania; w miejscu zależnym od
realizacji (studio, plenery, obiekty sportowe, 
kulturalne lub sakralne, mieszkania, biuro); 
w przypadku pracy jako fotograf w studio, z czasem 
pracy określonym otwarciem firmy; w zależności od 
wykonywanych zadań zawodowych w dni robocze 
w stałych godzinach pracy, jednak również 
z nienormowanym czasem pracy zależnym od 
rodzaju realizowanej produkcji, praca o każdej 
porze dnia i w każdy dzień (bez wykluczania świąt).

TECHNIK 
FOTOGRAFII  
I MULTIMEDIÓW 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Zdolność koncentracji uwagi, wyobraźnia 
przestrzenna, kreatywność i myślenie 
twórcze, uzdolnienia plastyczne/artystyczne/
twórcze, komunikatywność, cierpliwość, 
dokładność, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, elastyczność i otwartość na zmiany, 
gotowość do ciągłej nauki, samodzielność.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Fototechniczne 
 ul. Spokojna 13 (Wola)
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OPIS ZAWODU

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być 
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych 
w zakresie przygotowania materiałów cyfrowych 
do wykonania projektów graficznych, opracowania 
publikacji i prac graficznych do druku, przygotowania 
publikacji elektronicznych oraz drukowania 
cyfrowego, obróbki druków cyfrowych, planowania 
i kontrolowania produkcji poligraficznej, drukowania 
i obróbki druków 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
może pracować m.in.:
• w studiach graficznych,
• w agencjach reklamowych,
• w firmach zajmujących się 

aplikacjami multimedialnymi,
• w zakładach poligraficznych,
• w wydawnictwach,
• w drukarniach,
• w przemyśle, np. we wzornictwie przemysłowym,
• przy projektowaniu stron internetowych,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować przeważnie indywidualnie 
nad własną częścią projektu, ale także zespołowo, 
mając bezpośredni kontakcie z ludźmi lub w zespole 
projektowym, używając komputera 
i specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, 
w drukarniach cyfrowych lub studiach 
poligraficznych, w zależności od wykonywanych 
zadań zawodowych w dni robocze w stałych
godzinach pracy, jednak również mając 
nienormowany czas pracy zależny od 
rodzaju realizowanej produkcji.

TECHNIK  
GRAFIKI 
I POLIGRAFII 
CYFROWEJ

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Zdolność koncentracji uwagi, wyobraźnia 
przestrzenna, kreatywność i myślenie twórcze, 
uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze, 
komunikatywność, cierpliwość, dokładność, 
gotowość do pracy w szybkim tempie,
elastyczność i otwartość na zmiany, 
gotowość do ciągłej nauki, samodzielność, 
umiejętność współpracy z ludźmi.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Księgarskie 
 im. Stefana Żeromskiego 
 ul. Stefana Żeromskiego 81 (Bielany)

 Technikum nr 24 
 ul. Urbanistów 3 (Ochota)

 Technikum Geologiczno-
 Geodezyjno-Drogowe 
 im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka  
 ul. Józefa Szanajcy 5 (Praga-Północ)

 Technikum Poligraficzne 
 ul. Stawki 14 (Śródmieście)

 Technikum nr 11
 im. Piotra Wysockiego 
 ul. Św. Jacka Odrowąża 19 (Targówek)
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OPIS ZAWODU

Technik realizacji nagłośnień potrafi konfigurować 
i obsługiwać systemy sceniczne i nagłośnieniowe. 

Technik realizacji nagłośnień 
może pracować m.in. :
• w teatrze, filharmonii, operze,
• w studiach nagrań w radiu lub telewizji,
• w agencjach artystycznych i produkcji reklam,
• w agencjach organizujących imprezy, 

widowiska i festiwale,
• w stacjach telewizyjnych,
• w niezależnych studiach produkcyjnych,
• w studiach filmowych,
• w ekipach technicznych artystów związanych 

z branżą muzyczną lub filmową,
• w ośrodkach kulturalnych,
• w przestrzeniach tymczasowych jak wozy 

transmisyjne, studia nagrań na otwartej 
lub improwizowanej przestrzeni,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować przeważnie samodzielnie, ale też 
w dużej grupie osób uczestniczących w produkcji 
nagłaśnianego wydarzenia, przeważnie w ruchu 
podczas przygotowania realizacji oraz stojąc, 
siedząc przy konsolecie czy komputerze w trakcie 
realizacji nagłośnienia, mając nienormowany 
czas pracy zależny od rodzaju realizowanej 
produkcji, o każdej porze dnia i w każdy dzień (bez 
wykluczania świąt), z możliwymi nadgodzinami, 
w zróżnicowanych warunkach zależnych od miejsca 
realizacji zadania, zarówno w pomieszczeniach 
zamkniętych, jak i otwartych, czasem w zmiennych 
warunkach atmosferycznych, w miejscu zależnym 
od realizacji (przestrzenie półotwarte, studio).

TECHNIK 
REALIZACJI 
NAGŁOŚNIEŃ

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Słuch muzyczny, wrażliwość artystyczna, 
zainteresowania techniczne, wrażliwość 
estetyczna, podzielność uwagi, refleks, gotowość 
do współdziałania, dokładność, umiejętność 
pracy w stresie spowodowanym presją czasu, 
zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, 
wyobraźnia dźwiękowa i wizualna, samokontrola, 
komunikatywność, spostrzegawczość, cierpliwość, 
gotowość do ciągłej nauki o nowych rozwiązaniach 
w dziedzinie realizacji nagłośnień.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Kinematograficzno-  
 Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
 ul. Polna 7 (Śródmieście) 
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OPIS ZAWODU

Technik księgarstwa powinien być przygotowany 

do przygotowywania towarów do sprzedaży oraz 

pozyskiwania informacji o asortymencie księgarskim 

i rynku wydawnictw, opracowywania bibliografii  

i katalogów, organizowania działań 

marketingowych w księgarni. Zna się na 

obsłudze klientów oraz transakcjach kupna 

i sprzedaży, przyjmowaniu dostaw.

Technik księgarstwa może pracować m.in.:

• w księgarni,

• w wydawnictwie,

• w hurtowni,

• w firmie poligraficznej,

• w instytucji kulturalno-oświatowej,

• w firmie marketingowej,

• w firmie zajmującej się promocją i dystrybucją 

książek, albumów, broszur, map, płyt 

CD, DVD, gier komputerowych,

• w punkcie sprzedaży detalicznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować zespołowo, w budynku, ale także 
na zewnątrz, wykorzystując prawo jazdy kategorii B, 
gdyż technik księgarstwa musi często przemieszczać 
się pomiędzy poszczególnymi kontrahentami, 
w systemie prowizyjnym z wynagrodzeniem 
uzależnionym od liczby sprzedanych produktów 
czy usług. Będziesz mieć kontakt z klientem.

TECHNIK 
KSIĘGARSTWA

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Uczciwość, otwartość na zmiany, rzetelność, 

sumienność, precyzyjność, wysoka kultura 

osobista, komunikatywność, systematyczność, 

dyspozycyjność, samodzielność, dobra organizacja 

pracy, dokładność, znajomość sprzedawanych

produktów, dobra pamięć.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Księgarskie 
 im. Stefana Żeromskiego  
 ul. Stefana Żeromskiego 81 (Bielany)
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OPIS ZAWODU

Technik procesów drukowania potrafi wykonać 

fleksograficzne formy drukowe, drukować z użyciem 

fleksograficznych form drukowych oraz wykonać 

offsetowe formy drukowe, drukować nakład  

z offsetowych form drukowych, jaki i planować 

produkcję poligraficzną i kontrolować 

przebieg produkcji poligraficznej.

Technik procesów drukowania 
może pracować m.in.:
• w drukarniach i zakładach introligatorskich,

• w firmach prowadzących usługi poligraficzne,

• w firmach rzemieślniczych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w dużej firmie w zespole 

pod nadzorem lub nadzorując zespół, w stałych 

warunkach i przy sztucznym oświetleniu, w hali 

maszyn oraz w warsztacie przygotowawczym albo 

w biurze, w pomieszczeniu zamkniętym (dobrze 

wentylowanym i ogrzewanym), często w dużym 

hałasie, który wywołują maszyny, w styczności  

z farbami drukarskimi, rozpuszczalnikami  

i innymi chemikaliami, mając nienormowany czas 

pracy zależny od rodzaju realizowanej produkcji 

(często w trzyzmianowym systemie pracy).

 

TECHNIK 
PROCESÓW 
DRUKOWANIA 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Cierpliwość, dokładność, wytrzymałość fizyczna, 

koncentracja uwagi, wrażliwość estetyczna, 

umiejętności techniczne, sprawność ruchowa, 

spostrzegawczość i opanowanie, systematyczność, 

wyczucie kolorystyki, odporność na działanie pod

presją czasu, zarządzanie małymi zespołami, 

planowanie pracy własnej i zespołowej, gotowość 

do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Poligraficzne 
 ul. Stawki 14 (Śródmieście)
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OPIS ZAWODU

Technik realizacji nagrań powinien być 

przygotowany do rejestrowania, montażu 

materiału dźwiękowego, jego przetwarzania 

i archiwizacji, wykonywania postprodukcji materiału 

dźwiękowego, wykorzystania systemu MIDI.

Technik realizacji nagrań może pracować m.in.:
• w teatrze, filharmonii, operze,

• w studiach nagrań w radiu lub telewizji,

 rozgłośniach radiowych jako realizator dźwięku,

• w agencjach artystycznych i reklamowych,

• w agencjach organizujących imprezy i festiwale,

• w stacjach telewizyjnych,

• w niezależnych studiach produkcyjnych,

• w studiach filmowych,

• w ośrodkach kulturalnych,

• w przestrzeniach tymczasowych jak wozy 

transmisyjne, studia nagrań na otwartej 

lub improwizowanej przestrzeni,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować na ogół w warunkach stabilnych, 

w ciszy i spokoju, przeważnie indywidualnie, ale 

też w grupie osób uczestniczących w nagraniu, 

najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych 

z oświetleniem sztucznym, często klimatyzowanych, 

przeważnie siedząc przy konsolecie lub komputerze, 

TECHNIK 
REALIZACJI 
NAGRAŃ

mając nienormowany czas pracy zależny od 

rodzaju realizowanej produkcji, o każdej porze 

dnia i w każdy dzień (bez wykluczania świat), 

z możliwymi nadgodzinami, czasem w zmiennych 

warunkach atmosferycznych, w miejscu zależnym 

od realizacji (przestrzenie półotwarte, studio).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWOD
Słuch muzyczny, wrażliwość artystyczna, 

zainteresowania techniczne, podzielność 

uwagi, dokładność, umiejętność pracy w stresie 

spowodowanym presją czasu, wysoka umiejętność 

obsługi komputera i internetu, wysoka zdolność 

koncentracji uwagi, wyobraźnia dźwiękowa 

i wizualna, samokontrola, komunikatywność, 

spostrzegawczość, cierpliwość, kreatywność,

gotowość do ciągłej nauki, zdolność 
podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe  
 im. Krzysztofa Kieślowskiego  
 ul. Polna 7 (Śródmieście) 
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OPIS ZAWODU:

Technik reklamy potrafi przygotować elementy 

strategii reklamowej, kreacji reklamowej, produkcji 

reklamy oraz planować i realizować kampanię 

reklamową, organizować sprzedaż reklamową, 

realizować badania przekazu reklamowego.

Technik reklamy może pracować m.in.:

• w przedsiębiorstwach z różnych branż 

posiadających dział marketingu i sprzedaży,

• w firmach z branży reklamowej i medialnej,

• w urzędach w działach promocji,

• w agencjach reklamowych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole pod 

nadzorem przełożonego, czasem w bezpośrednim 

kontakcie z ludźmi lub w zespole projektowym, 

w biurze oraz poza nim (spotkania z klientami, 

domami mediowymi, agencjami reklamowymi,

drukarniami), mając nienormowany czas 

pracy, używając komputera i specjalistycznego 

sprzętu oraz oprogramowania.

TECHNIK 
REKLAMY 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Kreatywność, uzdolnienia plastyczne/artystyczne/

twórcze, komunikatywność, cierpliwość, 

samodzielność, gotowość do pracy pod presją 

czasu, dokładność i konsekwencja w działaniu, 

operatywność i skuteczność, wychodzenie

z własną inicjatywą, otwartość na innowacje, 

elastyczność i otwartość na zmiany, wysoki 

poziom inteligencji emocjonalnej, umiejętność 

współpracy z ludźmi, gotowość do ciągłej nauki, 

umiejętność prezentowania wyników swojej pracy.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Księgarskie  
 im. Stefana Żeromskiego    
 ul. Stefana Żeromskiego 81 (Bielany)

 Technikum Ekonomiczne nr 8 
 ul. Franciszka Joliot Curie 13 (Mokotów)

 Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
 ul. Szczawnicka 1 (Praga-Południe) 

 – oddział integracyjny

 Technikum Poligraficzne 
 ul. Stawki 14 (Śródmieście)

 Technikum nr 29 ul. Ogrodowa 16 (Wola)

 Technikum Mechaniczne nr 7 
 im. Jana Kilińskiego 
 ul. Felińskiego 13 (Żoliborz)

REKLAMA
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GASTRONOMIA,

HOTELARSTWO

i  TURYSTYKA 

WYBIERZ ZAWÓD
DLA SIEBIE
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OPIS ZAWODU

Cukiernik potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia 

w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynować 

surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze. Wie, 

jak sporządzać półprodukty i wyroby cukiernicze, 

robić dekoracje wyrobów cukierniczych.

Cukiernik może pracować m. in.:
• w cukierniach,

• w hotelach,

• w halach produkcyjnych,

• w sanatoriach,

• w lodziarniach,

• w kawiarniach,

• w restauracjach,

• we własnej firmie ciastkarskiej/cukierniczej.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, 

gdzie często panuje wysoka temperatura 

powietrza, zarówno indywidualnie jak i grupowo, 

w większości na stojąco, średnio 9 godzin zarówno 

w dzień jak i w nocy, w dni wolne od pracy, 

w specjalnym ubraniu roboczym (biały fartuch 

i czapka lub czepek) posiadając aktualną książeczkę 

zdrowia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

CUKIERNIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Sprawność fizyczna, sensomotoryczna, dobrze 

rozwinięty zmysł smaku i węchu, dobra koordynacja 

wzrokowo-ruchowa, zmysł artystyczny, wyobraźnia 

i myślenie twórcze, szczegółowość, cierpliwość, 

opanowanie, staranność, dokładność,

spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 20 

 im. prof. Stanisława Bergera  
 ul. Majdańska 30/36 (Praga-Południe)

 Branżowa Szkoła Gastronomiczna I Stopnia  
 ul. Poznańska 6/8 (Śródmieście) 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Kelner obsługuje gości oraz sporządza potrawy 

i napoje dodatkowo zajmuje się również 

rozliczaniem usług kelnerskich.

Kelner może pracować m. in.:
• w restauracjach,

• w zakładach gastronomicznych,

• w hotelach,

• w kawiarniach, pubach, dyskotekach,

• w firmach cateringowych,

• podczas imprez okolicznościowych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 

ale również zespołowo, w bezpośrednim 

kontakcie z ludźmi, mając nienormowany czas 

pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze 

dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania 

świąt), w pomieszczeniu zamkniętym, czasem 

na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe).

KELNER

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, spostrzegawczość, kreatywność, 

cierpliwość, życzliwość i otwartość, subtelność, 

dokładność, odporność emocjonalna, elastyczność 

i otwartość na zmiany, gotowość do ciągłej nauki, 

wysoka kultura osobista, podzielność uwagi,

samodzielność, poczucie humoru, gotowość do pracy 

w szybkim tempie, łatwość przechodzenia z jednej 

czynności do drugiej, wytrzymałość na długotrwały 

wysiłek fizyczny, zdolność radzenia sobie z emocjami 

klientów i presją otoczenia, gotowość do

pracy w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe



42





OPIS ZAWODU

Kucharz potrafi ocenić jakość produktów, 

przechowywać żywność, zna się na obróbce 

produktów i przygotowaniu stanowiska 

pracy, obsługuje sprzęt gastronomiczny. 

Potrafi przygotować dania zimne, gorące 

i podstawowe desery oraz wydawać dania.

Kucharz może pracować m. in.:
• w restauracjach,

• w zakładach gastronomicznych,

• w hotelach,

• w kawiarniach, pubach, dyskotekach,

• w firmach cateringowych,

• podczas imprez okolicznościowych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, ale 
również zespołowo, ręcznie i mechanicznie 
z zastosowaniem odpowiednich narzędzi 
i urządzeń do obróbki produktów spożywczych, 
w pomieszczeniu zamkniętym, w wysokich 
temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem 
na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe), przy 
oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach
z wyciągową instalacją wentylacyjną, często 
w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, mając 
nienormowany czas pracy zależny od
jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy 
dzień (czasem bez wykluczania świąt).

KUCHARZ

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, spostrzegawczość, kreatywność, 

cierpliwość, subtelność, dokładność, odporność 

emocjonalna, elastyczność i otwartość na zmiany, 

gotowość do ciągłej nauki, wysoka kultura osobista, 

samodzielność, podzielność uwagi, gotowość do 

pracy w szybkim tempie, łatwość przechodzenia 

z jednej czynności do drugiej, wytrzymałość na 

długotrwały wysiłek fizyczny, zdolność radzenia 

sobie z emocjami klientów i presją otoczenia, 

gotowość do pracy w warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 20 

 im. prof. Stanisława Bergera 

 ul. Majdańska 30/36 (Praga-Południe)

 Branżowa Szkoła Gastronomiczna I Stopnia 
 ul. Poznańska 6/8 (Śródmieście)

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 

 im. Michała Konarskiego 

 ul. Okopowa 55a (Wola)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Piekarz powinien umieć magazynować 

surowce piekarskie, dodatki do żywności 

i materiałów pomocniczych, przygotować 

surowce i sporządzać półprodukty piekarskie, 

dzielić ciasta i kształtować wyroby piekarskie, 

przeprowadzać rozrost kęsów oraz wypiek 

pieczywa, ekspedycję gotowych wyrobów.

Piekarz może pracować m. in.:
• w piekarniach,

• w halach produkcyjnych,

• w magazynach wyrobów gotowych,

• w supermarketach,

• w pizzeriach,

• w restauracjach.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, 

gdzie często panuje wysoka temperatura powietrza, 

zarówno indywidualnie, jak i zespołowo,  

w większości na stojąco, ale również istnieje 

potrzeba częstego wstawania, pochylania się  

i przenoszenia różnych przedmiotów. Praca  

w systemie zmianowym, w tym na zmianach nocnych,  

w mniejszych piekarniach od godziny 

13 do godziny 4 nad ranem.

PIEKARZ

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Sprawność fizyczna, orientacja w przestrzeni, 

umiejętność koncentracji, rozwiązywania 

problemów, kreatywność, odporność na stres, 

dbałość o szczegóły, umiejętności organizacyjne, 

samodzielność, nastawienie na współpracę 

z innymi, sumienność, podzielność uwagi, 

samodzielność, cierpliwość, zręczność.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe



44





OPIS ZAWODU

Pracownik obsługi hotelowej wie, jak utrzymywać 

czystość i porządek w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie, potrafi przygotowywać i podawać 

śniadania, organizować dodatkowe usługi 

w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Pracownik obsługi hotelowej 
może pracować m. in.:

• w hotelach, pensjonatach i motelach,

• w zajazdach, gościńcach, schroniskach, 

kwaterach prywatnych,

• w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA,

• w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach,

• w biurach podróży, agencjach turystycznych 

i centrach informacji turystycznej,

• na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, ale 

również zespołowo, w bezpośrednim kontakcie 

z ludźmi, mając nienormowany czas pracy 

zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia 

i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt), 

w zmiennych warunkach, w pomieszczeniu 

zamkniętym, czasem na zewnątrz.

PRACOWNIK 
OBSŁUGI 
HOTELOWEJ

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, spostrzegawczość, kreatywność, 

cierpliwość, życzliwość i otwartość, subtelność, 

dokładność, odporność emocjonalna, wysoka 

kultura osobista, samodzielność, asertywność, 

podzielność uwagi, gotowość do pracy w szybkim 

tempie, łatwość przechodzenia z jednej czynności 

do drugiej, wytrzymałość na długotrwały wysiłek 

fizyczny, gotowość do tworzenia i podtrzymywania 

sieci kontaktów z klientami, zainteresowania 

menedżerskie, zdolność radzenia sobie z emocjami 

klientów i presją otoczenia, gotowość do pracy 

w różnych warunkach środowiskowych. 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Technik hotelarstwa potrafi utrzymywać 
czystość i porządek w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie, przygotować i podawać 
śniadania, organizować dodatkowe usługi 
w obiekcie hotelarskim, rezerwować usługi 
hotelarskie, obsługiwać gości w recepcji.

Technik hotelarstwa może pracować m. in.: 

• w hotelach, pensjonatach, motelach,
• w zajazdach, gościńcach, schroniskach, 

kwaterach prywatnych, w domach 
wypoczynkowych i ośrodkach SPA, 
w ośrodkach wypoczynkowych i sanatorium,

• w biurach podróży, agencjach turystycznych 
i centrach informacji turystycznej, prowadzić 
własną działalność gospodarczą.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, ale 
również  zespołowo, w bezpośrednim kontakcie 
z ludźmi, również w recepcji lub biurze managera 
obiektu hotelarskiego, mając nienormowany czas 
pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia 
i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt), 
w zmiennych warunkach, w pomieszczeniu 
zamkniętym, czasem na zewnątrz.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Komunikatywność, spostrzegawczość, cierpliwość, 
życzliwość i otwartość, subtelność, dokładność, 
odporność emocjonalna, wysoka kultura osobista, 

TECHNIK 
HOTELARSTWA

samodzielność, asertywność, podzielność uwagi, 
gotowość do pracy w szybkim tempie, łatwość
przechodzenia z jednej czynności do drugiej, 
wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, 
gotowość do tworzenia i podtrzymywania 
sieci kontaktów z klientami, zainteresowania 
menedżerskie, zdolność radzenia sobie z emocjami 
klientów i presją otoczenia, gotowość do pracy 
w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ekonomiczne nr 5  
 ul. Stefana Żeromskiego 22/28 (Bielany) 

 Technikum Hotelarsko-Turystyczno-  
 Gastronomiczne nr 21  
 ul. Krasnołęcka 3 (Mokotów)

 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2  
 im. prof. Stanisława Bergera 
 ul. Majdańska 30/36 (Praga-Południe)

 Technikum nr 20  
 ul. Ratuszowa 13 (Praga-Północ)

 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 
 ul. Poznańska 6/8 (Śródmieście)

 Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego 
 ul. Św. Jacka Odrowąża 19 (Targówek)

 Technikum nr 26 ul. Okopowa 55a (Wola)

 Technikum nr 29 
 ul. Ogrodowa 16 (Wola)

  UKŁAD czionka poprawiona PS
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OPIS ZAWODU

Technik organizacji turystyki potrafi 
projektować i zamawiać imprezy i usługi 
turystyczne. Ma kompetencje do prowadzenia
informacji turystycznej, obsługi klientów 
korzystających z usług turystycznych, 
rozliczania usług i imprez turystycznych.

Technik organizacji turystyki 
może pracować m. in. w:

• w pensjonatach i motelach,
• w apartamentach,
• w zajazdach, gościńcach, schroniskach, 

kwaterach prywatnych,
• w ośrodkach wypoczynkowych,
• w biurach podróży, agencjach turystycznych 

i centrach informacji turystycznej.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, ale 
również zespołowo, w bezpośrednim kontakcie 
z ludźmi, jako promotor usług turystycznych, mając 
nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, 
o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez
wykluczania świąt), w zmiennych warunkach, 
w pomieszczeniu zamkniętym, czasem na zewnątrz. 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, spostrzegawczość, kreatywność, 
cierpliwość, życzliwość i otwartość, subtelność, 
dokładność, odporność emocjonalna, wysoka 

TECHNIK 
ORGANIZACJI 
TURYSTYKI

kultura osobista, samodzielność, asertywność, 
podzielność uwagi, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, łatwość przechodzenia z jednej czynności 
do drugiej, wytrzymałość na długotrwały wysiłek 
fizyczny, gotowość do tworzenia i podtrzymywania 
sieci kontaktów z klientami, zainteresowania 
menedżerskie, zdolność radzenia sobie z emocjami
klientów i presją otoczenia, gotowość do pracy 
w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica 
 ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10 (Bielany)

 Technikum Hotelarsko-Turystyczno-  
 Gastronomiczne nr 21 
 ul. Krasnołęcka 3 (Mokotów)

 Technikum nr 12 
 ul. Siennicka 15 (Praga-Południe)

 Technikum nr 20 
 ul. Ratuszowa 13 (Praga-Północ)

 Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego 
 ul. Św. Jacka Odrowąża 19 (Targówek)

 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego 
 ul. Dzieci Warszawy 42 (Ursus)

 Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego 
 ul. Chłodna 36/46 (Wola)

 Technikum nr 29 
 ul. Ogrodowa 16 (Wola)

  UKŁAD czionka poprawiona PS
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OPIS ZAWODU

Technik technologii żywności to zawód, 

dzięki któremu zdobędziesz szczegółowe 

informacje na temat żywności oraz sposobu 

jej wytwarzania. Organizuje i nadzoruje 

produkcję wyrobów spożywczych.

Technik technologii żywności 
może pracować m.in.:
• w zakładach gastronomicznych, 

w kuchni molekularnej,

• w firmach zajmujących się przechowywaniem 

i dystrybucją żywności,

• w swojej firmie w branży spożywczej,

• w zakładach przetwórstwa spożywczego 

w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, 

kontroli jakości surowców i żywności,

• w laboratoriach analitycznych, w prywatnych 

gospodarstwach mleczarskich.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, 

w zespole, w godzinach, które przeważnie nie 

są stałe i mogą być związane z pracą zmianową, 

zwykle nie więcej niż 8 godzin dziennie, 

w pozycji stojącej, nosząc ubranie robocze.

TECHNIK  
TECHNOLOGII 
ŻYWNOŚCI

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Ostrość wzroku, rozróżnianie barw, ostrość 

słuchu, zmysł równowagi, czucie dotykowe, czucie 

smakowe, powonienie, koordynacja wzrokowo-

ruchowa, spostrzegawczość, zręczność, rzetelność, 

sumienność, systematyczność, samodzielność, 

dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność 

współpracy w zespole, uzdolnienie techniczne 

(umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami)

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Spożywczo-Gastronomiczne  
 im. Jana Pawła II ul. Komorska 17/23  

 (Praga-Południe) 
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OPIS ZAWODU

Technik żywienia i usług gastronomicznych 
potrafi oceniać jakość produktów, przechowywać 
żywność, zajmować się obróbką produktów 
i przygotowaniem stanowiska pracy, obsługą sprzętu 
gastronomicznego, przygotować dania zimne, gorące
i podstawowe desery. Wie, jak wydawać dania oraz 
oceniać jakość żywności, planować żywienie 
z uwzględnieniem alternatywnego sposobu 
żywienia, organizować żywienie w produkcji 
gastronomicznej, wykonywać usługi gastronomiczne. 
Zna się na ekspedycji potraw i napojów.

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych może pracować m.in.:

• w restauracjach,
• w zakładach gastronomicznych,
• w hotelach,
• w kawiarniach, pubach, dyskotekach,
• w firmach cateringowych,
• podczas imprez okolicznościowych,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 
ale również zespołowo, ręcznie i mechanicznie 
z zastosowaniem odpowiednich narzędzi 
i urządzeń do obróbki produktów 
spożywczych, w pomieszczeniu zamkniętym, 
w wysokich temperaturach i przy
dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, 
imprezy plenerowe), przy oświetleniu dziennym
i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją 

TECHNIK  
ŻYWIENIA I USŁUG  
GASTRONOMICZNYCH

wentylacyjną, często w bezpośrednim kontakcie 
z ludźmi, mając nienormowany czas pracy zależny od
jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy 
dzień (czasem bez wykluczania świąt).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, spostrzegawczość, kreatywność, 
cierpliwość, życzliwość i otwartość, dokładność, 
elastyczność i otwartość na zmiany, gotowość 
do ciągłej nauki, wysoka kultura osobista, 
samodzielność, asertywność, podzielność uwagi, 
gotowość do pracy w szybkim tempie, łatwość 
przechodzenia z jednej czynności do drugiej, 
wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, 
gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci 
kontaktów z klientami, zdolność radzenia sobie 
z emocjami klientów i presją otoczenia.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Hotelarsko    
Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 

 ul. Krasnołęcka 3 (Mokotów)

 Technikum Gastronomiczno –    
 Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława  
 Bergera ul. Majdańska 30/36 (Praga-Południe)

 Technikum Spożywczo-  
Gastronomiczne im. Jana Pawła II  
ul. Komorska 17/23 (Praga-Południe)

 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 
 ul. Poznańska 6/8 (Śródmieście)

 Technikum nr 26 ul. Okopowa 55a (Wola)
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NOWE
TECHNOLOGIE

WYBIERZ ZAWÓD
DLA SIEBIE
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OPIS ZAWODU

Automatyk powinien być przygotowany 

do montowania, uruchamiania i obsługi 

układów automatyki przemysłowej.

Automatyk może pracować m.in.:
• w zakładach przemysłowych,

• w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

branży elektronicznej,

• w firmach usługowych (instalacja, rozbudowa 

i naprawa elementów i systemów automatyki),

• w warsztatach naprawczych 

sprzętu elektronicznego,

• w zakładach produkcyjnych i remontowych 

stosujących systemy automatyki,

• w laboratoriach badawczych,

• w firmach branży elektrycznej,

• we własnej firmie.

AUTOMATYK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, wytrwałość i cierpliwość, 

samodzielność i samokontrola, zainteresowania 

techniczne i informatyczne, odporność 

na działanie pod presją czasu, gotowość 

do współdziałania, gotowość do ciągłej 

nauki, gotowość do pracy w różnych

warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 
 ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ)

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 

czasem w zespole zadaniowym, w halach 

lub pomieszczeniach produkcyjnych,

przy liniach produkcyjnych, w pozycji 

stojącej i siedzącej, 8 godzin dziennie, 

czasem w trybie zmianowym.
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OPIS ZAWODU

Elektronik potrafi montować elementy oraz układy 
elektroniczne na płytkach drukowanych, wykonywać 
instalacje elektroniczne i instalować urządzenia 
elektroniczne, uruchamiać je, demontować 
i przygotowywać do recyklingu elementy,
urządzenia i instalacje elektroniczne.

Elektronik może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

branży elektronicznej,
• w firmach usługowych (instalacja, 

budowa i naprawa elementów 
i urządzeń elektronicznych),

• w warsztatach naprawczych 
sprzętu elektronicznego,

• w laboratoriach badawczych,
• w firmach branży elektrycznej i elektronicznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 
czasem w zespole zadaniowym, na pojedynczych 
stanowiskach roboczych lub przy liniach 
produkcyjnych, w różnych serwisach, 
pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednie 
blaty robocze, sprzęt i aparaturę serwisową, 
biurach projektowych, warsztatowych, halach 
produkcyjnych, czasami u klienta, 8 godzin dziennie,
czasami w trybie zmianowym, w pozycji stojącej 
i siedzącej, również przy komputerze lub stacji 
lutowniczej i innych specjalistycznych narzędziach.

ELEKTRONIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, wytrwałość i cierpliwość, operatywność 
i skuteczność, samodzielność i samokontrola, 
gotowość do pracy indywidualnej, chęć do 
współdziałania, zainteresowania techniczne, 
odporność na działanie pod presją czasu, gotowość 
do ciągłej nauki, do pracy w szybkim tempie  
i w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 
 ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ) 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU
Elektryk potrafi na podstawie dokumentacji 
technicznej wykonać i uruchomić instalacje 
elektryczne, montować i uruchomić
maszyny i urządzenia elektryczne, 
przeprowadzić konserwację instalacji, 
maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,
• w firmach usługowych (naprawa sprzętu 

elektrycznego: maszyny, urządzenia 
oraz sprzęt powszechnego użytku),

• w zakładach energetycznych i w elektrowniach,
• w przedsiębiorstwach produkujących 

i eksploatujących maszyny oraz 
urządzenia elektroenergetyczne,

• w firmach branży budowlanej zajmujących się 
kompleksowym wykonawstwem budynków,

• w firmach branży elektrycznej,
• w zakładach świadczących usługi 

naprawy instalacji elektrycznych,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w zespole lub indywidualnie,  
w pomieszczeniach zamkniętych – warsztatach lub 
halach maszyn, czasem w hałasie. Przez 8 godzin, 
czasem w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzi-
nami, wykonując działania wymagające rozwiązywa-
nia problemów technicznych. Po uzyskaniu świadec-
twa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stano-

ELEKTRYK

wisku dozoru i/lub eksploatacji (w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-po-
miarowym), dotyczącym urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż1 
kV, przy urządzeniach pod napięciem elektrycznym.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Odporność na stres, cierpliwość, dokładność, 
kreatywność,spostrzegawczość, wysoka 
sprawność manualna, zainteresowania
techniczne, wyobraźnia przestrzenna, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, brak lęku 
przed wysokością, zmysł równowagi,
wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, 
zdolność podejmowania decyzji, podzielność 
uwagi, gotowość do ciągłej nauki, do
pracy w szybkim tempie i w różnych 
warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD? 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Mechatronik potrafi montować, 

uruchamiać i konserwować urządzenia 

oraz systemy mechatroniczne. 

Mechatronik może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,

• w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

branży elektronicznej,

• w firmach usługowych (instalacja, 

budowa i naprawa elementów 

i urządzeń elektronicznych),

• w warsztatach naprawczych 

sprzętu elektronicznego,

• w laboratoriach badawczych,

• w firmach branży elektrycznej i elektronicznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 

czasem w zespole zadaniowym, w halach 

lub pomieszczeniach produkcyjnych,

przy liniach produkcyjnych, w pozycji stojącej 

i siedzącej, 8 godzin dziennie, czasem w trybie 

zmianowym, a często poza godzinami pracy 

zmianowej – przy usuwaniu awarii, w trudnych 

warunkach, w zasięgu pola elektromagnetycznego.

MECHATRONIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, wytrwałość i cierpliwość, 

samodzielność i samokontrola, zainteresowania 

techniczne i informatyczne, odporność na 

działanie pod presją czasu, gotowość do 

współdziałania, do ciągłej nauki, do pracy 

w różnych warunkach środowiskowych

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12  
 ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ)
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OPIS ZAWODU

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
ma kompetencje do montażu i konserwacji 
traktów telekomunikacyjnych, wykonywania 
pomiarów parametrów transmisyjnych 
w torach telekomunikacyjnych, montażu 
i konfigurowania urządzeń abonenckich.

Monter sieci i urządzeń telekomuni-

kacyjnych może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,
• w firmach usługowych (naprawa sprzętu 

elektrycznego: maszyny, urządzenia 
oraz sprzęt powszechnego użytku),

• w zakładach energetycznych i w elektrowniach,
• w przedsiębiorstwach produkujących 

i eksploatujących maszyny oraz 
urządzenia elektroenergetyczne,

• w firmach branży budowlanej zajmujących się 
kompleksowym wykonawstwem budynków,

• w firmach branży elektrycznej,
• w zakładach świadczących usługi 

naprawy instalacji elektrycznych,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować 8 godzin, czasem w trybie 
zmianowym, z możliwymi nadgodzinami i pracą 
w dni wolne, planując i organizując pracę 
własną, indywidualnie lub zespołowo, zarówno 
w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej
przestrzeni, często przemieszczając się 
i pokonując duże odległości, na wysokości 
oraz w wykopach, piwnicach.

MONTER SIECI  
I URZĄDZEŃ 
TELEKOMUNIKACYJNYCH

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Sprawność fizyczna, spostrzegawczość, 
dokładność, cierpliwość, zdolność koncentracji 
uwagi, zręczność, samodyscyplina, odporność 
na stres, uzdolnienia techniczne, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie barw, 
łatwość przerzucania się z jednej czynności 
na drugą, samodzielność, komunikatywność, 
samokontrola, wytrwałość, gotowość do 
pracy w różnych warunkach atmosferycznych, 
zdolność do przestrzegania reguł, przepisów 
i standardów, zdolność rozwiązywania problemów 
technicznych, brak lęku przed wysokością.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 55 
 al. Stanów Zjednoczonych 24 (Praga-Południe)
 
 Branżowe Szkoły I StopnIa  

- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Technik automatyk potrafi montować, uruchamiać  

i obsługiwać układy automatyki przemysłowej.  

Wie, jak organizować prace związane  

z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów 

automatyki przemysłowej, i je wykonywać.

Technik automatyk może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,

• w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

branży elektronicznej,

• w firmach usługowych (instalacja, rozbudowa  

i naprawa elementów i systemów automatyki),

• w warsztatach naprawczych 

sprzętu elektronicznego,

• w zakładach produkcyjnych i remontowych 

stosujących systemy automatyki,

• w laboratoriach badawczych,

• w firmach branży elektrycznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 

czasem w zespole zadaniowym, w halach lub 

pomieszczeniach produkcyjnych, przy liniach 

produkcyjnych, czasem w uciążliwych warunkach: 

hałas i zanieczyszczenia powietrza, w pozycji stojącej 

i siedzącej, również przy komputerze i sterownikach, 

8 godzin dziennie, a czasem w trybie zmianowym.

TECHNIK  
AUTOMATYK 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, wytrwałość i cierpliwość, 

samodzielność i samokontrola, zainteresowania 

techniczne i informatyczne, odporność na 

działanie pod presją czasu, gotowość do 

współdziałania, do ciągłej nauki, do pracy 

w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Mechaniczne nr 5 
 im. Stefana Starzyńskiego 

 ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ)
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OPIS ZAWODU

Technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być 
przygotowany do robót związanych z montażem, 
uruchamianiem i eksploatacją urządzeń i instalacji 
chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 
Potrafi organizować prac z tym związane

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
może pracować m.in.:

• w firmach projektowo-usługowych 
(projektowanie, serwis, konserwacja, 
naprawy tego rodzaju instalacji),

• w przedsiębiorstwach branży spożywczej, 
motoryzacyjnej, morskiej, informatycznej, 
handlowej, naprawy urządzeń

 gospodarstwa domowego,
• w firmach budowlano-instalacyjnych (inwestycje, 

remonty, usuwanie awarii instalacji),
• w dużych centralach banków, serwerowniach, 

ośrodkach przetwarzania danych,
• w szpitalach,
• w browarach i zakładach przemysłu spożywczego,
• w przechowalniach owoców i warzyw,
• w chłodniach przemysłowych,
• w serwisie urządzeń jako autoryzowany 

przedstawiciel producenta,
• w firmach branży elektrycznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole, 
w pomieszczeniach komór chłodniczych, warsztacie 
mechanicznym lub elektrycznym, w halach 
montażowych lub u klientów indywidualnych, 

TECHNIK 
CHŁODNICTWA  
I KLIMATYZACJI

w przypadku klimatyzacji w obiektach budowlanych
w trakcie budowy lub już użytkowanych, na wolnym 
powietrzu (dach, ściana budynku). Praca przez 8 
godzin, często w trybie zmianowym, w gotowości 
na wypadek awarii i nagłych napraw instalacji, 
wykonując działania wymagające rozwiązywania
problemów technicznych. Po uzyskaniu 
świadectwa kwalifikacyjnego „E” uprawniającego 
do zajmowania się: eksploatacją sprężarek 
i urządzeń ciśnieniowych, instalacjami i sieciami 
energetycznymi o napięciu do 1 kV w zakresie 
obsługi, konserwacji, montażu, przy urządzeniach 
pod napięciem elektrycznym oraz na wysokości.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, wysoka 
sprawność manualna, zainteresowania techniczne, 
wyobraźnia przestrzenna,konstrukcyjna i techniczna, 
samodzielność i samokontrola, dokładność 
i odpowiedzialność za własne działania, zdolność 
koncentracji uwagi, gotowość do współdziałania 
w zespole, planowanie pracy własnej i zespołowej, 
rzetelność, dokładność,spostrzegawczość, łatwość 
przerzucania się z jednej czynności na drugą, 
gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych
umiejętności.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 27 im. Józefa Zawadzkiego 
 ul. Saska 78 (Praga-Południe)
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OPIS ZAWODU

Technik elektronik potrafi montować elementy 
oraz układy elektroniczne na płytkach drukowanych, 
wykonać instalacje elektroniczne i instalować 
urządzenia elektroniczne, demontować 
i przygotować do recyklingu elementy, urządzenia 
i instalacje elektroniczne, konserwować je i naprawiać.

Technik elektronik może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

branży elektronicznej,
• w firmach usługowych (instalacja, 

budowa i naprawa elementów 
i urządzeń elektronicznych),

• w warsztatach naprawczych 
sprzętu elektronicznego,

• w laboratoriach badawczych,
• w firmach branży elektrycznej i elektronicznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 
czasem w zespole zadaniowym, na pojedynczych 
stanowiskach roboczych lub przy liniach 
produkcyjnych, w różnych serwisach, 
pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednie 
blaty robocze, sprzęt i aparaturę serwisową, 
biurach projektowych, warsztatowych, 
halach produkcyjnych, czasem u klienta. 
Przez 8 godzin dziennie, czasem w trybie 
zmianowym, w pozycji stojącej i siedzącej, 
również przy komputerze lub stacji lutowniczej 
i innych specjalistycznych narzędziach.

TECHNIK 
ELEKTRONIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, wytrwałość i cierpliwość, operatywność 
i skuteczność, samodzielność i samokontrola, 
gotowość do pracy indywidualnej, chęć do 
współdziałania, zainteresowania techniczne, 
odporność na działanie pod presją czasu, gotowość 
do ciągłej nauki, do pracy w szybkim tempie.

 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 
 ul. Emiliana Konopczyńskiego 4 (Śródmieście)

 Technikum Elektroniczne nr 1 
 ul. Marcina Kasprzaka 19/21 (Wola)

 Technikum Elektroniczne nr 3 
 im. Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel” 
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU

Technik elektryk potrafi na podstawie dokumentacji 
technicznej wykonać i uruchomić instalacje elek-
tryczne, montować i uruchamiać maszyny i urządze-
nia elektryczne, konserwować oraz je eksploatować.

Technik elektryk może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych;
• w firmach usługowych (naprawa sprzętu 

elektrycznego: maszyny elektryczne, 
urządzenia elektryczne oraz sprzęt

 elektryczny powszechnego użytku),
• w zakładach energetycznych i w elektrowniach,
• w przedsiębiorstwach produkujących 

i eksploatujących maszyny oraz 
urządzenia elektroenergetyczne,

• w firmach branży budowlanej zajmujących się 
kompleksowym wykonawstwem budynków,

• w firmach branży elektrycznej,
• w zakładach świadczących usługi 

naprawy instalacji elektrycznych,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w zespole lub indywidualnie, w 
pomieszczeniach zamkniętych – warsztatach lub 
halach maszyn, czasem w hałasie, przez 8 godzin 
w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami; 
wykonując działania wymagające rozwiązywania 
problemów technicznych. Po uzyskaniu świadectwa 
kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
dozoru i/lub eksploatacji (w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-

TECHNIK 
ELEKTRYK

pomiarowym), dotyczącym urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 
kV, przy urządzeniach pod napięciem elektrycznym.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Odporność na stres, cierpliwość, dokładność, 
kreatywność,spostrzegawczość, wysoka sprawność 
manualna, zainteresowania techniczne, wyobraźnia 
przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
brak lęku przed wysokością, zmysł równowagi,wy-
obraźnia konstrukcyjna i techniczna, zdolność 
podejmowania decyzji, zarządzanie małymi zespoła-
mi, planowanie pracy własnej i zespołowej, podziel-
ność uwagi, gotowość do ciągłej nauki i nabywania 
nowych umiejętności, do pracy w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 7 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)

 Technikum nr 6 ul. Targowa 86 (Praga-Północ)

 Technikum Elektroniczne nr 3 
 im. Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel”  
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)

 Technikum Elektryczne nr 2  
 im. Synów Pułku  
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU

Technik energetyk jest przygotowany do montowa-
nia i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozd-
ziału energii elektrycznej i cieplnej, ich konserwacji, 
przeglądów i wykonywania pomiarów parametrów 
instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału
energii elektrycznej i cieplnej. Potrafi 
montować i uruchamiać urządzenia do 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 
konserwować je, robić przeglądy i pomiary 
parametrów tych instalacji i urządzeń.

Technik energetyk może pracować m.in.:
• w elektrowniach, ciepłowniach 

lub elektrociepłowniach,
• w zakładach energetycznych zajmujących się 

eksploatacją instalacji i urządzeń do przesyłania 
i dystrybucji energii elektrycznej,

• w zakładach energetycznych zajmujących się 
eksploatacją instalacji i urządzeń do przesyłania 
i dystrybucji energii cieplnej,

• w firmach usługowych (naprawa instalacji 
i urządzeń energetycznych),

• w przedsiębiorstwach produkujących 
i eksploatujących urządzenia 
elektroenergetyczne,

• w dużych zakładach przemysłowych 
wymagających obecności osoby 
z wiedzą dotyczącą energetyki,

• w dyspozytorniach zarządzających przesyłem 
i rozdziałem energii elektrycznej i cieplej,

• w firmach branży elektrycznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie w zespole pod nad-
zorem, rzadko indywidualnie, wykonując polecenia 

TECHNIK 
ENERGETYK

przełożonych i służbnadzoru; na zewnątrz oraz 
wewnątrz budynków, w pomieszczeniach zamknię-
tych, w halach maszyn. Przez 8 godzin, często  
w trybie zmianowym (również w nocy), z możliwymi 
nadgodzinami; wykonując działania wymagające 
rozwiązywania problemów technicznych. Po uzys-
kaniu świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, insta-
lacji i sieci na stanowisku dozoru i/lub eksploat-
acji (w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym), dotyczącym 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV; przy urządzeniach 
pod napięciem elektrycznym oraz na wysokości.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, samokontrola, bardzo wysoki 
stopień odpowiedzialności, komunikatywność, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa; spostrzegawczość, 
brak lęku przed wysokością i równowaga, 
refleks, koncentracja i podzielność uwagi, chęć 
współdziałania, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, łatwość przerzucania się z jednej czynności 
na drugą, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, 
gotowość podporządkowania się procedurom 
i osobom sprawującym nadzór, odporność na stres, 
wysoka sprawność manualna, zainteresowania 
techniczne, wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna 
i techniczna, zarządzanie małymi zespołami,
planowanie pracy własnej i zespołowej, gotowość do 
ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności, gotow-
ość do pracy w różnych warunkach środowiskowych. 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana  
 Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ)
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OPIS ZAWODU
Technik informatyk potrafi przygotować do pra-
cy system komputerowe i  urządzenia peryferyjne 
(drukarki, plotery, skanery, rzutniki), administrować 
systemami operacyjnymi, serwisować i  naprawiać 
urządzenia techniki komputerowej. Ma kompetencje 
do przygotowania i  eksploatacji lokalnej sieci kom-
puterowej, do tworzenia i administrowania stronami 
internetowymi, tworzenia, administrowania i  użyt-
kowania relacyjnych baz danych, programowania 
aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania 
systemami zarządzania treścią.

Technik informatyk może pracować m.in.:
• w firmach zajmujących się tworzeniem 

i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
• w firmach administrujących 

sieciami komputerowymi,
• w sklepach komputerowych,
• w punktach serwisowych,
• w jednostkach badawczo-rozwojowych 

i jednostkach naukowych,
• w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach 

w działach obsługi informatycznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować 8 godzin, w  trybie zmianowym, 
z  możliwymi nadgodzinami, przeważnie indywidual-
nie, ale czasem w  zespole, w  pomieszczeniach zam-
kniętych, przeważnie przy sztucznym oświetleniu, 
przy monitorach komputerów, korzystając z urządzeń 
peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzut-
ników, w  obszarze działania pola elektromagnetycz-
nego, głównie w pozycji siedzącej, pochylonej.

TECHNIK 
INFORMATYK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Komunikatywność, odporność na stres, cierpliwość, 
dokładność, spostrzegawczość, dobra pamięć, wyso-
ka sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ru-
chowa, zdolność podejmowania decyzji, zarządzanie 
małymi zespołami, podzielność uwagi, gotowość 
do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętnoś-
ci, zręczność, rzetelność, dobra organizacja pracy 
własnej, zdolność koncentracji uwagi, rozumowanie 
logiczne, współdziałanie i współpraca w zespole 
(grupie), zdolność podejmowania szybkich i trafnych 
decyzji, zainteresowania informatyczne, uzdolnie-
nia techniczne, matematyczne, zdolność do pracy
w szybkim tempie, wyobraźnia i myślenie twórcze.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?
  Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica 
 ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10 (Bielany)
  Technikum Mechatroniczne nr 1  
 ul. Wiśniowa 56 (Mokotów) –   
 oddział ogólny i dwujęzyczny
  Technikum nr 24 ul. Urbanistów 3 (Ochota)
  Technikum Łączności im. prof. dr. inż. Janusza   
 Groszkowskiego al. Stanów Zjednoczonych 24 
 (Praga-Południe)
  Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana  
 Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 (Praga-Północ)
  Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe  
 im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka   
 ul. Józefa Szanajcy 5 (Praga-Północ)
  Technikum Kinematograficzno-Komputerowe 
 im. Krzysztofa Kieślowskiego   
 ul. Polna7 (Śródmieście)
  Technikum nr 8 im. Jana Karskiego  
 ul. Dzieci Warszawy 42 (Ursus)
 Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku 
 ul. Gładka 16 (Włochy)
  Technikum Elektroniczne nr 1  
 ul. Marcina Kasprzaka 19/21 (Wola)
  Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii  
 Krajowej “Żywiciel”  
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU

Technik mechatronik ma kompetencje 

do montowania urządzeń i systemów 

mechatronicznych, ich rozruchu, konserwacji, 

eksploatacji, tworzenia dokumentacji technicznej 

i programowania tych urządzeń i systemów.

Technik mechatronik może 
pracować m.in.:
• w zakładach produkujących elementy lub 

systemy mechatroniki i automatyki,

• w zakładach przemysłowych wykorzystujących 

urządzenia i systemy mechatroniczne,

• w firmach usługowych i instalacyjnych 

(instalacja, rozbudowa i naprawa elementów 

i systemów mechatronicznych),

• w warsztatach samochodowych (diagnostyka),

• w laboratoriach badawczych,

• w firmach branży elektrycznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie, 

czasem w zespole zadaniowym, w halach lub 

pomieszczeniach produkcyjnych, przy liniach 

produkcyjnych, czasem w hałasie, w pozycji 

stojącej i siedzącej, 8 godzin dziennie, czasem 

w trybie zmianowym, często poza godzinami pracy 

zmianowej – przy usuwaniu awarii, w trudnych 

warunkach, w zasięgu pola elektromagnetycznego.

TECHNIK  
MECHATRONIK 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność, wytrwałość i cierpliwość, 

samodzielność i samokontrola, zainteresowania 

technicznei informatyczne, odporność na działanie 

pod presją czasu, gotowość do współdziałania, 

gotowość do ciągłej nauki, gotowość do pracy 

w różnych warunkach środowiskowych. 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Mechatroniczne nr 1 
 ul. Wiśniowa 56 (Mokotów)

 Technikum nr 7 
 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)

 Technikum Elektroniczne nr 1 
 ul. Marcina Kasprzaka 19/21 (Wola)

 Technikum Samochodowe nr 3 
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU 

Technik programista tworzy i administruje 
strony internetowe, bazy danych, programuje 
aplikacje internetowe, tworzy i administruje 
systemami zarządzania treścią. Ma kompetencje 
w zakresie projektowania, programowania 
i testowania zaawansowanych aplikacji 
webowych, desktopowych i mobilnych.

Technik programista może pracować m.in.:

• w firmach wytwarzających 
oprogramowanie komputerowe,

• w firmach wdrażających 
oprogramowanie komputerowe,

• w jednostkach badawczo-rozwojowych 
i jednostkach naukowych,

• w urzędach, bankach 
i przedsiębiorstwach w działach IT,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować zwykle w pozycji siedzącej, 
przeciętnie po 8 godzin w trybie zmianowym, 
z możliwymi nadgodzinami, w zespole lub 
indywidualnie, w pomieszczeniach zamkniętych, 
przy monitorach komputerów, korzystając 
z urządzeń takich jak drukarki, plotery, rzutniki.

TECHNIK 
PROGRAMISTA 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Wysoka sprawność manualna, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, odporność na stres, 
cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość, 
zdolność podejmowania decyzji, zarządzanie małymi 
zespołami, planowanie pracy własnej i zespołowej,
podzielność uwagi, gotowość do ciągłej 
nauki i nabywania nowych umiejętności, 
zręczność, rzetelność, dobra organizacja 
pracy własnej, zdolność koncentracji uwagi, 
współdziałanie i współpraca w zespole 
(grupie), zdolność podejmowania szybkich
i trafnych decyzji, uzdolnienia techniczne, 
wyobraźnia i myślenie twórcze.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Mechatroniczne nr 1 
 ul. Wiśniowa 56 (Mokotów)

 Technikum Łączności im. prof.    
 dr.  inż. Janusza Groszkowskiego  
 al. Stanów Zjednoczonych 24 (Praga-Południe)

 Technikum Geologiczno-Geodezyjno-  
 Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka  
 ul. Szanjacy 5 (Praga-Północ)

 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe  
 im. Krzysztofa Kieślowskiego  
 ul. Polna 7 (Śródmieście)

 Technikum Elektroniczne nr 1 
 ul. Marcina Kasprzaka 19/21 (Wola)

 Technikum Elektroniczne nr 3 
 im. Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel” 
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU

Technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej potrafi montować i uruchamiać 
instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, 
utrzymać je w ruchu, konserwować oraz naprawiać. 
Ma kompetencje do montowania i uruchamiania 
pozabudynkowych sieci szerokopasmowych, 
utrzymania ich w ruchu, konserwowania i naprawy.

Technik szerokopasmowej komunikacji 
elektronicznej może pracować m.in.:

• w firmach obsługujących 
światłowodowe sieci szkieletowe,

• w grupach medialno-komunikacyjnych,
• u telekomunikacyjnych operatorów kablowych,
• w telewizjach kablowych,
• w firmach zajmujących się produkcją sprzętu 

wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować rozwijając swoje zainteresowania 
z zakresu elektroniki oraz informatyki, korzystając 
z wiedzy o nowoczesnej technice i technologii 
światłowodowej, w dynamicznie rozwijającej 
się branży, na stanowiskach związanych 
z montażem elektrycznym, elektronicznym 
i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych 
związanych z szerokopasmową transmisją 
danych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń 
teletransmisyjnych i ich uruchamianiem. 
Praca przez 8 godzin, czasem w trybie 
zmianowym, z możliwymi nadgodzinami i pracą 
w dni wolne, indywidualnie lub zespołowo, 

TECHNIK 
SZEROKOPASMOWEJ 
KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ

zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, 
jak i na otwartej przestrzeni, z narażeniem 
na różne warunki atmosferyczne, często 
przemieszczając się i pokonując duże odległości, 
na wysokości oraz w wykopach, piwnicach.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Sprawność fizyczna, spostrzegawczość, 
dokładność, cierpliwość, zdolność koncentracji 
uwagi, zręczność rąk i palców, samodyscyplina, 
odporność na stres, uzdolnienia techniczne, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie 
barw, łatwość przerzucania się z jednej czynności 
na drugą, samodzielność, komunikatywność, 
samokontrola, wytrwałość, gotowość do 
pracy w różnych warunkach atmosferycznych, 
zdolność do przestrzegania reguł, przepisów 
i standardów, zdolność rozwiązywania problemów 
technicznych, brak lęku przed wysokością.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Łączności  
 im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego  
 al. Stanów Zjednoczonych 24 (Praga-Południe)
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OPIS ZAWODU

Technik teleinformatyk powinien być przygotowa-
ny do wdrażania i eksploatowania systemów kom-
puterowych, montowania okablowania strukturalne-
go lokalnych sieci komputerowych, instalowania 
i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej, wdrażania 
i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych 
wraz z usługami lokalizowania i usuwania awarii 
w sieciach lokalnych, oraz w zakresie montowania 
i konfigurowania sieci komutacyjnych, wdrażania 
i utrzymania abonenckich systemów głosowych. 
Ma kompetencje do montowania torów trans-
misyjnych sieci rozległych, instalowania i kon-
figurowania ich urządzeń, administrowania 
i diagnozowania sieci rozległych oraz wdrażania 
i eksploatowania systemów transmisji danych.

Technik teleinformatyk może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,
• w firmach montujących i sprzedających komputery,
• w organach administracji publicznej 

i przedsiębiorstwach eksploatujących 
systemy teleinformatyczne,

• w firmach świadczących usługi teleinformatyczne 
w zakresie telekomunikacji oraz budowy 
i eksploatacji systemów teleinformatycznych,

• w różnych jednostkach, na stanowisku 
administratora sieci komputerowych,

• w firmach projektujących i wdrażających 
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,

• w firmach montujących i naprawiających 
telefony komórkowe,

• w firmach administrujących 
sieciami komputerowymi,

• w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach 
w działach obsługi informatycznej,

• we własnej firmie.

TECHNIK  
TELEINFORMATYK 

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować w zespole lub indywidu-
alnie, 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, 
z możliwymi nadgodzinami. Praca zwykle 
w pomieszczeniach zamkniętych, przeważnie przy 
sztucznym oświetleniu, przy monitorach kom-
puterów, korzystając z urządzeń peryferyjnych, 
w obszarze działania pola elektromagnetyczne-
go, głównie w pozycji siedzącej, pochylonej.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Cierpliwość, dokładność, kreatywność, spostrzegaw-
czość, dobra pamięć, wysoka sprawność manualna, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, zdolność pode-
jmowania decyzji, zarządzanie małymi zespołami, 
planowanie pracy własnej i zespołowej, podzielność 
uwagi, gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych 
umiejętności, zręczność, rzetelność, dobra organ-
izacja pracy własnej, zdolność koncentracji uwagi, 
podejmowania szybkich i trafnych decyzji, do pracy 
w szybkim tempie, wyobraźnia i myślenie twórcze.
 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Łączności  
 im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego  
 al. Stanów Zjednoczonych 24 (Praga-Południe)

 Technikum Elektroniczne nr 3  
 im.  Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel”  
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)

 Technikum Elektryczne nr 2  
 im. Synów Pułku 
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU
Technik telekomunikacji powinien być 
przygotowany do montażu i konserwacji 
traktów telekomunikacyjnych, wykonywania 
pomiarów parametrów transmisyjnych w torach 
telekomunikacyjnych, montażu i konfigurowania 
urządzeń abonenckich, do uruchamiania sieci 
dostępowych, sieci rozległych i ich eksploatacji.

Technik telekomunikacji może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych,
• w zakładach telekomunikacyjnych,
• w firmach wykonujących montaż 

sieci telekomunikacyjnych,
• w zakładach wytwórczych sprzętu 

i urządzeń telekomunikacyjnych,
• w instytucjach i zakładach posiadających 

własne sieci oraz systemy łączności,
• w zakładach handlu i napraw 

sprzętu telekomunikacyjnego.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole, 
w kontakcie z innymi technikami i monterami, 
często używając telefonu, poczty elektronicznej 
czy pisemnej dokumentacji, według określonych 
procedur i regulaminów postępowania ze 
względu na wymagania dotyczące zapewnienia 
nieprzerwanej pracy systemów łączności. Praca 
w cyklu od 8 do 12 godzin, w dzień i w nocy oraz 
w dni świąteczne, wykonując działania wymagające 
rozwiązywania problemów technicznych, zazwyczaj 
w klimatyzowanych pomieszczeniach technicznych.

TECHNIK  
TELEKOMUNIKACJI

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, odporność na stres, cierpliwość, 
dokładność, kreatywność, spostrzegawczość, 
wysoka sprawność manualna, wyobraźnia 
przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna, 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, brak lęku przed
wysokością, zmysł równowagi, zdolność 
podejmowania decyzji, zarządzanie małymi 
zespołami, planowanie pracy własnej
i zespołowej, podzielność uwagi, gotowość do ciągłej 
nauki i nabywania nowych umiejętności, do pracy 
w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Łączności  
 im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego  
 al. Stanów Zjednoczonych 24 (Praga-Południe)
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OPIS ZAWODU

Technik urządzeń dźwigowych powinien być 
przygotowany do montowania podzespołów 
mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych 
i elektronicznych urządzeń dźwigowych, 
montowania ich obwodów elektrycznych 
i hydraulicznych. Potrafi organizować prace związane 
z montażem urządzeń dźwigowych oraz związane 
z ich obsługą i konserwacją.

Technik urządzeń dźwigowych 
może pracować m.in.:

• w firmach naprawczych (serwis, konserwacja, 
naprawy urządzeń dźwigowych),

• w firmach budowlanych (montaż, 
uruchomienia, remonty, usuwanie awarii),

• w biurach konstrukcyjnych,
• w serwisie urządzeń jako autoryzowany 

przedstawiciel producenta,
• w firmach branży elektrycznej,
• w firmach dozoru technicznego,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie, ale również 
w zespole, we wnętrzach obiektów budowlanych lub 
na zewnątrz budynków, przeważnie na wysokości, 
w różnych warunkach atmosferycznych, w niskich 
lub wysokich temperaturach i dużej wilgotności,
podczas opadów atmosferycznych. Praca przez 8 
godzin, często w trybie zmianowym, w gotowości 
na wypadek awarii i nagłych napraw instalacji 
– pogotowie techniczne, wykonując działania 
wymagające rozwiązywania problemów

TECHNIK 
URZĄDZEŃ 
DŹWIGOWYCH

technicznych. Po uzyskaniu świadectwa 
kwalifikacyjnego „E” uprawniającego do zajmowania 
się instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu 
do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, montażu.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, wysoka sprawność 
manualna, szczególna staranność wykonywanych 
działań, zainteresowania techniczne, wyobraźnia 
konstrukcyjna i techniczna, dokładność i odpowied-
zialność za własne działania, zdolność koncentracji 
uwagi, komunikatywność, gotowość do współdziała-
nia w zespole, planowanie pracy własnej i zespołowej, 
rzetelność, dokładność, spostrzegawczość, gotowość 
do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Elektroniczne nr 3 
 im. Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel” 
 ul. Gen. Józefa Zajączka 7 (Żoliborz)
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TRANSPORT

 i MOTORYZACJA
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OPIS ZAWODU

Blacharz samochodowy potrafi ocenić stan 

techniczny nadwozi pojazdów samochodowych, 

naprawić je i zabezpieczyć antykorozyjnie.

Blacharz samochodowy 
może pracować m.in.:
• w blacharniach,

• w firmach zajmujących się serwisami 

samochodowymi (autoryzowane serwisy),

• w samochodowych warsztatach blacharskich,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie z nadzorem 

przełożonego, we współpracy z lakiernikiem 

samochodowym, korzystając

z instrukcji różnych marek samochodów, 

wykorzystując narzędzia ręczne i mechaniczne, 

w pomieszczeniach zamkniętych,

najczęściej w systemie jednozmianowym, 

w przypadku zleceń – czas nienormowany, 

czasami przy słabym oświetleniu

i ogrzewaniu oraz w warunkach zapylenia.

BLACHARZ 
SAMOCHODOWY 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Cierpliwość, dokładność i rzetelność, dobra 

sprawność fizyczna, odpowiedzialność, zdolności 

manualne, wyobraźnia przestrzenna, niezależność 

i samodzielność w działaniu, zainteresowania 

motoryzacyjne i zdolności techniczne, 

zdolnośćkoncentracji uwagi, koordynacja wzrokowo-

ruchowa, gotowość do pracy w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest 
przygotowany do przeprowadzania obsługi instalacji 
i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów 
samochodowych, diagnozowania stanu technicznego 
tych systemów, wykonywania napraw elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych może pracować m.in.:

• w fabrykach motoryzacyjnych,
• w salonach sprzedaży samochodów,
• w firmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi,
• w firmach zajmujących się serwisami 

samochodowymi (autoryzowane serwisy),
• w warsztatach samochodowych,
• na stacji diagnostycznej,
• w firmach transportowych,
• w firmach zajmujących się likwidacją 

i recyklingiem pojazdów samochodowych,
• w zakładach komunikacji publicznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować głównie indywidualnie pod 
nadzorem przełożonego, wykonując czynności 
rutynowe (według procedur), ale również nietypowe 
wynikające ze specyfiki usterek, w pomieszczeniach 
zamkniętych np. halach warsztatowych, najczęściej 
w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypadku 
zleceń – czas nienormowany, używając sprzętu 
komputerowego i specjalistycznych narzędzi, 
czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu.

ELEKTROMECHANIK 
POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, dokładność 
i rzetelność, umiejętność pracy w narzuconym tempie, 
operatywność i skuteczność, odpowiedzialność, 
zdolności manualne, zainteresowania 
motoryzacyjne i zdolności techniczne (szczególnie 
elektronika, automatyka i elektryka), zdolność 
koncentracji uwagi, gotowość do pracy w szybkim 
tempie i według procedur, gotowość do pracy 
w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Kierowca mechanik potrafi kierować pojazdami 
samochodowymi w zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji 
wstępnej, ocenić stan techniczny środków 
transportu drogowego, wykonywać prace związane 
z obsługą środków transportu drogowego 
i z przewozem drogowym rzeczy.

Kierowca mechanik może 
pracować m.in. :

• w publicznych lub prywatnych firmach 
transportowych, świadczących usługi 
w transporcie krajowym i zagranicznym 
związanym z przewozem osób lub towarów,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie indywidualnie lub 
w małym zespole (dwóch kierowców), w stałych 
godzinach pracy, w systemie zmianowym, w dni 
powszednie i święta (dotyczy to kierowcy autobusu 
w transporcie miejskim) lub w zmiennym
systemie czasowym z zachowaniem przepisów 
Ustawy o transporcie drogowym (np. jako 
kierowca w krajowym lub międzynarodowym 
transporcie samochodowym). Będziesz pracować 
w warunkach monotonnych (pokonywanie długich 
tras), w zmiennych warunkach pogodowych, 
w pomieszczeniach zamkniętych (w kabinie pojazdu 
samochodowego lub w warsztacie naprawy 
pojazdów samochodowych), długotrwale w pozycji 
siedzącej (prowadząc pojazd samochodowy) lub
wymuszonej (podczas naprawy pojazdu).

KIEROWCA 
MECHANIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Uzdolnienia techniczne, sprawność manualna, 
wytrwałość, refleks, koncentracja, podzielność 
uwagi, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, 
samokontrola, samodzielność, zdolność do pracy 
w warunkach monotonnych, cierpliwość, dokładność, 
odporność emocjonalna, wysoka samodyscyplina.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Lakiernik samochodowy potrafi przygotować 

powierzchnie do naniesienia powłok 

lakierniczych, nanosić powłoki lakiernicze, 

poddawać je renowacji. Zna się na kontroli 

jakości wykonanych powłok lakierniczych. 

Lakiernik samochodowy 
może pracować m.in. 

• w fabrykach motoryzacyjnych,

• w lakierniach,

• w firmach zajmujących się serwisem 

samochodowym (autoryzowane serwisy),

• w samochodowych warsztatach lakierniczych,

• w zakładach komunikacji publicznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować najczęściej indywidualnie 

z nadzorem, we współpracy z blacharzem 

samochodowym, w pomieszczeniach zamkniętych 

– halach warsztatowych lakiernictwa 

samochodowego, w komorach lakierniczych, 

najczęściej w systemiejednozmianowym, 

w przypadku zleceń – czas nienormowany, 

czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu 

oraz w warunkach zapylenia. 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Dokładność i rzetelność, gotowość do pracy 

indywidualnej, operatywność i skuteczność, 

wrażliwość estetyczna, odpowiedzialność, 

zdolności manualne, zainteresowania 

motoryzacyjne i zdolności techniczne, 

zdolność koncentracji uwagi, gotowość do 

pracy w szybkim tempie i według procedur.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11  
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)

 

LAKIERNIK  
SAMOCHODOWY 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Mechanik motocyklowy jest przygotowany do 

diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów 

motocyklowych oraz ich obsługiwania i naprawy. 

Mechanik motocyklowy 
może pracować m.in.:

•  w przedsiębiorstwach 

produkujących motocykle,

• w salonach sprzedaży motocykli,

• w firmach zajmujących się obrotem 

częściami motocyklowymi,

• w firmach zajmujących się serwisem 

motocyklowym (autoryzowane serwisy),

• w warsztatach samochodowych 

i motocyklowych,

• na stacji diagnostycznej,

• w przedsiębiorstwach zajmujących się 

likwidacją i recyklingiem motocykli,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych 

zespołach pod nadzorem brygadzisty, w pomiesz-

czeniach zamkniętych – halach warsztatowych, 

najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmiano-

wym, w przypadku zleceń – czas nienormowany, 

czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu.

MECHANIK 
MOTOCYKLOWY

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, 

dokładność i rzetelność, umiejętność pracy 

w narzuconym tempie, operatywność  

i skuteczność, odpowiedzialność, zdolności 

manualne, zainteresowania motoryzacyjne 

(szczególnie motocyklami) i zdolności techniczne, 

zdolność koncentracji uwagi, gotowość do 

pracy w szybkim tempie i według procedur.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11  
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU:

Mechanik pojazdów samochodowych 

jest przygotowany do przeglądów 

podzespołów i zespołów stosowanych 

w pojazdach samochodowych, diagnozowania 

ich stanu technicznego, wykonywania 

napraw pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych 
może pracować m.in. : 

• w fabrykach motoryzacyjnych,

• w salonach sprzedaży samochodów,

• w firmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi,

• w firmach zajmujących się serwisem 

samochodowym (autoryzowane serwisy),

• w warsztatach samochodowych,

• na stacjach diagnostycznych,

• w firmach transportowych,

• w firmach zajmujących się likwidacją 

i recyklingiem pojazdów samochodowych,

• w zakładach komunikacji publicznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie lub  
w małych zespołach pod nadzorem brygadzisty, 
w pomieszczeniach zamkniętych – halach 
warsztatowych, najczęściej w systemie jedno- 
lub dwuzmianowym, w przypadku zleceń – czas 
nienormowany, czasami przy słabym oświetleniu  
i ogrzewaniu. 

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, 
ogólna sprawność fizyczna, dokładność 
i rzetelność, umiejętność pracy w narzuconym 
tempie, operatywność i skuteczność, 
odpowiedzialność, zdolności manualne, 
zdolność koncentracji uwagi, gotowość do 
pracy w szybkim tempie i według procedur.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła Samochodowa I Stopnia nr 2  
 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7  
 ul. Targowa 86 (Praga-Północ)

 Branżowa Szkoła Samochodowa I Stopnia nr 1  
 Al. Jana Pawła II (Wola)

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11  
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)

MECHANIK 
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Technik awionik powinien być przygotowany do 
obsługi technicznej wyposażenia elektrycznego 
floty powietrznej, wykonywania obsługi technicznej 
wyposażenia awionicznego statków powietrznych. 

Technik awionik może pracować m.in.: 

• w firmach produkujących i remontujących 
wyposażenie awioniczne i elektryczne 
statków powietrznych,

• w warsztatach lotniczych umiejscowionych 
na terenie aeroklubu, portu lotniczego, 
lotniska użytku publicznego, lotniska użytku 
wyłącznego, lotniska wojskowego.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować pod dużą presją związaną 

z odpowiedzialnością, posługując się dość często 

językiem angielskim, w zależności od miejsca pracy, 

wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób 

zatrudnionych w firmie indywidualnie lub zespołowo. 

Wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego 

możesz nadzorować pracę małego zespołu, 

w normowanym czasie pracy, nieprzekraczającym 

dziennie 8 godzin, w systemie jedno-, 

dwuzmianowym, w pomieszczeniach zamkniętych 

(hangarze, wnętrzu statków powietrznych), 

w pozycji stojącej lub w pozycji wymuszonej 

przez rodzaj wykonywanych zadań,wykonując 

często czynności monotonne, nużące, precyzyjne, 

wymagające przestrzegania odgórnych procedur.

TECHNIK 
AWIONIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Zręczność, refleks, zdolność koncentracji uwagi, 

podzielność uwagi, przestrzeganie reguł, przepisów 

i standardów, umiejętność analizy sytuacji 

i diagnozowania zagrożeń, łatwość przechodzenia  

z jednej czynności do drugiej, dbałość o jakość pracy, 

dokładność, rzetelność, wytrwałość i cierpliwość, 

radzenie sobie ze stresem, gotowość do pracy  

w nieprzyjemnych (różnych) warunkach, 

wysoka samodyscyplina, odpowiedzialność 

za działania zawodowe.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 9 Lotnicze  
 im. Bohaterów Narwiku  

 ul. Gładka 16 (Włochy)
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OPIS ZAWODU

Technik eksploatacji portów i terminali organizuje 
i wykonuje prace związane z obsługą podróżnych 
i ładunków w portach i terminalach. Potrafi 
prowadzić dokumentację dotyczącą obsługi 
ładunków w portach i terminalach. Organizuje prace 
związane z obsługą środków transportu bliskiego 
w portach i terminalach.

Technik eksploatacji portów 
i terminali może pracować m.in.:
• w portach lotniczych, terminalach 

samochodowych i kolejowych,
• w portach morskich i rzecznych,
• w portowych terminalach przeładunkowych 

(morskich i lotniczych),
• w pomieszczeniach magazynowych portów,
• w miejscach składowania w portach 

towarów na powietrzu,
• w przedsiębiorstwach 

transportowo-spedycyjnych,
• w firmach logistycznych,
• w firmach produkcyjnych, zajmujących 

się również dystrybucją,
• w agencjach obsługi portów 

rzecznych, morskich i lotniczych,
• w centrach logistycznych/magazynowych,
• w jednostkach służb mundurowych, 

np. w wojsku i straży pożarnej.

WARUNKI PRACY

W zależności od rodzaju realizowanej usługi 
będziesz pracować indywidualnie lub w małym 

zespole, w systemie jedno-, dwulub trzyzmianowym 
w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, 
w pomieszczeniach biurowych i halach, najczęściej 
w pozycji siedzącej, a przez to narażony będziesz 
na bóle karku i pleców, choroby kręgosłupa, często 
pod presją czasu, użytkując i obsługując urządzenia 
biurowe (np. komputer z oprogramowaniem 
biurowym i specjalistycznym, wspomagającym 
zbieranie oraz analizowanie informacji potrzebnych 
do prowadzonej działalności zawodowej, telefon, 
ksero, niszczarkę do dokumentów, kalkulator).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Spostrzegawczość, uzdolnienia organizacyjne, 
podzielność uwagi, dobra pamięć, łatwość 
przerzucania się z jednej czynności na drugą, 
odporność emocjonalna i na stres, zdolność do 
przestrzegania reguł, przepisów i standardów, 
rzetelność, dokładność, samodzielność, 
samokontrola, komunikatywność, kontrolowanie 
własnych emocji, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, zdolności analityczne, odpowiedzialność, 
dbałość o czystość i porządek, zdolność 
współdziałania i współpracy w zespole (grupie).

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 12  
 ul. Siennicka 15 (Praga-Południe)

 Technikum nr 11  
 im. Piotra Wysockiego 
 ul. Św. Jacka Odrowąża 19 (Targówek)

TECHNIK  
EKSPLOATACJI  
PORTÓW I TERMINALI



76





OPIS ZAWODU

Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego potrafi wykonać i uruchomić sieć 
doprowadzającą energię do urządzeń trakcyjnych 
na podstawie dokumentacji technicznej, 
wykonać konserwację sieci zasilających i trakcji 
elektrycznej. Umie montować i uruchomić 
maszyny i urządzenia środków transportu 
szynowego na podstawie dokumentacji 
technicznej, diagnozować, konserwować 
i naprawiać środki transportu szynowego.

Technik elektroenergetyk transportu 
szynowego może pracować m.in.:

• w przedsiębiorstwach specjalizujących się 
w przewozowych kolejowych,

• w zajezdniach tramwajowych i metra,
• w zakładach produkujących tabor 

kolejowy lub elementy sieci zasilających 
oraz trakcji elektrycznej,

• w firmach zajmujących się naprawami 
i remontami taboru kolejowego lub sieci 
zasilających oraz trakcji elektrycznej,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować pod dużą presją związaną 
z odpowiedzialnością, w zależności od miejsca 
pracy, wykonywanych zadań i liczby osób 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie indywidualnie 
lub zespołowo. Wraz z nabyciem doświadczenia 
zawodowegomożesz nadzorować pracę 
małego zespołu, w normowanym czasie pracy, 

TECHNIK 
ELEKTROENERGETYK 
TRANSPORTU 
SZYNOWEGO

nieprzekraczającym dziennie 8 godzin, w systemie 
pracy zmianowej, w tym w porze nocnej, w dni 
wolne od pracy i święta (szczególnie podczas 
usuwania awarii sieci lub środku transportu 
szynowego), na powietrzu oraz w pomieszczeniach 
zamkniętych. Praca często w pozycji wymuszonej 
przez rodzaj wykonywanych zadań, w zmiennych 
warunkach atmosferycznych, na wysokości i przy 
urządzeniach będących pod wysokim napięciem.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Spostrzegawczość, współdziałanie i współpraca  
w zespole (grupie), podzielność uwagi, wyobraźnia 
przestrzenna, zdolność do przestrzegania 
reguł, przepisów i standardów, samodzielność, 
samokontrola, odpowiedzialność za działania 
zawodowe, dbałość o jakość pracy, odporność 
na działanie pod presją czasu, radzenie sobie ze 
stresem, systematyczność, rzetelność, dokładność. 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 7 
 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)
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OPIS ZAWODU

Technik lotniskowych służb operacyjnych 

potrafi monitorować stan infrastruktury portu 

lotniczego, pozyskiwać oraz przekazywać informacje 

dotyczące działań w porcie lotniczym, prowadzić 

działania operacyjne zgodnie z procedurami, aby 

zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych. 

Współdziała ze służbami żeglugi powietrznej, 

współpracuje z m.in. ochroną portu lotniczego.

Technik lotniskowych służb 
operacyjnych może pracować m.in.:
• w portach lotniczych,
• na lotniskach użytku publicznego,
• na lotniskach użytku wyłącznego,
• na lotniskach wojskowych.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować pod dużą presją związaną  

z odpowiedzialnością. W zależności od miejsca pracy, 

wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie – indywidualnie 

lub zespołowo. Wraz z nabyciem doświadczenia 

zawodowego możesz nadzorować pracę małego 

zespołu, w normowanym czasie pracy, nieprze-

kraczającym dziennie 8 godzin, w systemie jedno-, 

dwu-, rzadziej trzyzmianowym, na powietrzu oraz 

w pomieszczeniach zamkniętych, często w pozycji 

wymuszonej przez rodzaj wykonywanych zadań, 

w zmiennych warunkach atmosferycznych.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Zręczność, spostrzegawczość, refleks, uzdolnienia 

organizacyjne, techniczne, zdolność koncentracji 

uwagi, zdolność analizy sytuacji i diagnozowania 

zagrożeń, łatwość przechodzenia z jednej czynności 

do drugiej, zdolność przetwarzania dużej ilości 

informacji, podejmowania szybkich i trafnych 

decyzji, gotowość do współdziałania, rzetelność, 

radzenie sobie ze stresem, wysoka samodyscyplina, 

odpowiedzialność za działania zawodowe.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 11  
 im. Piotra Wysockiego 
 ul. Św. Jacka Odrowąża 19 (Targówek)

TECHNIK  
LOTNISKOWYCH  
SŁUŻB  
OPERACYJNYCH
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OPIS ZAWODU

Technik mechanik lotniczy powinien 

być przygotowany do obsługi technicznej 

statków powietrznych i ich podzespołów, 

wykonywania ich obsługi liniowej.

Technik mechanik lotniczy 
może pracować m.in.:
• w firmach produkujących i remontujących 

podzespoły, urządzenia dla przemysłu 

lotniczego, czy też statki powietrzne,

• w warsztatach lotniczych umiejscowionych 

na terenie aeroklubu, portu lotniczego, 

lotniska użytku publicznego,

 lotniska użytku wyłącznego,  

 lotniska wojskowego.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować zwykle pod dużą presją 
związaną z odpowiedzialnością. W zależności 
od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby 
osób zatrudnionych w firmie – indywidualnie 
lub zespołowo. Wraz z nabyciem doświadczenia 
zawodowego możesz nadzorować pracę 
małego zespołu. Praca w normowanym 
czasie pracy, nieprzekraczającym dziennie 8 
godzin, w systemie jedno- i dwuzmianowym, 
w pomieszczeniach zamkniętych (hangarze, 
wnętrzu statków powietrznych), na powietrzu, 
w zmiennych warunkach atmosferycznych.

TECHNIK 
MECHANIK 
LOTNICZY

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Zręczność, spostrzegawczość, refleks, uzdolnienia 

techniczne, zdolność koncentracji uwagi, podzielność 

uwagi, dbałość o jakość pracy, zamiłowanie do ładu 

i porządku, dokładność, rzetelność, wytrwałość 

i cierpliwość, radzenie sobie ze stresem, 

gotowość do pracy w nieprzyjemnych 

(różnych) warunkach, wysoka samodyscyplina, 

odpowiedzialność za działania zawodowe.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 9 Lotnicze  
 im. Bohaterów Narwiku 
 ul. Gładka 16 (Włochy)
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OPIS ZAWODU

Technik pojazdów samochodowych 
potrafi obsługiwać instalacje i konserwacje 
mechatronicznych systemów pojazdów 
samochodowych, diagnozować stan techniczny tych 
systemów oraz naprawiać elektryczne  
i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. 
Może być także przygotowany do robienia 
przeglądów podzespołów i zespołów 
stosowanych w pojazdach samochodowych, 
diagnozowania ich stanu technicznego, 
a także do napraw i diagnozowania stanu 
technicznego pojazdów samochodowych. 

Technik pojazdów samochodowych  
może pracować m.in.: 

• w fabrykach motoryzacyjnych,
• w salonach sprzedaży samochodów,
• w firmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi,
• w firmach zajmujących się serwisami 

samochodowymi (autoryzowane serwisy),
• w warsztatach samochodowych,
• na stacji diagnostycznej,
• w firmach transportowych,
• w firmach zajmujących się likwidacją 

i recyklingiem pojazdów samochodowych,
• w zakładach komunikacji publicznej,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie pod nadzorem 
przełożonego, wykonując czynności rutynowe,  
według procedur, ale również nietypowe wyni-

kające ze specyfiki usterek, w pomieszczeniach 
zamkniętych – halach warsztatowych, najczęściej 
w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypad-
ku zleceń – czas nienormowany, używając sprzę-
tu komputerowego i specjalistycznych narzędzi, 
czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, 
umiejętność pracy w narzuconym tempie, 
operatywność i skuteczność, odpowiedzialność, 
zdolności manualne, zainteresowania motoryzacyjne 
i zdolności techniczne, zdolność koncentracji uwagi, 
zarządzanie małymi zespołami, gotowość do pracy 
w szybkim tempie i według procedur, gotowość do 
pracy w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Samochodowe nr 1   
 im.  Romana Macieja Pijanowskiego  
 ul. Szczęśliwicka 56 (Ochota)

 Technikum nr 6  
 ul. Targowa 86 (Praga-Północ)

 Technikum Samochodowe nr 2  
 im. Czesława Orłowskiego   
 Al. Jana Pawła II 69 (Wola)

 Technikum Samochodowe nr 3  
 ul. Włościańska 35 (Żoliborz)

TECHNIK  
POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 
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OPIS ZAWODU

Technik transportu kolejowego powinien być 
przygotowany do organizowania oraz prowadzenia 
ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, 
obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności 
i infrastruktury kolejowej, nadzorowania 
i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji 
kolejowej. Potrafi planować i organizować pasażerskie
i towarowe przewozy kolejowe, zarządzać 
taborem kolejowym, przygotować do 
odprawy i przewozu przesyłki, ładunki.

Technik transportu kolejowego 
może pracować m.in.:

• w przedsiębiorstwach specjalizujących się 
w przewozowych kolejowych pasażerskich 
lub towarowych,

• w zajezdniach tramwajowych i metra.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować zwykle pod presją związaną 
z odpowiedzialnością za konsekwencje 
wykonywanych prac. W zależności od miejsca pracy, 
wykonywanych zadań i liczby osób zatrudnionych 
w firmie – indywidualnie lub zespołowo. Wraz 
z nabyciem doświadczenia zawodowego możesz 
nadzorować pracę małego zespołu. Praca 
w normowanym czasie pracy, nieprzekraczającym 
dziennie od 8 do 12 godzin, w systemie jedno-, 
dwuzmianowym, zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi pracodawcy, w pomieszczeniach 
zamkniętych (biurze, wnętrzu pojazdu kolejowego) 
lub na powietrzu, w różnych warunkach
atmosferycznych, w pozycji stojącej lub w pozycji 

TECHNIK 
TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO 

wymuszonej przez rodzaj wykonywanych zadań. 
Możesz w pracy korzystać m.in. z urządzeń 
biurowych (komputer, specjalistyczne 
oprogramowanie, drukarka, ksero), telefon, 
przyrządy pomiarowe, radiotelefon, 
urządzenia megafonowe, kasa fiskalna itp.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Refleks, spostrzegawczość, zręczność, dobra 
pamięć, uzdolnienia techniczne, zdolność do 
przestrzegania reguł, przepisów i standardów, 
odpowiedzialność za innych, gotowość do 
współdziałania, zdolność nawiązywania kontaktu 
z ludźmi, operatywność i skuteczność, samodzielność 
i samokontrola, rzetelność, dbałość o jakość pracy, 
zainteresowania techniczne, systematyczność.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 7 
  ul. Szczęśliwicka 56  
 (Ochota)
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WYBIERZ ZAWÓD
DLA SIEBIE
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OPIS ZAWODU

Fryzjer powinien być przygotowany do prowadzenia 

konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi 

fryzjerskiej, doradzania w zakresie doboru koloru 

i odpowiedniej fryzury, wykonywania pielęgnacji 

włosów i skóry głowy, wykonywania nietrwałego 

i trwałego odkształcania włosów, wykonywania 

strzyżenia włosów, golenia i formowania 

zarostu męskiego, wykonywania zmiany koloru 

włosów oraz wykonywania stylizacji fryzur.

Fryzjer może pracować m.in.:

• w salonach fryzjerskich,

• w garderobach instytucji kulturalnych, 

takich jak teatry, filharmonie i opery,

• na planach filmowych,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w kontakcie z klientem, 

indywidualnie, ale także w zespole najczęściej 

w salonie, ale także u klienta w domu, 

wykorzystując umiejętności manualne, w systemie 

dwuzmianowym, najczęściej 8-godzinnym, także 

w soboty, poza godzinami pracy realizując usługę 

w teatrze czy na planie filmowym, nieustannie 

podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności.

FRYZJER

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Koordynacja wzrokowo-ruchowa, precyzja, wysoka 

kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność, 

samodzielność, dobra organizacja pracy, dokładność, 

rozwinięty zmysł dotyku, staranność, kreatywność, 

poczucie estetyki, umiejętność słuchania, 

predyspozycje do pracy w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4  
 ul. Kazimierzowska 60 (Mokotów)

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 31  
 ul. Rzymowskiego 38 (Mokotów)

 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 41  
 ul. Piotra. Wysockiego 51 (Targówek) 

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Ogrodnik powinien być przygotowany do prac 
związanych z prowadzeniem upraw roślin wa-
rzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, 
roślin ozdobnych oraz sadowniczych, wykonywania 
prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem 
i sprzedażą plonów ogrodniczych, prowadzenia 
i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac 
maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Ogrodnik może pracować m.in.:
• w szklarniach, halach, magazynach, 

przechowalniach,
• w tunelach foliowych, chłodniach, pakowniach,
• w różnej wielkości obiektach zamkniętych, 

w których znajdują się miejsca do produkcji 
grzybów jadalnych,

• w punktach zbytu roślin, przetwórniach lub 
w sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, 
giełdach,

• w pomieszczeniach magazynowych, gdzie 
przechowywane są, np. środki ochrony roślin, 
opakowania, przeznaczone do sprzedaży roślin

• w pomieszczeniach biurowych, w których 
m.in. sporządzana jest dokumentacja związana 
z produkcją oraz sprzedażą roślin, odbywa się 
raca związana z planowaniem lub rozliczaniem 
produkcji roślin ozdobnych,

• w parkach i ogrodach prowadzonych: przy 
domach prywatnych i domach wielorodzinnych, 
budynkach użyteczności publicznej i częściowo 
publicznej, na terenach miejskich, przy 
budynkach przemysłowych i handlowych,

• na terenach zielonych przy autostradach, ulicach, 
liniach kolejowych i tramwajowych,

• na terenie obiektów sportowych, placów zabaw 
i innych terenów rekreacyjnych,

• we własnym gospodarstwie.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, 
przemieszczając się często po rozległym terenie 
(w przypadku pracy na większych gospodarstwach 
zajmujących się uprawą warzyw polowych), 
planując wielkości i terminy produkcji lub prac do 
wykonania oraz kontakty z klientami, pracownikami 
laboratoriów i urzędów, przeważnie w systemie 
wielozmianowym, w zależności od miejsca 
zatrudnienia, w sezonie rozpoczynając swoją 
pracę we wczesnych godzinach rannych, a kończąc 
o zmroku, najczęściej na wolnym powietrzu.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Rozróżnianie barw, zręczność rąk, zręczność 
palców, wyobraźnia przestrzenna, cierpliwość, 
dokładność, sprawność narządu wzroku, sprawność 
zmysłu dotyku, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
spostrzegawczość, uzdolnienia techniczne, 
samodzielność, dokładność, zamiłowanie do ładu 
i porządku.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

OGRODNIK

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Optyk-mechanik powinien być przygotowany 

do przygotowywania materiałów i elementów 

optycznych do montażu, montowania 

i demontowania elementów, układów i przyrządów 

optycznych, oraz naprawiania i justowania 

elementów, układów i przyrządów optycznych.

Optyk-mechanik może pracować m.in.:
• w zakładzie usługowo-produkcyjnym 

zajmujących się montażem i naprawą elementów 

i układów optycznych,

• w firmie produkującej sprzęt optyczny,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować samodzielnie, we współpracy 

z innymi osobami zajmującymi się obróbką optyczną, 

monotonnie, najczęściej 8 godzin dziennie, zazwyczaj 

w godzinach dziennych, w pomieszczeniach 

zamkniętych (halach produkcyjnych, magazynach 

i małych pomieszczeniach przeznaczonych do 

obróbki mechanicznej).

OPTYK-
MECHANIK

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, cierpliwość i dokładność, 

kreatywność, samodzielność, zręczność manualna 

i czucie dotykowe, dokładność, opanowanie 

i cierpliwość, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

wyobraźnia techniczna, zdolność podejmowania 

decyzji, podzielność uwagi, dbałość o detale 

i rozróżnianie formy, łatwość przechodzenia 

z jednej czynności do drugiej, brak nadwrażliwości 

na światło, umiejętność koncentracji 

uwagi na detalach przez długi czas.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła Rzemiosł   
 Artystycznych I Stopnia nr 65 
 ul. Alojzego Felińskiego 13 (Żoliborz)
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OPIS ZAWODU

Stolarz powinien być przygotowany do 

wykonywania wyrobów z drewna i materiałów 

drewnopochodnych, wykonywania prac związanych 

z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń 

stosowanych w stolarstwie, wykonywania 

napraw, renowacji i konserwacji wyrobów 

z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Stolarz może pracować m.in.:
• w zakładach stolarskich,
• u klientów indywidualnych w domach, zakładach 

pracy lub np. w hotelach,
• na wolnym powietrzu, na placach budowy,
• we własnej firmie, świadcząc usługi stolarskie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, 

analizując rysunki robocze oraz ustalając na ich 

podstawie zakres robót stolarskich, 

w zróżnicowanym środowisku pracy, najczęściej 

wewnątrz budynku, w zakładzie meblarskim lub 

w mieszkaniu klienta, w halach produkcyjnych, 

w fabrykach mebli, w pracowniach meblarskich, 

w stoczniach, najczęściej w pozycji stojącej 

obsługując urządzenia, 8 godzin, czasem w trybie 

zmianowym, w dni wolne, z możliwymi nadgodzinami, 

posługując się sprzętem pomiarowym, planując 

i organizując pracę własną.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Odporność na stres, cierpliwość, dokładność, , 

sprawność fizyczna, sprawność narządu wzroku 

i dotyku, rozróżnianie barw, spostrzegawczość, 

zręczność rąk i palców, zdolność koncentracji 

uwagi, wyobraźnia i myślenie twórcze, 

uzdolnienia techniczne, samodzielność, 

łatwość przerzucania się z jednej czynności 

na drugą, samokontrola, wytrwałość.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

STOLARZ

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Tapicer powinien być przygotowany do 

wykonywania zadań zawodowych w zakresie 

wykonywania wyrobów tapicerowanych 

i prac dekoratorskich i wykonywania napraw 

i renowacji wyrobów tapicerowanych.

Tapicer może pracować m.in.:

• w zakładach produkujących i naprawiających 
wyroby tapicerowane oraz prowadzących 
prace tapicersko -dekoratorskie,

• w zakładach meblowych,

• w zakładach tapicerskich,

• w fabrykach mebli tapicerowanych,

• w pracowniach dekoratorskich 
planów filmowych i teatralnych,

• w pracowniach konserwatorskich w muzeach,

• w sklepach i hurtowniach jako doradca klienta,

• w pracowniach projektowych mebli 
tapicerowanych i wyrobów tapicerskich,

• u klienta, np. hotelach, ośrodkach 
wypoczynkowych,

• we własnej firmie, świadcząc usługi tapicerskie 
i/lub renowacji mebli tapicerowanych.

TAPICER

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować: w halach produkcyjnych, 

pracowniach zakładu rzemieślniczego, indywidualnie 

lub zespołowo, najczęściej w pozycji stojącej 

obsługując maszyny tapicerskie, czasami w pozycji 

siedzącej lub klęczącej, 8 godzin, czasem w trybie 

zmianowym, z możliwymi nadgodzinami, czasem 

w uciążliwym hałasie, podnosząc i przenosząc 

ciężary, posługując się ostrymi narzędziami.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Staranność i estetyka wykonywania prac, 

komunikatywność, odporność na stres, cierpliwość, 

dokładność, wyobraźnia, myślenie twórcze, 

kreatywność, spostrzegawczość i rozróżnianie barw, 

zręczność rąk i palców, zainteresowania techniczne, 

wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-

ruchowa, wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, 

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowe Szkoły I StopnIa  
- oddzIały wIelozawodowe
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OPIS ZAWODU

Technik analityk powinien być przygotowany do 
dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników 
chemicznych do badań analitycznych, pobierania 
i przygotowywania próbek do badań w laboratorium 
analitycznym i w zakresie prowadzenia badań 
analitycznych surowców, półproduktów, 
produktów i materiałów pomocniczych, 
prowadzenia badań bioanalitycznych, 
prowadzenia badań środowiskowych.

Technik analityk może pracować m.in.:

• w zakładach przemysłowych (np. produkcji 
i przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
kwasu siarkowego, farb i lakierów,

• nawozów sztucznych, środków ochrony roślin),
• w firmach zajmujących się badaniem 

środków spożywczych,
• w placówkach prowadzących badania 

w branżach kosmetycznej i farmaceutycznej,
• w firmach przeprowadzających 

analizy środowiskowe, np. wody, 
ścieków, powietrza, stanu gleby,

• w instytucjach związanych z branżą 
kryminologiczną i toksykologiczną,

• w placówkach przeprowadzających 
analizy ambulatoryjne, szpitalne,

• w instytutach naukowo-badawczych.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować w pomieszczeniach 
zamkniętych (laboratoria), w terenie (np. 
w sytuacji pobierania próbek na stacjach 
pomiarowych), w jednozmianowym trybie 
pracy, używając specjalistycznych urządzeń 
i sprzętu laboratoryjnego, stosując się 
ściśle do określonych procedur, przeważnie 
indywidualnie, najczęściej w pozycji siedzącej 
lub stojącej, nosząc odzież ochronną (fartuch, 
rękawiczki, maski, okulary ochronne).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Ogólna dobra wydolność fizyczna, sprawność zmysłu 
dotyku, sprawność narządu wzroku i słuchu, ostrość 
wzroku i słuchu, rozróżnianie barw, zręczność rąk, 
zręczność palców, komunikatywność, odporność 
na stres, cierpliwość, dokładność, kreatywność, 
zainteresowania techniczne, koordynacja wzrokowo-
ruchowa, zdolność podejmowania decyzji, 
planowanie pracy własnej i zespołowej, podzielność 
uwagi, gotowość do ciągłej nauki i nabywania 
nowych umiejętności, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, gotowość do pracy w różnych warunkach 
środowiskowych, zdolności analityczne.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum nr 27 im. Józefa Zawadzkiego 
 ul. Saska 78 (Praga-Południe)

TECHNIK 
ANALITYK
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OPIS ZAWODU

Technik architektury krajobrazu powinien 
być przygotowany do dobierania roślin 
ozdobnych do urządzania obiektów architektury 
krajobrazu, opracowywania projektów roślinnych 
w obiektach architektury krajobrazu, urządzania 
i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury 
krajobrazu i w zakresie dobierania obiektów 
małej architektury krajobrazu do terenów zieleni, 
opracowywania projektów obiektów małej 
architektury krajobrazu, budowania i konserwacji 
obiektów małej architektury krajobrazu.

Technik architektury krajobrazu 
może pracować m.in.:

• w pomieszczeniach biurowych,
• w pracowniach projektowych,
• w firmach ogólnobudowlanych,
• w jednostkach organizacyjnych opracowujących 

projekty zagospodarowania terenu, 
realizujących założenia projektowe,

• w firmach zajmujących się urządzaniem 
i pielęgnacją obiektów architektury 
krajobrazu, produkcją roślin ozdobnych,

• w placówkach służb ochrony zabytków,
• w placówkach służb ochrony przyrody,
• w ogrodach botanicznych,
• w placówkach handlowych zajmujących się 

dystrybucją materiału roślinnego i budowlanego 
stosowanego w terenach zieleni,

• w jednostkach samorządowych, w wydziałach 
geodezji i kartografii, ochrony środowiska 
oraz planowania przestrzennego,

• we własnej firmie świadcząc usługi w zakresie 
projektowania, budowy i pielęgnacji obiektów 
i elementów architektury krajobrazu.

TECHNIK  
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować przeważnie w miejscu 
realizacji inwestycji, na budowie, czasami poza 
miejscem zamieszkania, wewnątrz budynku 
bądź na wolnym powietrzu, często w trudnych 
warunkach atmosferycznych, przeważnie w zespole, 
ale czasem indywidualnie, głównie w systemie 
zmianowym, z czasem dostosowanym do wymogów 
technologicznych wykonywanych prac, stosując 
substancje i preparaty niebezpieczne, z narażeniem 
na działanie szkodliwych czynników chemicznych.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Zdolności plastyczne i techniczne, wrażliwość 
artystyczna, umiejętne posługiwanie się 
nowoczesnymi programami komputerowymi 
w ramach wspomagania prac projektowych, 
komunikatywność, odporność na stres, cierpliwość, 
dokładność, kreatywność, wysoka sprawność 
manualna, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, wyobraźnia konstrukcyjna 
i techniczna, zdolność podejmowania decyzji, 
zarządzanie małymi zespołami, planowanie pracy 
własnej i zespołowej, podzielność uwagi, gotowość 
do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności, 
gotowość do pracy w szybkim tempie, gotowość 
do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ogrodnicze 
 ul. Bełska 1/3 (Mokotów)

 Technikum Budowlane nr 5 im. Prof.  
 Stefana Bryły ul. Księcia Janusza 45/47 (Wola)
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OPIS ZAWODU

Technik ochrony środowiska powinien być 
przygotowany do monitorowania poziomu 
zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb, oceny stanu 
powietrza, wód i gleb, planowania i prowadzenia 
gospodarki odpadami, planowania i realizacji 
działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska 
może pracować m.in.:

• w organach administracji np. wojewódzki 

lub miejski inspektorat ochrony 

środowiska albo oddziały terenowe,

• w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

• w działach ochrony środowiska zakładów 

przemysłowych, np. elektrociepłowniach, 

zakładach chemicznych, kosmetycznych, 

produkujących żywność, materiały budowlane, 

w szpitalach, na straży pożarnej,

• w miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach 

wodociągów i kanalizacji,

• w stacjach uzdatniania wody 

i oczyszczalniach ścieków,

• w zakładach unieszkodliwiania 

odpadów, w tym toksycznych,

• w pracowniach biur projektowych.

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować wykorzystując wiedzę 
i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, 
wprowadzając nowe rozwiązania dotyczące 
ochrony środowiska, najczęściej indywidualnie, 
czasami w zespole, najczęściej w systemie pracy 
jednozmianowej, w stałych godzinach, w zależności 
od wykonywanego zadania, w pozycji stojącej lub 
siedzącej, w pomieszczeniach biurowych, 
w laboratoriach.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Ogólna dobra wydolność fizyczna, sprawność 
zmysłu dotyku, sprawność narządu wzroku i słuchu, 
ostrość wzroku i słuchu, rozróżnianie barw, 
zręczność rąk, zręczność palców, komunikatywność, 
odporność na stres, cierpliwość, dokładność, 
kreatywność, spostrzegawczość, wysoka 
sprawność manualna, zainteresowania techniczne, 
wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-
ruchowa, wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, 
zdolność podejmowania decyzji, planowanie 
pracy własnej i zespołowej, podzielność uwagi, 
gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych 
umiejętności, gotowość do pracy w szybkim 
tempie, gotowość do pracy w różnych warunkach 
środowiskowych, zdolności analityczne.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ogrodnicze  
 ul. Bełska 1/3 (Mokotów)

TECHNIK 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA
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OPIS ZAWODU

Technik ogrodnik powinien być przygotowany do 
wykonywania prac związanych z prowadzeniem 
upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzy-
bów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych, 
wykonywania prac związanych ze zbiorem, prze-
chowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych, 
prowadzenia i obsługi maszyn stosowanych w ogrod-
nictwie i w zakresie planowania i organizowania 
prac związanych z uprawą roślin sadowniczych 
i szkółkarskich, planowania i organizowania prac 
związanych z uprawą roślin warzywnych, przypra-
wowych i grzybów jadalnych, planowania i organizo-
wania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

Technik ogrodnik może pracować m.in.:
• w jednostkach prowadzących plantacje 

towarowe, uprawy ekologiczne,
• w firmach zakładających 

i pielęgnujących tereny zieleni,
• w placówkach administracji samorządowej m.in.
• w kwiaciarniach,
• w szkółkach drzew, krzewów 

owocowych i roślin ozdobnych,
• w centrach ogrodniczych,
• w sklepach wielkopowierzchniowych 

w działach ogrodniczych,
• w punktach zbytu roślin, przetwórniach 

lub w sprzedaży bezpośredniej 
na targowiskach, giełdach,

• w pomieszczeniach biurowych, w których m.in. 
sporządzana jest dokumentacja związana 
z produkcją oraz sprzedażą roślin,

 praca związana z planowaniem lub   
 rozliczaniem produkcji roślin ozdobnych,
• w parkach i ogrodach prowadzonych: przy 

domach prywatnych i domach wielorodzinnych, 

TECHNIK  
OGRODNIK

budynkach użyteczności publicznej i częściowo 
publicznej, na terenach miejskich, przy 
budynkach przemysłowych i handlowych,

• na terenie obiektów sportowych, placów zabaw 
i innych terenów rekreacyjnych,

WARUNKI PRACY
Będziesz pracować planując i  organizując pracę 
zespołu oraz zarządzając pracą zespołu, wykorzystując 
wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania 
i  rozwiązywania problemów, a  także formułowania 
wniosków opartych na obserwacjach dotyczących 
przyrody, w  zależności od miejsca zatrudnienia, 
w sezonie rozpoczynając swoją pracę we wczesnych 
godzinach rannych, a  kończąc o  zmroku, ponad 8 
godzin dziennie, w zależności od potrzeb, najczęściej 
na wolnym powietrzu.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU
Rozróżnianie barw, komunikatywność, cierpliwość, 
dokładność, spostrzegawczość, wysoka sprawność 
manualna, zainteresowania techniczne, wyobraźnia 
przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, zdolność 
podejmowania decyzji, gotowość do pracy 
w szybkim tempie, gotowość do pracy w różnych 
warunkach środowiskowych.do ciągłej nauki 
i nabywania nowych umiejętności, gotowość 
do pracy w szybkim tempie, gotowość do pracy 
w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ogrodnicze ul. Bełska 1/3 (Mokotów)
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OPIS ZAWODU

Technik optyk powinien być przygotowany 

do przygotowywania materiałów i elementów 

optycznych do montażu,montowania 

i demontowania elementów, układów 

i przyrządów optycznych, naprawiania i justowania 

elementów, układów i przyrządów optycznych 

i w zakresie wykonywania pomiarów w optyce 

okularowej, udzielania informacji w zakresie 

posługiwania się pomocami wzrokowymi, 

wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

Technik optyk może pracować m.in.:

• w zakładach usługowo-produkcyjnych 

zajmującym się montażem i naprawą 

elementów i układów optycznych,

• w firmie produkującej okulary lub sprzęt optyczny,

• w gabinecie lub sklepie optycznym,

• w zakładach optycznych sieciowych,

• we własnej firmie. 

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować samodzielnie, we współpracy 

z innymi osobami zajmującymi się obróbką optyczną, 

monotonnie, najczęściej 8 godzin dziennie, zazwyczaj 

w godzinach dziennych, w pomieszczeniach 

zamkniętych (halach produkcyjnych, 

magazynach i małych w pomieszczeniach 

przeznaczonych do obróbki mechanicznej lub 

w pracowniach w sklepach optycznych).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Komunikatywność, cierpliwość i dokładność, 

kreatywność, samodzielność, zręczność manualna 

i czucie dotykowe, dokładność, opanowanie 

i cierpliwość, koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

wyobraźnia techniczna, zdolność podejmowania 

decyzji, podzielność uwagi, dbałość o detale 

i rozróżnianie formy, łatwość przechodzenia 

z jednej czynności do drugiej, umiejętność 

współdziałania w zespole, brak nadwrażliwości 

na światło, wzbudzanie zaufania, umiejętność 

koncentracji uwagi na detalach przez długi czas .

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Mechaniczne nr 7  

 im. Jana Kilińskiego  
 ul. Alojzego Felińskiego 13 (Żoliborz)

TECHNIK 
OPTYK
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OPIS ZAWODU

Technik ortopeda powinien być przygotowany 

do oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta 

wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego 

oraz projektowania i wykonywania przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, 

opracowywania indywidualnego planu 

zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia 

w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami 

lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami 

pacjenta, dobierania i stosowania procesu 

technologicznego do wykonywania zaopatrzenia 

ortopedycznego i środków pomocniczych 

oraz kierowania tym procesem, dokonywania 

bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych, 

podejmowania współpracy z placówkami ochrony 

zdrowia w zakresie zaopatrzeniaw przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Technik ortopeda może pracować m.in.:

• w gabinetach lekarskich,

• w halach produkcyjnych,

• w warsztatach ortopedycznych,

• w szpitalach,

• w przychodniach,

• we własnej firmie.

TECHNIK 
ORTOPEDA

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, 

w miejscu, gdzie mogą być maszyny emitujące 

czynniki szkodliwe lub uciążliwe, o stałych 

dniach i godzinach pracy, mając ciągły kontakt 

z ludźmi (pacjentami, kadrą medyczną).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Sprawność mięśniowa, zręczność rąk i palców, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobry wzrok, 

w tym ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe, 

percepcja kształtów oraz rozróżnianie barw, 

zdolności plastyczne, umiejętności nawiązywania 

kontaktu z pacjentem, empatia, cierpliwość, 

precyzja, poczucie estetyki, wyobraźnia 

przestrzenna, wytrwałość, samodzielność, łatwość 

przechodzenia od jednej czynności do drugiej.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Nr 23 im. Fryderyka Skarbka 
 ul. Ożarowska 71 (Wola)
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OPIS ZAWODU

Technik przemysłu mody powinien być 
przygotowany do projektowania wyrobów 
odzieżowych, konstruowania podstawowych 
wyrobów odzieżowych, modelowania 
podstawowych wyrobów odzieżowych, dobierania 
materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych, 
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych 
podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, 
wykonywania wyrobów odzieżowych oraz w zakresie 
projektowania kolekcji odzieżowych, opracowywania 
dokumentacji wyrobów odzieżowych, organizowania 
procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, 
kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów 
odzieżowych oraz prowadzenia działań związanych 
z marketingiem wyrobów odzieżowych.

Technik przemysłu mody może pracować m.in.:

• w zakładzie produkcyjnym lub usługowym,
• w pracowniach, halach, wzorcowniach,
• w małych przedsiębiorstwach 

(zatrudniających od kilku do kilkunastu 
osób) lub w dużych zakładach przemysłu

 odzieżowego (gdzie pracuje kilkaset osób),
• w przedsiębiorstwach odzieżowych,
• w zakładach krawieckich oferujących 

krawiectwo miarowe,
• w atelier projektantów,
• w pracowniach teatralnych,
• w pracowniach rękodzieła artystycznego,
• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w pracowni zaopatrzonej 
w odpowiedni sprzęt i narzędzia, przy 
naturalnym i sztucznym oświetleniu, w terenie 
(np. przygotowanie pokazu mody), głównie 
manualnie, w pozycji siedzącej lub stojącej, 
indywidualnie (np. wykonywanie form) lub 
w zespole, 8 godzin, zazwyczaj w trybie 
jednozmianowym, z możliwymi nadgodzinami, 
twórczo i dynamicznie (np. w atelier) lub monotonnie 
i rutynowo (np. w zakładzie krawieckim).

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Ostrość wzroku, rozróżnianie barw, widzenie 
stereoskopowe, czucie dotykowe, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, uzdolnienia artystyczne 
(twórcze), wyobraźnia i myślenie twórcze, gotowość 
do prezentowania wyników swojej pracy, zręczność 
rąk, zręczność palców, wyobraźnia przestrzenna, 
wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna, zdolność 
podejmowania decyzji, zarządzanie małymi 
zespołami, planowanie pracy własnej i zespołowej, 
podzielność uwagi, gotowość do ciągłej nauki 
i nabywania nowych umiejętności, 
gotowość do pracy w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie  
 im. Marii Bratkowskiej  
 ul. Kazimierzowska 60 (Mokotów)

TECHNIK 
PRZEMYSŁU 
MODY
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OPIS ZAWODU

Technik usług fryzjerskich powinien być 
przygotowany do prowadzenia konsultacji 
z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej, 
doradzania w zakresie doboru koloru 
i odpowiedniej fryzury, wykonywania pielęgnacji 
włosów i skóry głowy, wykonywania nietrwałego 
i trwałego odkształcania włosów, wykonywania 
strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu 
męskiego, wykonywania zmiany koloru włosów, 
wykonywania stylizacji fryzur a także w zakresie 
projektowania fryzur, dokumentowania fryzur, 
wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Technik usług fryzjerskich 
może pracować m.in.:

• w salonach fryzjerskich,

• w garderobach instytucji kulturalnych, 

takich jak teatry, filharmonie i opery,

• na planach filmowych,

• w studiu wizażu,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować w kontakcie z klientem, 
indywidualnie, ale także w zespole, wykorzystując 
umiejętności manualne, w systemie dwuzmianowym, 
najczęściej 8-godzinnym, także w soboty, poza 
godzinami pracy realizując usługę w teatrze 
czy na planie filmowym. Będziesz nieustannie 
podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności.

TECHNIK USŁUG 
FRYZJERSKICH

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Precyzja, wysoka kultura osobista, komunikatywność, 
dyspozycyjność, samodzielność, dobra organizacja 
pracy, dokładność, rozwinięty zmysł dotyku, 
staranność, kreatywność, poczucie estetyki, 
umiejętność słuchania, predyspozycje do pracy  
w szybkim tempie.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie 
 im. Marii Bratkowskiej
 ul. Kazimierzowska 60 (Mokotów) 

 Technikum nr 27 im. Józefa Zawadzkiego  
 ul. Saska 78 (Praga Południe) 

 Technikum nr 30  
 ul. Piotra Wysockiego 51 (Targówek)
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OPIS ZAWODU

Technik weterynarii powinien być przygotowany 

do prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich 

i domowych, a także w zakresie wykonywania 

weterynaryjnych czynności pomocniczych 

w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób 

zwierząt, wykonywania czynności w ramach 

kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Technik weterynarii może pracować m.in.:

• w gabinecie weterynaryjnym,

• w lecznicach i schroniskach dla zwierząt,

• w ogrodach zoologicznych,

• w laboratorium weterynaryjnym,

• w zakładach przetwórstwa mięsnego, 

fermach i gospodarstwach hodowlanych,

• w hodowlach koni,

• w schroniskach dla bezdomnych zwierząt,

• w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej,

• na fermach przemysłowych,

• w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,

• w stacjach hodowli zwierząt,

• prowadząc własną klinikę, gospodarstwo 

rolne bądź hodowlę zwierząt.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować prowadząc chów i hodowlę 

zwierząt, badając zwierzęta, pomagając lekarzowi 

weterynarii przy leczeniu zwierząt, pełniąc nadzór 

weterynaryjny nad żywnością, w zamkniętym 

pomieszczeniu lub w terenie, w zależności od 

charakteru pracy 8 godzin, czasem w trybie 

zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Odporność na stres, cierpliwość, dokładność, 

sprawność manualna, zainteresowania 

biologią, zdolność podejmowania decyzji, 

podzielność uwagi, gotowość do pracy 

w różnych warunkach środowiskowych.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Technikum Ogrodnicze 
 ul. Bełska 1/3 (Mokotów)

TECHNIK 
WETERYNARII
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OPIS ZAWODU

Złotnik-jubiler powinien być przygotowany do 

wykonywania wyrobów złotniczych i jubilerskich 

z metali szlachetnych i ich stopów wykonywania 

opraw kamieni jubilerskich, wykonywania napraw 

i przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich.

Złotnik-jubiler może pracować m.in.:

• w pracowni złotniczo-jubilerskiej,

• w zakładzie produkcyjnym,

• we własnej firmie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować samodzielnie, 

w pomieszczeniach, w pozycji siedzącej, często 

z urządzeniem powiększającym, wykonując 

pracę ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem 

odpowiednich precyzyjnych narzędzi i urządzeń, 

najczęściej w systemie jednozmianowym.

ZŁOTNIK - 
JUBILER

PREDYSPOZYCJE DO 
WYKONYWANIA ZAWODU

Zręczność manualna i czucie dotykowe, 

dokładność, opanowanie i cierpliwość, dobry wzrok, 

uzdolnienia artystyczne i techniczne, wyobraźnia 

przestrzenna, zdolność podejmowania decyzji, 

zdolność twórczego myślenia i kreatywność.

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD?

 Branżowa Szkoła Rzemiosł 
 Artystycznych I Stopnia nr 65  

 ul. Alojzego Felińskiego 13 (Żoliborz)
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BIelany:

• Technikum Księgarskie w Zespole Szkół nr 18
• Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica 

w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
• Technikum Ekonomiczne nr 5 w Zespole Szkół 

nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”
• Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 w Zespole 

Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”

ŚrÓdMIeŚCIe:

• Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Zespole Szkół Licealnych 
i Ekonomicznych nr 1 

• Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 
im. prof. Zdzisława Mączeńskiego 
w Zespole Szkół nr 23

• Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 
w Zespole Szkół nr 22

• Technikum Architektoniczno-Budowlane im. 
Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół 
Architektoniczno-Budowlanychi Licealnych

• Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 
w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. 
E. Pijanowskiego 

• Technikum Poligraficzne w Zespole Szkół 
Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

• Technikum Kinematograficzno-Komputerowe 
im. Krzysztofa Kieślowskiego

• Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia 
w Zespole Szkół Gastronomicznych  
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego 

• Branżowa Szkoła Poligraficzna w Zespole Szkół 
Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

tarGÓwek:

• Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego 
w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego

• Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34
• Branżowa Szkoła I stopnia nr 41 

w Zespole Szkół nr 34

MokotÓw:

• Technikum Mechatroniczne nr 1 
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

• Technikum Ekonomiczne nr 8
• Technikum Hotelarsko-Turystyczno-

Gastronomiczne nr 21
• Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół‚ nr 39
• Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii 

Bratkowskiej w Zespole Szkół Odzieżowych, 
Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół 
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 
w Zespole Szkół nr 27

oCHota:

• Technikum nr 24 w Zespole Szkół nr 26
• Technikum nr 10 w Zespole Szkół nr 4 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Technikum nr 7 w Zespole Szkół 

im. Stanisława Wysockiego
• Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana 

Pijanowskiego w Zespole Szkół‚ Samochodowych 
i Licealnych nr 1

• Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2 
w Zespole Szkół‚ Samochodowych i Licealnych nr 1

praGa-pÓłnoC:

• Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana 
Starzyńskiego w Zespole Szkół nr 40

• Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11
• Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe 

im. prof. dr Stanisława Kluźniaka 
w Zespole Szkół nr 14

• Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 33
• Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 

w Zespole Szkół nr 40 
• Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 

w Zespole Szkół nr 33

praGa-połUdnIe:

• Technikum Łączności im. prof. dr. inż. Janusza 
Groszkowskiego w Zespole Szkół Łączności 

• Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 12 
im. Olimpijczyków Polskich 

• Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego

• Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego 
w Zespole Szkół nr 21 

• Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie  
nr 2 im. prof. Stanisława Bergera w Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich 

• Technikum Spożywczo-Gastronomiczne 
im. Jana Pawła II w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicznych

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 55  
w Zespole Szkół Łączności

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 20  
im. prof. Stanisława Bergera w Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich 





ODDZIAŁY 
INTEGRACYJNE

GDZIE ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD? 
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UrSUS:

• Technikum nr 8 im. Jana Karskiego 
w Zespole Szkół nr 42

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 
im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42

włoCHy:
• Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku 

w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

• Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego 
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 

• Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy 
Armii Krajowej „Żywiciel”w Zespole 
Szkół Elektronicznych i Licealnych

• Technikum Samochodowe nr 3 w Zespole 
Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3

• Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku 
w Zespole Szkół nr 28

• Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych 
I stopnia nr 65 
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 w Zespole 
Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3

• Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zespole Szkół nr 5 (Praga-Południe) kształci 
w zawodach: Technik reklamy i Technik ekonomista

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 w Zespole 
Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
(Wola) – oddział wielozawodowy

ODDZIAŁY  
WIELOZAWODOWE:

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 
w Zespole Szkół nr 27 (Mokotów)

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 
w Zespole Szkół nr 33 (Praga-Północ)

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół 
nr 40 im. S. Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 
(Praga-Północ)

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 41 
w Zespole Szkół nr 34 (Targówek)

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana 
Karskiego w Zespole Szkół nr 42 (Ursus)

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 
w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 (Wola)

żolIBorz:

ODDZIAŁ 
DWUJĘZYCZNY

• Technikum Mechatroniczne nr 1 
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych 
nr 1 (Mokotów) – język angielski

• Technikum nr 26 w Zespole Szkół 
im. Michała Konarskiego

• Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka 
w Zespole Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego

• Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego 
w Zespole Szkół nr 7 im. Sz. Bońkowskiego

• Technikum Elektroniczne nr 1 w Zespole Szkół 
nr 36 im. Marcina Kasprzaka

• Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii 
i Języków Obcych

• Technikum Fototechniczne w Zespole 
Szkół Fototechnicznych

• Technikum Samochodowe nr 2 
im. Czesława Orłowskiego w Zespole 
Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

• Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły 
w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 im. Michała 
Konarskiego w Zespole Szkół im. M. Konarskiego

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 w Zespole Szkół 
nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

• Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia 
w Zespole Szkół Fototechnicznych

• Brażnowa Szkoła Samochodowa I Stopnia nr 1  
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1





DZIELNICA BIELANY

DZIELNICA BIELANY

TECHNIKUM NR 25 
im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół
nr 10 im. Stanisława Staszica
ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10
01-883 Warszawa, tel: 22 833 28 68

mail: zs10@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs10.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik informatyk
• Technik organizacji turystyki
• Technik spedytor

TECHNIKUM KSIĘGARSKIE 
im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 18
ul. Stefana Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa

tel. 22 834 72 01

mail: dyrekcja@zs18.edu.pl

mail do rekrutacji

https://zs18.szkolnastrona.pl/

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik księgarstwa
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik reklamy
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Pełna oferta Edukacyjna

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Sprzedawca
• Magazynier-logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 18 
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz"Kasi" 
ul. Stefana Żeromskiego 22/28, 01-831 Warszawa

tel. 22 838 32 64

mail: zs35@zs35.pl

mail do rekrutacji

www.zs35.pl

TECHNIKUM 
EKONOMICZNE NR 5
w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" 
ul. Stefana Żeromskiego 22/28 01-831 Warszawa

tel: 22 834 32 64

mail: zs35@zs35.pl

mail do rekrutacji

www.zs35.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik ekonomista
• Technik handlowiec
• Technik logistyk
• Technik hotelarstwa

DZIELNICA BIELANY

DZIELNICA BIELANY 
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DZIELNICA MOKOTÓW

DZIELNICA MOKOTÓW

TECHNIKUM  
EKONOMICZNE NR 8 
ul. Fryderyka Joliot-Curie 13, 02-646 Warszawa

tel. 22 844 66 63

mail: te8@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji 

www.te8.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik ekonomista
• Technik reklamy
• Technik rachunkowości

TECHNIKUM 
MECHATRONICZNE NR 1 
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa
tel. 22 646 44 99

mail: szkola@tm1.edu.pl 

mail do rekrutacji

www.tm1.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik programista
• Technik informatyk
• Technik informatyk:  
 klasa dwujęzyczna język angielski
• Technik mechatronik

Kanał na youtube
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DZIELNICA MOKOTÓW

DZIELNICA MOKOTÓW

TECHNIKUM HOTELARSKO 
TURYSTYCZNO- 
GASTRONOMICZNE NR 21 
ul. Krasnołęcka 3, 00-734 Warszawa
tel: 22 841 23 62

mail: zshg@zshg.waw.ids.pl 

mail do rekrutacji

www.zshg.waw.ids.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik hotelarstwa

• Technik organizacji turystyki

• Technik żywienia i usług gastronomicznych

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik architektury krajobrazu
• Technik ochrony środowiska
• Technik ogrodnik
• Technik weterynarii

TECHNIKUM OGRODNICZE
w Zespole Szkół nr 39   
im. prof. Edmunda Jankowskiego
ul. Bełska 1/3, 02-638 Warszawa
tel: 22 848 54 53

mail: zs39@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs39.waw.pl
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DZIELNICA MOKOTÓW

DZIELNICA MOKOTÓW

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Fryzjer

 TECHNIKUM ODZIEŻOWE 
I FRYZJERSKIE im. Marii Bratkowskiej
w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich 
i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 
60, 02-573 Warszawa, tel: 22 849 62 18

mail: sekretariat@zso.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zso.edu.pl

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 4
w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich 
i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 
60, 02-573 Warszawa, tel: 22 849 62 18

mail: sekretariat@zso.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zso.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

•   Technik przemysłu mody

• Technik usług fryzjerskich
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DZIELNICA MOKOTÓW

DZIELNICA OCHOTA

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 31 w Zespole Szkół 
nr 27 ul. Wincentego Rzymowskiego 38
02-697 Warszawa
tel: 22 843 66 81

mail: zs27@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs27.edupage.org

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Fryzjer

• oddział wielozawodowy

Pełna oferta edukacyjna

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik informatyk
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

TECHNIKUM NR 24 
w Zespole Szkół nr 26
ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

tel: 22 822 20 31

mail: zs26@zs26.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zs26.edu.pl/

Kanał na youtube
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DZIELNICA OCHOTA

DZIELNICA OCHOTA

TECHNIKUM NR 7 w Zespole Szkół
im. inż. Stanisława Wysockiego d. “Kolejówka”
ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa

tel: 22 822 32 52

mail: zskol@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.swysocki.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik elektroenergetyk transportu szynowego
• Technik elektryk
• Technik logistyk
• Technik mechatronik
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik transportu kolejowego

TECHNIKUM NR 10  
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół 
nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,  
ul. Szczęśliwicka 46, 02-353 Warszawa,  
tel: 22 823 14 36

mail: zs4@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zse4.waw.ids.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik handlowiec

• Technik ekonomista

Facebook szkoły
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DZIELNICA OCHOTA

DZIELNICA OCHOTA

TECHNIKUM 
SAMOCHODOWE NR 1
im. Romana Macieja Pijanowskiego w Zespole 
Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa
tel: 22 824 05 45

mail: szkola@zssil1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zssil1.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik pojazdów samochodowych

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Mechanik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA 
SAMOCHODOWA I STOPNIA  
NR 2  w Zespole Szkół Samochodowych  
i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56
02-353 Warszawa, tel: 22 824 05 45

mail: szkola@zssil1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zssil1.edu.pl/
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DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE
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TECHNIKUM NR 12 
w Zespole Szkół nr 12
im. Olimpijczyków Polskich
ul. Siennicka 15, 04-395 Warszawa

tel: 22 277 14 16

mail: zs12@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs12.edupage.org

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik logistyk
• Technik organizacji turystyki
• Technik eksploatacji portów i terminali

TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI 
im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego
w Zespole Szkół Łączności
Aleja Stanów Zjednoczonych 24,
03-964 Warszawa
tel: 22 671 89 37
mail: zs37@zs37.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zs37.waw.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik teleinformatyk
• Technik informatyk
• Technik szerokopasmowej  
  komunikacji elektronicznej
• Technik telekomunikacji
• Technik programista

Kanał na youtube
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DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

TECHNIKUM NR 2  
z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
ul. Szczawnicka 1, 04-089 Warszawa

tel: 22 810 54 23

mail: kisiel@zse5.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zs5.edupage.org

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik ekonomista – oddział integracyjny
• Technik reklamy – oddział integracyjny

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik analityk
• Technik usług fryzjerskich
• Technik chłodnictwa i klimatyzacji

TECHNIKUM NR 27
im. prof. Józefa Zawadzkiego
w Zespole Szkół nr 21 
ul. Saska 78, 03-914 Warszawa

tel: 22 617 33 74

mail: zs21@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.technikum27.edupage.org

instagram
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DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

TECHNIKUM SPOŻYWCZO-
GASTRONOMICZNE 
im. Jana Pawła II w Zespole Szkół
Spożywczo-Gastronomicznych, 
ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa
tel: 22 610 35 88
mail: sekretariat@komorska.edu.pl

mail do rekrutacji

komorska.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik technologii żywności

TECHNIKUM 
GASTRONOMICZNO-
HOTELARSKIE NR 2 
im. prof. Stanisława Bergera w Zespole 
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich
ul. Majdańska 30/36, 04-110 Warszawa 
tel: 22 810 04 89, mail: info@zsgh.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zsgh.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kanał na youtube

Twitter
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DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

BRANŻOWA SZKOŁA I 
STOPNIA NR 55 
w Zespole Szkół Łączności
Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 
03-964 Warszawa, tel: 22 671 89 37

mail: zs37@zs37.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zs37.waw.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Cukiernik
• Kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 20
im. prof. Stanisława Bergera w Zespole Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich
ul. Majdańska 30/36, 04-110 Warszawa
tel: 22 810 04 89
mail: info@zsgh.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zsgh.edu.pl

Kanał na youtube

instagram
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DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

TECHNIKUM NR 20
w Zespole Szkół nr 11 
im. Władysława Grabskiego
ul. Ratuszowa 13, 03-450 Warszawa
tel: 22 619 94 91

mail: sekretariat@zs-11.edu.pl

mail do rekrutacji 

www.zs-11.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik hotelarstwa
• Technik organizacji turystyki
• Technik handlowiec

TECHNIKUM  
MECHANICZNE NR 5  
im. Stefana Starzyńskiego w Zespole Szkół nr 40  
im. Stefana Starzyńskiego,  
ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa
tel: 22 619 45 40
mail: szkola@zs40.pl

mail do rekrutacji

www.zs40.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik energetyk
• Technik automatyk
• Technik informatyk



114

mailto:rekrutacja%40zs-11.edu.pl?subject=
http://www.zs-11.edu.pl
mailto:rekrutacja%40zs40.pl?subject=
http://www.zs40.pl
http://www.zsgh.edu.pl 
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Gastronomiczno-Hotelarskich-im-prof-Stanis%C5%82awa-Bergera-257108550978245/
http://www.zs40.pl 
http://www.zs-11.edu.pl/
https://www.facebook.com/technikum20/
https://www.facebook.com/ZS40-227080187479192/
http://zs40.pl/
https://www.facebook.com/ZS40-227080187479192/
http://zs40.pl/
http://www.zs-11.edu.pl
https://www.facebook.com/technikum20/
http://www.zs-11.edu.pl
https://www.facebook.com/technikum20/




DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

TECHNIKUM GEOLOGICZNO-
GEODEZYJNO-DROGOWE
im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka 
w Zespole Szkół nr 14

ul. Józefa Szanajcy 5, 03-481 Warszawa
tel: 22 619 47 13

mail: zs14@zs14.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zs14.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik budowy dróg
• Technik geodeta
• Technik urządzeń i systemów  
 energetyki odnawialnej
• Technik informatyk
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik programista

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik elektryk
• Technik pojazdów samochodowych

TECHNIKUM NR 6
w Zespole Szkół nr 33
ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa
tel: 22 619 37 86

mail: zs33@zs33.pl

adres mailowy do rekrutacji 

mail do rekrutacji

www.zs33.pl
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DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 7 
w Zespole Szkół nr 33
ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa
tel: 22 619 37 86

mail: zs33@zs33.pl

mail do rekrutacji

www.zs33.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Mechanik pojazdów samochodowych

• oddział wielozawodowy

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 12  
im. Stefana Starzyńskiego w Zespole Szkół nr 40  
im. Stefana Starzyńskiego,  
ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa
tel: 22 619 45 40
mail: szkola@zs40.pl

mail do rekrutacji

www.zs40.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• wielozawodowa (mechatronik,  
 elektronik, monter sieci i urządzeń  
 telekomunikacyjnych, automatyk)
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

TECHNIKUM 
EKONOMICZNE NR 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Zespole Szkół Licealnych  
i Ekonomicznych nr 1, ul. Stawki 10
00-178 Warszawa, tel: 22 831 16 83

mail: zslie1@zslie1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zslie1.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik ekonomista
• Technik logistyk
• Technik rachunkowości

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik budownictwa
• Technik renowacji elementów architektury

TECHNIKUM  
BUDOWNICTWA  
I ARCHITEKTURY NR 1
im. prof. Zdzisława Mączeńskiego
w Zespole Szkół nr 23, ul. Górnośląska 31
00-432 Warszawa, tel: 22 621 13 50
mail: sekretariat@zs23.edu.pl

mail do rekrutacji

www.technikumbudowlane.edu.pl

instagram 
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

TECHNIKUM 
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE  
im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół  
Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych  
im. Stanisława Noakowskiego,  
ul. Przyrynek 9 00-219 Warszawa,  
tel: 22 831 06 96, mail: sekretariat@tab.edu.pl
mail do rekrutacji 
www.tab.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik budownictwa

• Technik inżynierii sanitarnej

TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-
ELEKTRONICZNE NR 1  
w Zespole Szkół nr 22  
im. Emiliana Konopczyńskiego
ul. Emiliana Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa, tel: 22 826 43 80
mail: zs22@konopczynski.com

mail do rekrutacji

www.konopczynski.com

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik elektronik
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEDZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

TECHNIKUM 
GASTRONOMICZNO-
HOTELARSKIE NR 1  
w Zespole Szkół Gastronomicznych  
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego,  
ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa,  
tel: 22 628 56 28
mail: sekretariat@admzsg.edu.pl
mail do rekrutacji
www.zsg.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik reklamy
• Technik procesów drukowania

TECHNIKUM 
POLIGRAFICZNE 
w Zespole Szkół Poligraficznych  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa
tel: 22 831 52 61
mail: sekretariat@zspoligraf.pl

mail do rekrutacji

www.zspoligraf.pl

instagram 
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻOWA SZKOŁA 
GASTRONOMICZNA 
I STOPNIA w Zespole Szkół  
Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza  
Pijanowskiego ul. Poznańska 6/8, 
00-680 Warszawa, tel: 22 628 56 28
mail: sekretariat@admzsg.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zsg.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Cukiernik

• Kucharz

TECHNIKUM 
KINEMATOGRAFICZNO-
KOMPUTEROWE  
im. Krzysztofa Kieślowskiego,  
ul. Polna 7, 00-625 Warszawa, tel: 22 825 02 52
mail: sekretariat@technikumpolna.pl

mail do rekrutacji

www.technikumpolna.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik informatyk
• Technik realizacji nagrań
• Technik realizacji nagłośnień
• Technik programista

instagram 
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA TARGÓWEK

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik ekonomista
• Technik hotelarstwa
• Technik organizacji turystyki
• Technik eksploatacji portów i terminali
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik lotniskowych służb operacyjnych

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Drukarz offsetowy

TECHNIKUM NR 11 
im. Piotra Wysockiego w Zespole Szkół  
im. Piotra Wysockiego
ul. św. Jacka Odrowąża 19
03-310 Warszawa, tel: 22 811 01 13

mail: poczta@wysocki.edu.pl

mail do rekrutacji

www.wysocki.edu.pl

BRANŻOWA SZKOŁA 
POLIGRAFICZNA I STOPNIA 
w Zespole Szkół Poligraficznych  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa
tel: 22 831 52 61
mail: sekretariat@zspoligraf.pl

mail do rekrutacji

www.zspoligraf.pl
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DZIELNICA TARGÓWEK

TECHNIKUM NR 30  
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I,  
ul. Piotra Wysockiego 51
03–202 Warszawa

tel: 22 744 24 15 

mail: zs34@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs34.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik usług fryzjerskich
• Technik budownictwa
• Technik technologii drewna

DZIELNICA TARGÓWEK

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 41  
w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I,  
ul. Piotra Wysockiego 51
03–202 Warszawa, tel: 22 744 24 15 
mail: zs34@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs34.p

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Fryzjer

• Monter zabudowy i robót  
 wykończeniowych w budownictwie

• oddział wielozawodowy
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DZIELNICA URSUS

DZIELNICA URSUS

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik informatyk
• Technik organizacji turystyki

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• oddział wielozawodowy

TECHNIKUM NR 8  
im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42
ul. Dzieci Warszawy 42, 
02-495 Warszawa

tel: 22 662 62 81

mail: zs42@karski.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zsnr42.edu.pl

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 37  
im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42
ul. Dzieci Warszawy 42, 
02-495 Warszawa
tel: 22 662 62 81
mail: zs42@karski.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zsnr42.edu.pl
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DZIELNICA WŁOCHY

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik hotelarstwa

TECHNIKUM nr 26  
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55A, 
01-043 Warszawa
tel. 22 838 60 63

mail: konar@konar.info

mail do rekrutacji

www.konar.info

1885

DZIELNICA WOLA

TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE  
im. Bohaterów Narwiku w Zespole Szkół  
im. Bohaterów Narwiku,  
ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa
tel. 22 846 00 48

mail: szkola@narwik.edu.pl

mail do rekrutacji

www.narwik.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik awionik
• Technik informatyk
• Technik mechanik lotniczy
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

TECHNIKUM nr 23  
im. Fryderyka Skarbka w Zespole Szkół  
nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
ul. Ożarowska 71, 01-408 Warszawa
tel. 22 836 40 62

zs32@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs32.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik ortopeda

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik ekonomista
• Technik organizacji turystyki
• Technik logistyk

TECHNIKUM nr 3  
im. Ludwika Krzywickiego w Zespole Szkół  
nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa

tel. 22 654 16 01

mail do rekrutacji

zs7@zs7.eu

www.zs7.eu

Kanał na youtube

instagram 
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W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik elektronik
• Technik mechatronik
• Technik informatyk
• Technik programista

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 1  
w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
ul. Marcina Kasprzaka 19/21 
01-211 Warszawa
tel. 22 632 02 11

zs@kasprzak.edu.pl

mail do rekrutacji

www.kasprzak.edu.pl

DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik hotelarstwa
• Technik organizacji turystyki
• Technik reklamy

TECHNIKUM nr 29
w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych
ul. Ogrodowa 16, 00-896 Warszawa

tel. 22 620 50 51

sekretariat@ogrodowa.edu.pl

mail do rekrutacji

www.ogrodowa.edupage.org

Pełna oferta edukacyjna
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W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik fotografii i multimediów

TECHNIKUM FOTOTECHNICZNE 
w Zespole Szkół Fototechnicznych
ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa

tel. 22 838 70 91

info@fotospokojna.com

mail do rekrutacji

www.fotospokojna.com
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W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik pojazdów samochodowych

TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR2 
im. Czesława Orłowskiego w Zespole  
Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Aleja Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa

tel. 22 838 70 21

zssl2@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www. zssam2.edupage.org

Pełna oferta edukacyjna

DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA
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Pełna oferta Edukacyjna

DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 6
im. M. Konarskiego w Zespole Szkół  
im. M. Konarskiego, ul. Okopowa 55A
01-043 Warszawa, tel. 22 838 60 63

konar@konar.info

mail do rekrutacji

www.konar.info

1885

TECHNIKUM BUDOWLANE 
NR 5 im. prof. Stefana Bryły w Centrum  
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1
ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa
tel. 22 632 59 70
sekretariat@ckziu1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.ckziu1.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik architektury krajobrazu
• Technik budownictwa
• Technik urządzeń i systemów  
 energetyki odnawialnej
• Technik robót wykończeniowych w budownictwie
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W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Fotograf 

BRANŻOWA SZKOŁA  
FOTOTECHNICZNA I STOPNIA 
w Zespole Szkół Fototechnicznych
ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa
tel. 22 838 70 91

info@fotospokojna.com

mail do rekrutacji

www.fotospokojna.com

DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• oddział wielozawodowy - integracyjny

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 39
w Zespole Szkół nr 32 im. Krzysztofa  
Kamila Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71
01-408 Warszawa, tel. 22 836 40 62

zs32@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zs32.edu.pl
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• mechanik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA 
SAMOCHODOWA 
I STOPNIA NR 1 
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Aleja Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
tel. 22 838 70 21
zssl2@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.zssam2.edupage.org

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• oddział wielozawodowy

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 66 w Centrum  
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1
ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa
tel. 22 632 59 70
sekretariat@ckziu1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.ckziu1.edu.pl
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DZIELNICA ŻOLIBORZ

DZIELNICA ŻOLIBORZ

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Technik elektronik
• Technik elektryk
• Technik programista
• Technik informatyk
• Technik teleinformatyk
• Technik urządzeń dźwigowych

TECHNIKUM 
ELEKTRONICZNE NR 3
im. Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel”
w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych
ul. gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa
tel. 22 839 12 23, 

zseil@zseil.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zseil.edu.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik optyk
• Technik reklamy

TECHNIKUM 
MECHANICZNE NR 7
im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół nr 31  
im. Jana Kilińskiego, ul. Alojzego Felińskiego 13
01-513 Warszawa, tel. 22 839 00 41

zs31@interia.pl

mail do rekrutacji

www.zs31.waw.pl
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DZIELNICA ŻOLIBORZ

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik elektryk
• Technik teleinformatyk

TECHNIKUM  
ELEKTRYCZNE NR 2  
im. Synów Pułku w Zespole Szkół nr 28, 
ul. gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa, 
tel. 22 844 36 34
zs28@zs28.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zs.28.waw.pl

DZIELNICA ŻOLIBORZ

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Technik logistyk
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik mechatronik

TECHNIKUM 
SAMOCHODOWE NR 3 
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych  
nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa
tel. 22 663 30 38
zssl3@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.wloscianska.strefa.pl
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W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:

• Złotnik-jubiler
• Optyk-mechanik

BRANŻOWA SZKOŁA 
RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH  
I STOPNIA w Zespole Szkół nr 31 
im. Jana Kilińskiego, ul. Alojzego Felińskiego 13
01-513 Warszawa, tel. 22 839 00 41

zs31@interia.pl

mail do rekrutacji

www.zs31.waw.pl

DZIELNICA ŻOLIBORZ

DZIELNICA ŻOLIBORZ

TECHNIKUM  
ELEKTRYCZNE NR 2  
im. Synów Pułku w Zespole Szkół nr 28, 
ul. gen. Józefa Zajączka 7, 01-518 Warszawa, 
tel. 22 844 36 34
zs28@zs28.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zs.28.waw.pl

W JAKICH ZAWODACH KSZTAŁCIMY:
• Lakiernik samochodowy
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Mechanik motocyklowy
• Elektromechanik pojazdów samochodowych
• Kierowca mechanik

BRANŻOWA SZKOŁA  
I STOPNIA NR 11  
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych  
nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa
tel. 22 663 30 38
zssl3@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.wloscianska.strefa.pl
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BEMOWO:

1. LXXVIII LO 
 im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej

BIAŁOŁĘKA:

1. CV LO im. Zbigniewa Herberta

2. CLXV LO

BIELANY:

1. XXII LO z Oddziałami Dujęzycznymi  
 im. Jose Marti

2. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

3. XLI LO im. Joachima Lelewela

4. LII LO im. Władysława Stanisława

 Reymonta w Zespole Szkół nr 18

5. LIX LO Mistrzostwa Sportowego  
 im. Janusza Kusocińskiego

6. LX LO im. Wojciecha Górskiego

7. XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka

8. CXXII LO im. Ignacego Domeyki

MOKOTÓW:

1. VI LO im. Tadeusza Reytana

2. X LO im. Królowej Jadwigi

3. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego

4. XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Miguela de Cervantesa

5. XLII LO im. Marii Konopnickiej

6. XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego

7. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

8. XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. Johanna Wolfganga Goethego

9. LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi   

 im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska

10. LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego

11. LXXX LO im. Leopolda Staffa w Zespole  

 Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

12. CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego

13. CX LO im. Roberta Schumana

14. CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

15. CLVI LO Integracyjne “Przy

 Łazienkach Królewskich” 

OCHOTA:

1. VII LO im. Juliusza Słowackiego
2. XIV LO im. Stanisława Staszica

3. XXI LO im. Hugona Kołłątaja

 4. XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego

5. LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi  
       im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

6.CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”

PRAGA-POŁUDNIE:

1. IV LO im. Aama Mickiewicza

2. XIX LO im. Powstańców Warszawy

3. XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

4. XXXV LO z Oddziałami

 Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

5. XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego

6. LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego

7. LXXXVII LO im. gen. Leopolda

 Okulickiego w Zespole Szkół nr 21

8. XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej    

 w Zespole Szkół Łączności

9  XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi   

 im. Zbigniewa Herberta

10. CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Stefana Kisielewskiego w Zespole Szkół nr 5 

 im Stefana Kisielewskiego

PRAGA-PÓŁNOC:

1. VIII LO im. Władysława IV
2. XX LO im. Bolesława Chrobrego
 w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
3. L LO z Oddziałami Integracyjnymi  
 im. Ruy Barbosy w Zespole Szkół nr 73
4. LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

REMBERTÓW:
1. LI LO im. Tadeusza Kościuszki

ŚRÓDMIEŚCIE:

1. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 im. Stefana Batorego

2. V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego

3. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

4. XI LO im. Mikołaja Reja
5. XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  

 im. Narcyzy Żmichowskiej

6. XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

7. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 
8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego  

LICEALICEA 
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TARGÓWEK:

1. XIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli

2. XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. Stefana Czarnieckiego

3. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  
 Integracyjnymi im. Księdza Józefa Woźniaka  
 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

4. CXXXVII LO z Oddziałami

 Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana

5. CLXII LO
 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 128

URSUS:

1. LVI LO im. Rotmistrza Witolda Plieckiego

URSYNÓW:

1. LXIII LO im. Lajosa Kossutha

2. LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego

3. CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

WAWER:

1. XXV LO im. Józefa Wybickiego

2. XXVI LO im. Juliana Tuwima

WESOŁA:

1. CLXIII Liceum Ogólnokształcące

WILANÓW

1. XXXVIII LO
 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole  
 Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego

WŁOCHY:

1. LXXIII LO z Oddziałami
 Dwujęzycznymi im. Zawiszaków

 Proporca „Victoria”
2. LXXXIV Liceum Ogólnokształcące
 im. Bohaterów Narwiku

 w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

3. CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego

1. III LO im. gen. Józefa Sowińskiego

2. XII LO im. Henryka Sienkiewicza

3. XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida

4. XXX LO im. Jana Śniadeckiego

5. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

6. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
 im. Stefana Żeromskiego

7. XLV LO im. Romualda Traugutta

8. LXXXVI LO im. Batalionu “Zośka”

9. LXXXVIII LO Liceum Ogólnokształcące
 im. Michała Konarskiego w Zespole 

Szkół im. Michała Konarskiego

10. XCII LO z Oddziałami
 Integracyjnymi Skarbka w Zespole Szkół nr 32
 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

11. CXIX LO im. Jacka Kuronia

12. CXXV LO 
 im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół 

nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego

13. CLXI Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół nr 127

żolIBorz:

1. I LO z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Bolesława Limanowskiego

2. XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
 im. StefaniiSempołowskiej

3. LXIV LO 
 im. Stanisława Ignacego Witkiewicza “Witkacego”

4. CXIV LO 
 im. Jana Kilińskiego w Zespole
 Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego

9. XXXII LO 
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zespole 
Szkół Licealnychi Ekonomicznych nr 1

10. XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego

11. LXII LO Mistrzostwa Sportowego  
im. Generała Broni Władysława Andersa

12. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

13. LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Zespole Szkół nr 23

14. LXXV LO im. Jana III Sobieskiego

15. LXXXI LO im. Aleksandra Fredry

LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego  

w Zespole Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

16. CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

LICEA 
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LICEA O RÓŻNEJ SPECYFICE ODDZIAŁÓW



   Wersja robocza do ułożenia   

Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI

MOKOTÓW:

• LXV LO  
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6

•  CLVI LO  
Integracyjne 
Przy Łazienkach Królewskich”

 ul. Podchorążych 49/61

OCHOTA:

•  LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944  
ul. Skarżyńskiego 8

PRAGA-POŁUDNIE:

•  CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stefana Kisielewskiego  
ul. Szczawnicka 1

PRAGA-PÓŁNOC:

• L LO z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Ruy Barbosy  
ul. Burdzińskiego 4

TARGÓWEK:

•  CII LO z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Księdza Józefa Woźniaka  
ul. Bartnicza 2

URSYNÓW

•  LXIII LO  
im. Lajosa Kossutha  
ul. Hirszfelda 11

WAWER:

•  XXVI LO  
im. Juliana Tuwima  
ul. Alpejska 6

•  XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi  
ul. Ożarowska 71

żolIBorz:

•  I LO z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Bolesława Limanowskiego  
ul. Felińskiego 15
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   Wersja robocza do ułożenia   

SPORTOWE
I Z ODDZIAŁAMI 
SPORTOWYMI

Z ODDZIAŁAMI  
PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO

Z ODDZIAŁAMI 
PRZYGOTOWAWCZYMI 
DLA OSÓB NIE ZNAJĄCYCH 
JĘZYKA POLSKIEGO

MOKOTÓW:

•  CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego  
ul. Chełmska 23

PRAGA-PÓŁNOC:

•  XX LO  
im. Bolesława Chrobrego  
ul. Objazdowa 3

•   LXXVI LO 
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 ul. Kowelska 1

ŚRÓDMIEŚCIE:

•  LXII LO Mistrzostwa Sportowego 
im. Generała Broni Władysława Andersa  
ul. Konwiktorska 5/7

TARGÓWEK:

•  CLXII Liceum Ogólnokształcące 
 im. Szarych Szeregów ul. Turmoncka 2
 

•  CXXV LO  
im. Waldemara Milewicza  
ul. Chłodna 36/46 
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PRAGA-POŁUDNIE:

•  CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Stefana Kisielewskiego 
ul. Szczawnicka 1 

•  XLV LO  
im. Romualda Traugutta  
ul. Miła 26 

BIELANY:

 •  LIX LO Mistrzostwa Sportowego  
  im. Janusza Kusocińskiego
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Z MIĘDZYNARODOWĄ 
MATURĄ

PRAGA-POŁUDNIE:

•  XXXV LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Bolesława Prusa  
ul. Zwycięzców 7/9

ŚRÓDMIEŚCIE:
•  II LO  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Batorego  
ul. Myśliwiecka 6 

•  XXXIII LO 
 Dwujęzyczne  

im. Mikołaja Kopernika  
ul. Bema 76 

BIELANY:

•  XXII LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jose Marti  
ul. Staffa 11

TARGÓWEK:

•  XLVI LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Czarnieckiego  
ul. Żuromińska 4

URSYNÓW:

•  CLVIII LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej 
ul. Szolc-Rogozińskiego 2 

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK ANGIELSKI

BIELANY:

•  XLI LO  
im. Joachima Lelewela  
ul. Kiwerska 3 

MOKOTÓW:

•  CLV LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego  
ul. Żywnego 25

PRAGA-POŁUDNIE:

•  XXXV LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Bolesław Prusa  
ul. Zwycięzców 7/9

ŚRÓDMIEŚCIE:

• II LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Batorego  
ul. Myśliwiecka 6 

SZKOŁY Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI

TARGÓWEK:

•  CXXXVII LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Roberta Schumana  
ul. Olgierda 35/41 

URSYNÓW:

•  CLVIII LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej 
ul. Szolc-Rogozińskiego 2

WILANÓW

1. XXXVIII LO
 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole  
 Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego

•  XXX LO  
im. Jana Śniadeckiego  
ul. Wolność 1/3 

•  XXXIII LO  
Dwujęzyczne  
im. Mikołaja Kopernika  
ul. Bema 76

•  XL LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Żeromskiego  
ul. Platynowa 1
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ŚRÓDMIEŚCIE:

•  XV LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Narcyzy Żmichowskiej  
ul. Klonowa 16

TARGÓWEK:

•  CXXXVII LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Roberta Schumana  
ul. Olgierda 35/41 

żolIBorz:

•  XVI LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefanii Sempołowskiej  
ul. ks. J. Popiełuszki 5

MOKOTÓW:

•  XLIX LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Johanna Wolfganga Goethego 
ul. Joliot-Curie 14 

•  CLV LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Bohaterek Powstania 
Warszawskiego ul. Żywnego 25

ŚRÓDMIEŚCIE:

•  XVII LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego  
ul. Elektoralna 5/7 

TARGÓWEK:

•  XLVI LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Czarnieckiego  
ul. Żuromińska 

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK NIEMIECKI

Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI Z KLASAMI WSTĘPNYMI:

JĘZYK HISZPAŃSKI

MOKOTÓW:

•  XXXIV LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Miguela de Cervantesa  
ul. Zakrzewska 24a 

TARGÓWEK:
•  XLVI LO  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Czarnieckiego  
ul. Żuromińska 4

JĘZYK FRANCUSKI

ŚRÓDMIEŚCIE:

•  XV LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Narcyzy Żmichowskiej  
ul. Klonowa 16

 TARGÓWEK:
•  CXXXVII LO 

z Oddziałami Dwujęzycztnymi  
im. Roberta Schumana  
ul. Olgierda 35/41 

żolIBorz:

•  XVI LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefanii Sempołowskiej  
ul. ks. J. Popiełuszki 5

JĘZYK NIEMIECKI

ŚRÓDMIEŚCIE:

•  XVII LO  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego  
ul. Elektoralna 5/7

TARGÓWEK:

•  XLVI LO  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Stefana Czarnieckiego  
ul. Żuromińska 4 
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DZIELNICA BEMOWO

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

CV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Zbigniewa Herberta 
ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa

tel: 22 884 43 80

mail: sekretariat@cvlo.waw.pl

mail do rekrutacji

www.cvlo.waw.pl

LXXVIII LO
im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
ul. Anieli Krzywoń 3, 01-391 Warszawa 

tel: (22) 664-40-49

mail: sekretariat@pawlikowska.edu.pl 

mail do rekrutacji

www.pawlikowska.edu.pl

instagram 
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DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

DZIELNICA BIELANY

CLXV LO 
ul Ostródzka 175 
03-289 Warszawa

tel. 22 741 60 45

mail: lo165@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.sp368.edu.pl

XXII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI 
im. José Martí, ul. Leopolda Staffa 111, 
01-884 Warszawa , tel: 22 834 03 57 

mail: lo22@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.josemarti.pl

instagram 
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DZIELNICA BIELANY

DZIELNICA BIELANY

XXXIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Lotnictwa Polskiego 
ul. Bogumiła Zuga 16, 01-806 Warszawa

tel: 22 834 60 33

mail: lo39@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo39.pl

instagram 

instagram 

XLI LO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Joachima Lelewela 
ul. Kiwerska 3, 01-682 Warszawa
tel: 22 833 13 33

mail: sekretariat@lelewel.waw.pl

mail do rekrutacji

www.lelewel.waw.pl  
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DZIELNICA BIELANY

DZIELNICA BIELANY

LII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Zespole Szkół nr 18
ul. Stefana Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa
tel. 22 834 72 01

mail: dyrekcja@zs18.edu.pl 

mail do rekrutacji

www.reymontowka.wer.pl

LIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Samuela Bogumiła Lindego 20

01-952 Warszawa, tel: 22 834 86 58
lo59@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji
www.kusy.edu.pl
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mailto:dyrekcja%40zs18.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja.zs18%40edu.um.warszawa.pl%20%20?subject=
http://www.reymontowka.wer.pl
https://www.facebook.com/ZS18-Reymont%C3%B3wka-Ksi%C4%99garskie-1814387365485602 
http://www.kusy.edu.pl
https://www.facebook.com/LIX-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-Mistrzostwa-Sportowego-imJKusoci%C5%84skiego-297328157124890/
http://www.reymontowka.wer.pl
mailto:lo59%40edu.um.warszawa.pl%20?subject=
mailto:rekrutacjalo59%40kusy.edu.pl%0D?subject=
http://www.kusy.edu.pl
https://www.youtube.com/channel/UCqqJaFvHjYNLK6s1i6NtpxA  
https://www.facebook.com/ZS18-Reymont%C3%B3wka-Ksi%C4%99garskie-1814387365485602
https://zs18.szkolnastrona.pl/
https://www.facebook.com/ZS18-Reymont%C3%B3wka-Ksi%C4%99garskie-1814387365485602
http://
https://narwik.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCqqJaFvHjYNLK6s1i6NtpxA
https://www.youtube.com/channel/UCqqJaFvHjYNLK6s1i6NtpxA
https://kusy.edu.pl/




DZIELNICA BIELANY

DZIELNICA BIELANY

LX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Wojciecha Górskiego
w Zespole Szkół nr 49
ul. Lwa Tołstoja 2, 01-910 Warszawa
tel: 22 835 95 58

mail: sekretariat@gorski.edu.pl
mail do rekrutacji

www.gorski.edu.pl

XCIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. gen. Stanisława Maczka  
ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa
tel: 22 833 02 58

mail: sekretariat@maczek.waw.p

mail do rekrutacji

www.maczek.waw.pl/  

Kanał na youtube
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https://www.facebook.com/naszmaczek
http://www.maczek.waw.pl/
https://gorski.edupage.org/
https://www.facebook.com/szkolygorskiego
mailto:sekretariat%40gorski.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40gorski.edu.pl%0D?subject=
http://www.gorski.edu.pl
https://www.instagram.com/naszmaczek
mailto:rekrutacja%40maczek.waw.pl%0D?subject=
http://www.maczek.waw.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCxIE7TYwAZsRImxRlfwZ1oQ
https://www.youtube.com/channel/UCoWx_0V4xk9jhpACthSkK4A
https://www.twitch.tv/nasz_maczek
https://www.facebook.com/naszmaczek
https://maczek.waw.pl/
https://www.facebook.com/naszmaczek
https://narwik.edu.pl/
https://www.facebook.com/szkolygorskiego
https://www.facebook.com/szkolygorskiego
https://www.instagram.com/naszmaczek/
https://www.youtube.com/channel/UCoWx_0V4xk9jhpACthSkK4A
https://www.youtube.com/channel/UCxIE7TYwAZsRImxRlfwZ1oQ
https://www.twitch.tv/nasz_maczek
https://www.youtube.com/channel/UCxIE7TYwAZsRImxRlfwZ1oQ
https://www.instagram.com/naszmaczek/
https://www.twitch.tv/nasz_maczek
https://gorski.edupage.org/




DZIELNICA BIELANY

DZIELNICA MOKOTÓW

CXXII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Ignacego Domeyki
ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa, 
tel. 22 864 08 91

mail: sekretariat@domeyko.edu.pl

mail do rekrutacji

www.domeyko.edu.pl

VI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Tadeusza Reytana
ul. Wiktorska 30/32, 02-587 Warszawa

tel. 22 844 13 68

mail: sekretariat@reytan.edu.pl

rekrutacja@reytan.edu.pl

www.reytan.edu.pl/
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mailto:sekretariat%40domeyko.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40domeyko.edu.pl%0D?subject=
http://www.domeyko.edu.pl
https://www.facebook.com/CXXII-LO-im-I-Domeyki-w-Warszawie-555435114878839
http://www.reytan.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/Reytan-262663578718/
http://www.domeyko.edu.pl/
mailto:rekrutacja%40reytan.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40reytan.edu.pl?subject=
http://www.reytan.edu.pl/
https://www.facebook.com/CXXII-LO-im-I-Domeyki-w-Warszawie-555435114878839
https://www.facebook.com/Reytan-262663578718/
http://domeyko.edu.pl/
https://www.facebook.com/CXXII-LO-im-I-Domeyki-w-Warszawie-555435114878839
https://pl-pl.facebook.com/Reytan-262663578718/
https://narwik.edu.pl/
http://reytan.edu.pl/
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DZIELNICA MOKOTÓW 

 

 

 

X LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Królowej Jadwigi
ul. Jana Pawła Woronicza 8
02-625 Warszawa, tel. 22 854 09 10

mail: liceum10@krolowka.pl

mail do rekrutacji

www.krolowka.pl

XXVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jana Kochanowskiego
ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa
tel. 22 844 29 21

mail: lo28.sekretariat@kochanowski.waw.pl

mail do rekrutacji

www.kochanowski.waw.pl
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https://www.facebook.com/naszmaczek
http://www.kochanowski.waw.pl/
http://www.krolowka.pl
https://www.facebook.com/krolowka/
mailto:liceum10%40krolowka.pl%20?subject=
http://www.krolowka.pl
mailto:lo28.sekretariat%40kochanowski.waw.pl%0D?subject=
http://www.kochanowski.waw.pl
https://www.facebook.com/pages/XXVIII%20Liceum%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%20im.%20Jana%20Kochanowskiego%20w%20Warszawie/652774901502902/
www.kochanowski.waw.pl
https://www.facebook.com/pages/XXVIII%20Liceum%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%20im.%20Jana%20Kochanowskiego%20w%20Warszawie/652774901502902/
https://narwik.edu.pl/
https://www.facebook.com/krolowka/
https://www.facebook.com/krolowka/
https://krolowka.pl/
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DZIELNICA MOKOTÓW

XXXIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Miguela de Cervantesa 
ul. Zakrzewska 24A, 00-737 Warszawa
tel. 22 841 06 93 lub 513 904 790
mail: sekretariat@cervantes.edu.pl
mail do rekrutacji
www.cervantes.edu.pl

XLII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Marii Konopnickiej
ul. Madalińskiego 22 02-513
tel 849 69 64 tel. 

mail: lokonopnicka@poczta.onet.pl

mail do rekrutacji

www.lokonopnicka.edupage.org

instagram 
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mailto:sekretariat%40cervantes.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40cervantes.edu.pl%0D?subject=
http://www.cervantes.edu.pl
https://www.facebook.com/LOCervantesa/
http://www.lokonopnicka.edupage.org/
https://www.facebook.com/XLII-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Marii-Konopnickiej-w-Warszawie-197963133548081/
http://www.cervantes.edu.pl
http://www.cervantes.edu.pl/
mailto:lokonopnicka%40poczta.onet.pl?subject=
mailto:rekrutacja.lokonopnicka%40gmail.com%20?subject=
https://lokonopnicka.edupage.org/?fbclid=IwAR3ZUy-ztKOfIpKCazJDhx1E-9FeSMZxRZB7ksOlGFfOeFrgUqEfgZRtUdI
https://www.instagram.com/cervantes34lo/
https://www.facebook.com/LOCervantesa/
https://www.facebook.com/XLII-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Marii-Konopnickiej-w-Warszawie-197963133548081/
http://cervantes.edu.pl/
https://www.facebook.com/LOCervantesa/
https://www.facebook.com/XLII-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Marii-Konopnickiej-w-Warszawie-197963133548081/
https://narwik.edu.pl/
https://www.instagram.com/cervantes34lo/
www.lokonopnicka.edupage.org
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DZIELNICA MOKOTÓW

XLIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Kazimierza Wielkiego
aleja Niepodległości 27, 02-653 Warszawa
tel. 502 625 641

mail: szkola@lo43.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lo43.edu.pl

XLIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Stefana Banacha
ul. Dolna 6, 00-774 Warszawa
tel. 22 840 36 48

mail:  szkola@lo44.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lo44.edu.pl
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https://pl-pl.facebook.com/XLIVLO/
https://lo44.edu.pl/
https://lo44.edu.pl/
http://www.lo43.edu.pl/
http://www.lo43.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/LiceumKazimierzaWielkiego
mailto:nabor43lo%40gmail.com%0D?subject=
http://www.lo43.edu.pl
mailto:szkola%40lo44.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40lo44.edu.pl%20?subject=
http://www.lo44.edu.pl
https://www.facebook.com
https://lo44.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/XLIVLO/
https://narwik.edu.pl/
https://www.facebook.com/LiceumKazimierzaWielkiego
https://www.facebook.com/LiceumKazimierzaWielkiego
http://www.lo43.edu.pl/
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DZIELNICA MOKOTÓW

XLIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Johanna Wolfganga Goethego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 02-646 Warszawa
tel. 22 844 13 21
mail: sekretariat@lo49.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lo49.edu.pl

LXV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI
im. gen. Józefa Bema
ul. Marynarska 2/6, 02-674 Warszawa
tel. 22 843 37 13
mail: szkola@bem.waw.pl

mail do rekrutacji

www.bem.waw.pl
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mailto:sekretariat%40lo49.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40lo49.edu.pl%20?subject=
http://www.lo49.edu.pl
https://www.facebook.com/XLIX-LO-z-Oddzia%C5%82ami-Dwuj%C4%99zycznymi-im-Johanna-Wolfganga-Goethego-328724160496810/
http://www.bem.waw.pl
https://www.facebook.com/bem.waw
https://lo49.edu.pl/
https://lo49.edu.pl/
mailto:szkola%40bem.waw.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40bem.waw.pl%0D?subject=
http://www.bem.waw.pl
https://www.facebook.com/XLIX-LO-z-Oddzia%C5%82ami-Dwuj%C4%99zycznymi-im-Johanna-Wolfganga-Goethego-328724160496810/
https://www.facebook.com/bem.waw
https://lo49.edu.pl/
https://www.facebook.com/XLIX-LO-z-Oddzia%C5%82ami-Dwuj%C4%99zycznymi-im-Johanna-Wolfganga-Goethego-328724160496810/
https://www.facebook.com/bem.waw
https://narwik.edu.pl/
https://www.bem.waw.pl/
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DZIELNICA MOKOTÓW

Pełna oferta edukacyjna

 

 

 

 

LXVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Tytusa Chałubińskiego
ul. Ludwika Narbutta 31, 02-536 Warszawa

tel. 22 646 52 76

mail: lo68@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.68lo.edu.pl

LXXX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Leopolda Staffa w Zespole Szkół  
Licealnych i Technicznych nr 1
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa
tel. 22 646 44 99

mail: szkola@tm1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.tm1.edu.pl
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http://www.tm1.edu.pl/lxxx-liceum-ogolnoksztalcace-im-leopolda-staffa
http://www.68lo.edu.pl
http://www.68lo.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/68lowarszawa/
mailto:rekrutacja%4068lo.edu.pl%0D?subject=
mailto:rekrutacja%4068lo.edu.pl%0D?subject=
http://www.68lo.edu.pl
mailto:szkola%40tm1.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40tm1.edu.pl%20?subject=
http://www.tm1.edu.pl/lxxx-liceum-ogolnoksztalcace-im-leopolda-staffa
http://tm1.edu.pl/lxxx-liceum-ogolnoksztalcace-im-leopolda-staffa/
https://narwik.edu.pl/
https://www.facebook.com/68lowarszawa/
https://pl-pl.facebook.com/68lowarszawa/
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cął ca et  z Ms ik so trn zl oó sg twO am  Su pe oc i rL t o

V wI eX gL oC  

CLXIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ul. Chełmska 23, 00-724 Warszawa
tel. 22 841 16 43

mail: lo164@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo-164.edupage.org

Pełna oferta edukacyjna

CX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Roberta Schumana w Zespole Szkół nr 59,  
ul. Jana III Sobieskiego 68, 
02-930 Warszawa
tel. 22 842 47 92

mail: sekretariat@zs59.waw.pl

sekretariat@zs59.waw.pl

www.zs59.waw.pl
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mailto:lo164%40edu.um.warszawa.pl?subject=
mailto:lo164%40edu.um.warszawa.pl%0D?subject=
https://lo-164.edupage.org/
https://www.facebook.com/CLXIV-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-Mistrzostwa-Sportowego-w-Warszawie-108357747215734/
http://www.zs59.waw.pl/
http://www.zs59.waw.pl
https://www.facebook.com/ZS59WAW/
https://www.facebook.com/ZS59WAW/
http://www.lo-164.edupage.org
https://lo-164.edupage.org/
mailto:zs59%40edu.um.warszawa.pl%20?subject=
mailto:sekretariat%40zs59.waw.pl%20?subject=
http://www.zs59.waw.pl
https://www.facebook.com/CLXIV-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-Mistrzostwa-Sportowego-w-Warszawie-108357747215734/
https://www.facebook.com/ZS59WAW/
https://lo-164.edupage.org/
https://www.facebook.com/CLXIV-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-Mistrzostwa-Sportowego-w-Warszawie-108357747215734/
https://www.facebook.com/ZS59WAW/
https://narwik.edu.pl/
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CLV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
ul. Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa
tel. 22 620 49 31
mail: sekretariat@liceumtwarda.edu.pl

mail do rekrutacji

www.liceumtwarda.edu.pl

CLVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
INTEGRACYJNE
“PRZY ŁAZIENKACH 
KRÓLEWSKICH”
ul. Podchorążych 49/61, 00-722 Warszawa
tel. 22 841 71 61

mail: lo156@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo156.pl

instagram 
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https://pl-pl.facebook.com/lo156/
http://www.lo156.pl/
http://www.lo156.pl/
http://www.liceumtwarda.edu.pl/
https://www.facebook.com/Liceum155Twarda/?pnref=story
mailto:%20sekretariat%40liceumtwarda.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40liceumtwarda.edu.pl?subject=
http://www.liceumtwarda.edu.pl
mailto:lo156%40edu.um.warszawa.pl?subject=
mailto:rekrutacja.lo156%40edu.u.warszawa.pl?subject=
http://www.lo156.pl
https://www.instagram.com/lo156warszawa/?hl=pl
https://www.facebook.com/lo156/
http://www.lo156.pl/
https://pl-pl.facebook.com/lo156/
https://narwik.edu.pl/
https://www.facebook.com/Liceum155Twarda/?pnref=story
https://www.facebook.com/Liceum155Twarda/?pnref=story
https://www.instagram.com/lo156warszawa/?hl=pl
https://www.liceumtwarda.edu.pl/
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DZIELNICA OCHOTA

Pełna oferta edukacyjna

XIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Stanisława Staszica
ul. Nowowiejska 37A, 02-010 Warszawa
tel: 22 825 13 25

mail: szkola@staszic.waw.pl

mail do rekrutacji

www.staszic.waw.pl

instagram

VII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Juliusza Słowackiego
ul. Wawelska 46, 02-067 Warszawa
tel: 22 825 05 53

mail: julius@liceum7.edu.pl

mail do rekrutacji

www.liceum7.edu.pl
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https://www.staszic.waw.pl/
http://www.staszic.waw.pl/
https://www.facebook.com
mailto:szkola%40staszic.waw.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40staszic.waw.pl%0D?subject=
http://www.staszic.waw.pl
https://www.instagram.com/slowacki_lo/
mailto:julius%40liceum7.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40liceum7.edu.pl%20?subject=
http://www.liceum7.edu.pl
https://www.facebook.com/liceum7/
http://www.liceum7.edu.pl
https://www.facebook.com/liceum7/
https://www.facebook.com/pages/XIV%20Liceum%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%20im.%20Stanis%C5%82awa%20Staszica%20w%20Warszawie/873689189307823/
https://liceum7.edu.pl/
https://www.facebook.com/liceum7/
https://www.facebook.com/pages/XIV%20Liceum%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%20im.%20Stanis%C5%82awa%20Staszica%20w%20Warszawie/873689189307823/
https://narwik.edu.pl/
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DZIELNICA OCHOTA

Pełna oferta edukacyjna

XXI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Hugona Kołłątaja
ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa
tel: 22 822 21 02

mail: sekretariat@21lo.waw.pl

mail do rekrutacji

www.21lo.waw.pl

XLVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Edwarda Dembowskiego
ul. Barska 32, 02-315 Warszawa
tel: 22 822 06 58

mail: lo48@lo48.waw.pl

mail do rekrutacji

www.lo48.waw.pl
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https://21lo.waw.pl/
http://www.21lo.waw.pl/
http://www.facebook.pl/Kollataj
mailto:%20sekretariat%40liceumtwarda.edu.pl%20?subject=
http://sekretariat@21lo.waw.pl
mailto:rekrutacja21lo%4021lo.waw.pl%20?subject=
http://www.21lo.waw.pl
mailto:lo48%40lo48.waw.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja48lo%40edu.um.warszawa.pl%0D?subject=
http://www.lo48.waw.pl
https://www.facebook.com/lo48dembowski
https://lo48.waw.pl/
http://www.lo48.waw.pl/
https://www.facebook.com/lo48dembowski/
https://lo48.waw.pl/
https://www.facebook.com/lo48dembowski/
https://narwik.edu.pl/
https://www.facebook.com/Kollataj/
http://www.facebook.pl/Kollataj
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Pełna oferta edukacyjna

CLX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota”
ul. Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa
tel. 22 822 31 29

mail: lo160@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.160lo.pl

LXIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z 
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
ul. Stanisława Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa, tel: 22 822 99 89

tel: 723 249 238

mail: sekretariat@lo69.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lo69.pl

instagram

liceum ogólnokszta³c¹ce
im.gen.dyw. 

Stefana Roweckiego Grota
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https://lo160.edupage.org/
http://www.160lo.pl/
https://www.facebook.com/CLX-Liceum-Ogólnokształcące-im-gen-dyw-Stefana-Roweckiego-Grota-275801436187872
https://www.facebook.com/69liceum
http://www.facebook.com/69liceum
http://www.lo69.pl
https://www.facebook.com/69liceum
mailto:lo160%40edu.um.warszawa.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40160lo.pl%20?subject=
http://www.160lo.pl
mailto:rekrutacja%40lo69.onmicrosoft.com%0D?subject=
mailto:rekrutacja%40lo69.onmicrosoft.com%0D?subject=
http://www.lo69.pl
https://www.instagram.com/clxloevents
https://www.facebook.com/CLX-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-gen-dyw-Stefana-Roweckiego-Grota-275801436187872/
https://www.facebook.com/CLX-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-gen-dyw-Stefana-Roweckiego-Grota-275801436187872/
https://www.facebook.com/69liceum
https://www.lo69.pl/
https://www.facebook.com/69liceum
https://narwik.edu.pl/
https://www.instagram.com/clxloevents/




PRAGA-POŁUDNIE

PRAGA-POŁUDNIE

IV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Adama Mickiewicza
ul. Saska 59, 03-914 Warszawa
tel. 22 617 85 83

mail: sekretariat@mickiewicz.edu.pl

mail do rekrutacji

www.mickiewicz.edu.pl

XIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Powstańców Warszawy 
ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa
tel: 22 810 38 29

mail: lo19@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo19.pl

instagram 
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https://www.mickiewicz.edu.pl/
http://www.mickiewicz.edu.pl/
http://www.facebook.pl
mailto:%20sekretariat%40liceumtwarda.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja20%40mickiewicz.edu.pl%0D?subject=
http://www.mickiewicz.edu.pl/
mailto:rekrutacja2021%40lo19.pl%0D?subject=
mailto:rekrutacja2021%40lo19.pl%0D?subject=
http://www.lo19.pl
https://www.facebook.com/groups/302608019765451
http://www.lo19.pl/
https://www.instagram.com/powstancyxix/
https://www.youtube.com/channel/UCkoIh-VOLoOFSAr_vAAMPHA                                   
https://www.facebook.com/pages/IV%20Liceum%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%20im.%20Adama%20Mickiewicza%20w%20Warszawie/872145219497042/
https://www.facebook.com/pages/IV%20Liceum%20Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%20im.%20Adama%20Mickiewicza%20w%20Warszawie/872145219497042/
https://www.facebook.com/groups/XIXLO/
https://lo19.pl/
https://www.facebook.com/groups/XIXLO/
https://narwik.edu.pl/
https://www.instagram.com/powstancyxix/
https://www.mickiewicz.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCkTycoIx4wn8xMNBg4HFtyw
https://www.youtube.com/channel/UCkTycoIx4wn8xMNBg4HFtyw




PRAGA-POŁUDNIE

PRAGA-POŁUDNIE

Pełna oferta edukacyjna

XXXV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa
tel: 22 617 74 13
mail: sekretariat@prus.edu.pl
mail do rekrutacji
www.prus.edu.pl

XXIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa
tel: 22 516 91 61

mail: sekretariat@liceum23.waw.pl

mail do rekrutacji

www.liceum23.waw.pl
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http://www.prus.edu.pl/
http://www.prus.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/prus.samorzad/
https://www.facebook.com/liceum23waw
http://www.liceum23.waw.pl/
mailto:sekretariat%40prus.edu.pl?subject=
mailto:sekretariat%40prus.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40160lo.pl%20?subject=
http://www.prus.edu.pl
mailto:sekretariat%40liceum23.waw.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40liceum23.waw.pl%20?subject=
https://pl-pl.facebook.com/prus.samorzad/
https://pl-pl.facebook.com/prus.samorzad/
https://www.facebook.com/liceum23waw/
http://www.liceum23.waw.pl/
https://www.facebook.com/liceum23waw
https://narwik.edu.pl/




PRAGA-POŁUDNIE

PRAGA-POŁUDNIE

LXXII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. gen. Jakuba Jasińskiego
ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa
tel: 22 518 57 29

mail: sekretariat@jasinski.edu.pl

mail do rekrutacji

www.jasinski.edu.pl

XLVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa
tel: 22 810 22 01

mail: 47lowyspianski@wp.pl

mail do rekrutacji

www.47lo.waw.pl



160

mailto:sekretariat%40jasinski.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40jasinski.edu.pl%20?subject=
https://jasinski.edu.pl/
https://www.facebook.com/72LOJasinski/
https://jasinski.edu.pl/
http://www.jasinski.edu.pl/
mailto:%20sekretariat%40liceumtwarda.edu.pl%20?subject=
mailto:47lowyspianski%40wp.pl?subject=
mailto:rekrutacja%4047lo.waw.pl%0D?subject=
http://www.47lo.waw.pl
http://www.47lo.waw.pl/
https://www.facebook.com/XLVII-LO-im-Stanis%C5%82awa-Wyspia%C5%84skiego-189114731130444
http://www.facebook.pl
https://www.facebook.com/XLVII-LO-im-Stanis%C5%82awa-Wyspia%C5%84skiego-189114731130444
https://www.facebook.com/XLVII-LO-im-Stanis%C5%82awa-Wyspia%C5%84skiego-189114731130444
https://www.facebook.com/72LOJasinski/
https://jasinski.edu.pl/
https://www.facebook.com/72LOJasinski/
https://narwik.edu.pl/
https://47lo.waw.pl/47_lo/




PRAGA-POŁUDNIE

PRAGA-POŁUDNIE

XCVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Agnieszki Osieckiej
w Zespole Szkół Łączności
Aleja Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa, tel: 22 671 89 37 

mail: zs37@zs37.waw.pl

mail do rekrutacji

http://www.zs37.waw.pl/

LXXXVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. gen. Leopolda Okulickiego
w Zespole Szkół nr 21
ul. Saska 78, 03-914 Warszawa
tel: 22 617 33 74

mail:  zs21@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

technikum27.edupage.org/

Kanał na youtube
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http://www.zs37.waw.pl/
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-%C5%81%C4%85czno%C5%9Bci-w-Warszawie-207674819300588/?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/ZS-Nr-37-im-Agnieszki-Osieckiej-w-Warszawie/207674819300588?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie/
https://www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie/
https://narwik.edu.pl
http://www.87LO.waw.pl
mailto:zs37%40zs37.waw.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40zs37.waw.pl?subject=
http://www.zs37.waw.pl/
mailto:zs21%40edu.um.warszawa.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40zs21.edu.pl%20%20?subject=
https://technikum27.edupage.org/
https://www.youtube.com/channel/UCkoIh-VOLoOFSAr_vAAMPHA                                   
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-%C5%81%C4%85czno%C5%9Bci-w-Warszawie-207674819300588/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-%C5%81%C4%85czno%C5%9Bci-w-Warszawie-207674819300588/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie/
https://technikum27.edupage.org/
https://www.facebook.com/ZSnr21wWarszawie/
https://narwik.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCkoIh-VOLoOFSAr_vAAMPHA
http://zsl.waw.pl/




PRAGA-POŁUDNIE

PRAGA-POŁUDNIE

XCIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Zbigniewa Herberta
tel:  22 671 99 27
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa

mail: sekretariat@herbert99lo.edu.pl

mail do rekrutacji

www.herbert99lo.edu.pl

CXI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z 
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Stefana Kisielewskiego w Zespole Szkół nr 5  
im. Stefana Kisielewskiego 
ul. Szczawnicka 1, 04-089 Warszawa
tel: 22 810 54 23

mail: kisiel@zse5.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zs5.edupage.org
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http://www.herbert99lo.edu.pl/
https://www.facebook.com/XCIX.LO/
mailto:sekretariat%40herbert99lo.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40herbert99lo.edu.pl%20?subject=
http://www.herbert99lo.edu.pl
mailto:kisiel%40zse5.waw.pl?subject=
mailto:zs5.kisiel.rekrutacja%40gmail.com%0D?subject=
https://zs5.edupage.org/
https://pl-pl.facebook.com/zs5.kisielewski
https://zs5.edupage.org/
http://www.zs5.edupage.org/
https://www.facebook.com/XCIX.LO/
https://www.facebook.com/XCIX.LO/
https://pl-pl.facebook.com/zs5.kisielewski
https://zs5.edupage.org/
https://pl-pl.facebook.com/zs5.kisielewski
https://narwik.edu.pl/
http://herbert99lo.edu.pl/99lo/




PRAGA-PÓŁNOC

PRAGA-PÓŁNOC

XX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Bolesława Chrobrego
w Zespole Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego
ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa
tel: 22 619 45 40

mail: szkola@zs40.pl

mail do rekrutacji

www.zs40.pl

VIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Władysława IV
ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa
tel: 22 619 27 45

mail: sekretariat@wladyslaw.edu.pl

mail do rekrutacji

www.wladyslaw.edu.pl

Kanał na youtube
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http://www.zs40.pl
https://www.facebook.com/ZS40-227080187479192/
https://www.facebook.com/ZS40-227080187479192/
https://www.facebook.com/VIII-LO-im-W%C5%82adys%C5%82awa-IV-1674407635930781
http://www.facebook.com/VIII-LO-im-Władysława-IV-1674407635930781
https://www.wladyslaw.edu.pl/
http://www.wladyslaw.edu.pl/
mailto:szkola%40zs40.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40zs40.pl%20?subject=
http://www.zs40.pl
mailto:sekretariat%40wladyslaw.edu.pl?subject=
mailto:zs21%40edu.um.warszawa.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40wladyslaw.edu.pl%0D?subject=
https://www.wladyslaw.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCnjiDYpALa-y0LK_va9MX5A
https://www.facebook.com/ZS40-227080187479192/
https://www.facebook.com/ZS40-227080187479192/
https://www.facebook.com/VIII-LO-im-W%C5%82adys%C5%82awa-IV-1674407635930781
https://www.wladyslaw.edu.pl/
www.facebook.com/VIII-LO-im-W�adys�awa-IV-1674407635930781
https://narwik.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCnjiDYpALa-y0LK_va9MX5A
https://zs40.pl/




DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Pełna oferta edukacyjna

L LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI
im. Ruy Barbosy w Zespole Szkół nr 73
ul. Wenantego Burdzińskiego 4
03-480 Warszawa, tel: 22 619 23 71

mail: lo50@lo50.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lo50.edu.pl

LXXVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa
tel. 22 619 30 83

mail: pilsudski@pilsudski.edu.pl

mail do rekrutacji

www.pilsudski.edu.pl

Kanał na youtube
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http://www.lo50.edu.pl/
http://www.lo50.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/BarbosaLO
https://pl-pl.facebook.com/BarbosaLO
mailto:lo50%40lo50.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40lo50.edu.pl?subject=
http://www.lo50.edu.pl
mailto:rekrutacja%40pilsudski.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40pilsudski.edu.pl?subject=
http://www.pilsudski.edu.pl
https://www.facebook.com/LOPilsudski/
https://www.facebook.com/LOPilsudski/
https://pilsudski.edu.pl/
http://www.pilsudski.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCNyv8kQCHFogozUm7m81GSw
https://pl-pl.facebook.com/BarbosaLO
https://pl-pl.facebook.com/BarbosaLO
https://www.facebook.com/LOPilsudski/
https://pilsudski.edu.pl/
https://www.facebook.com/LOPilsudski/
https://narwik.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCNyv8kQCHFogozUm7m81GSw




DZIELNICA REMBERTÓW

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Pełna oferta edukacyjna

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Stefana Batorego
ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa
tel: 22 628 21 01

mail: sekretariat@batory.edu.pl

mail do rekrutacji

www.batory.edu.pl

LI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kadrowa 9, 04-421 Warszawa
tel: 22 611 93 91

mail: lo51@lilo.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lilo.edu.pl
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http://www.batory.edu.pl/
http://www.batory.edu.pl
https://www.facebook.com/Batoracy
https://www.facebook.com/Batoracy
https://www.facebook.com/kosciuszkolilo 
http://www.lilo.edu.pl
http://www.lilo.edu.pl/
mailto:sekretariat%40batory.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40batory.edu.pl%0D?subject=
http://www.batory.edu.pl
mailto:%20lo51%40lilo.edu.pl?subject=
mailto:zs21%40edu.um.warszawa.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40lilo.edu.pl%20?subject=
http://www.lilo.edu.pl
https://www.facebook.com/LiceumBatorego
https://www.facebook.com/LiceumBatorego
https://www.facebook.com/kosciuszkolilo
www.lilo.edu.pl
https://www.facebook.com/kosciuszkolilo
www.lilo.edu.pl




DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Pełna oferta edukacyjna

V LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
ul. Nowolipie 8, 00-150 Warszawa
tel: 22 831 48 04

mail: poniatowka@vlo.edu.pl

mail do rekrutacji

www.vlo.edu.pl

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Klementyny Hoffmanowej
ul. Hoża 88
00-682 Warszawa
tel: 22 628 05 45

mail: ixlo@hoffmanowa.pl

mail do rekrutacji

www.hoffmanowa.pl
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https://vlo.edu.pl/
http://www.vlo.edu.pl/
https://pl-pl.facebook.com/poniatowka
https://pl-pl.facebook.com/poniatowka
mailto:poniatowka%40vlo.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40vlo.edu.pl%20?subject=
http://www.vlo.edu.pl
mailto:ixlo%40hoffmanowa.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40pilsudski.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40hoffmanowa.pl%20?subject=
http://www.hoffmanowa.pl
https://www.facebook.com/pages/IX%20LO%20im.%20Klementyny%20Hoffmanowej/160748560674794/
https://www.facebook.com
https://hoffmanowa.pl/
http://www.hoffmanowa.pl/
https://www.facebook.com/pages/IX%20LO%20im.%20Klementyny%20Hoffmanowej/160748560674794/
https://pl-pl.facebook.com/poniatowka
https://pl-pl.facebook.com/poniatowka
https://www.facebook.com/pages/IX%20LO%20im.%20Klementyny%20Hoffmanowej/160748560674794/
https://hoffmanowa.pl/
https://www.facebook.com
http://www.hoffmanowa.pl/




DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Pełna oferta edukacyjna

XV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Narcyzy Żmichowskiej
ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa
tel: 22 849 37 34

mail: sekretariat@zmichowska.pl

mail do rekrutacji

www.zmichowska.pl

XI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Mikołaja Reja
Plac Stanisława Małachowskiego 1
00-063 Warszawa, tel: 22 827 69 08

mail: liceum@rej.edu.pl

mail do rekrutacji

www.rej.edu.pl

wordpress

instagram
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http://zmichowska.pl/?fbclid=IwAR1iNh690KZJskluKllJu_6K-NDlThWFW0ExCkoYqH7QTMe3e3O84mGa8XI
http://www.zmichowska.pl/
https://www.facebook.com/zs67zmichowska
https://www.facebook.com/zs67zmichowska
https://www.facebook.com/lomreja
https://www.facebook.com/lomreja
https://www.rej.edu.pl/
http://www.rej.edu.pl/
mailto:sekretariat%40zmichowska.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40zmichowska.pl%0D?subject=
http://www.zmichowska.pl
mailto:%20lo51%40lilo.edu.pl?subject=
mailto:liceum%40rej.edu.pl%20?subject=
mailto:rekrutacja%40rej.edu.pl%20?subject=
http://www.rej.edu.pl
https://rejmedialni.wordpress.com/
https://www.instagram.com/lomreja/
https://www.facebook.com/zs67zmichowska
https://www.facebook.com/zs67zmichowska
https://www.facebook.com/lomreja
https://www.rej.edu.pl/
https://www.facebook.com/lomreja
http://www.rej.edu.pl/
https://www.instagram.com/lomreja/
https://rejmedialni.wordpress.com/
http://www.zmichowska.pl/




DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Pełna oferta edukacyjna

XVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa
tel: 22 620 38 33

mail: lo17@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.frycz.edu.pl

XVIII LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30, 00-375 Warszawa
tel: 22 827 89 49

mail: szkola@zamoyski.edu.pl

rekrutacja@zamoyski.edu.pl

www.zamoyski.edu.pl

 

 

 

X V I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł cą c e  

z  O d d z i a ł a m i  D w u j ę z y c z n y m i  

im.  Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

ul. Elektoralna 5/7                                                00-137 Warszawa 

tel. 22 620 50 58, 22 620 38 33, 22 654 05 70                          fax 22 620 23 31 

                   e-mail: lo17@edu.um.warszawa.pl 
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http://www.frycz.edu.pl/
http://www.frycz.edu.pl/
https://www.facebook.com/lo.frycz
https://www.facebook.com/lo.frycz
https://www.facebook.com/lo.frycz
mailto:lo17%40edu.um.warszawa.pl?subject=
mailto:rekrutacja.lo17%40edu.um.warszawa.pl%20?subject=
http://www.frycz.edu.pl
mailto:szkola%40zamoyski.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40zamoyski.edu.pl?subject=
http://www.zamoyski.edu.pl
https://www.facebook.com/Zamoyski.18LO
https://www.facebook.com/Zamoyski.18LO
https://moodle.zamoyski.edu.pl/
http://www.zamoyski.edu.pl/
https://www.facebook.com/Zamoyski.18LO
https://www.facebook.com/lo.frycz
https://pl-pl.facebook.com
https://www.facebook.com/Zamoyski.18LO
https://moodle.zamoyski.edu.pl/
https://www.facebook.com/Zamoyski.18LO
http://www.zamoyski.edu.pl/
http://www.frycz.edu.pl/




DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

XXXII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefana Grota-Roweckiego
w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa
tel: 22 831 16 83

mail: zslie1@zslie1.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zslie1.edu.pl

XXVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Tadeusza Czackiego
ul. Polna 5, 00-625 Warszawa
tel: 22 825 01 72

mail: sekretariat@czacki.edu.pl

mail do rekrutacji

www.czacki.edu.pl
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http://www.zslie1.edu.pl/
https://www.facebook.com/ZespolSzkolLicealnychIEkonomicznychNr1WWarszawie/
https://www.facebook.com/ZespolSzkolLicealnychIEkonomicznychNr1WWarszawie/
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Pełna oferta edukacyjna

XXXVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Świętokrzyska 1, 00-360 Warszawa
tel: 22 827 95 77

mail: sekretariat@37lo.edu.pl

mail do rekrutacji

www.dabrowski37lo.edu.pl

LXII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Generała Broni Władysława Andersa
ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa
tel: 22 831 67 53

mail: sekretariat@anders.edu.pl

mail do rekrutacji

www.anders.edu.pl
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

LVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Zespole Szkół nr 23
ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa
tel: 22 621 13 50

mail: sekretariat@zs23.edu.pl

mail do rekrutacji

www.baczynski.edu.pl

LXVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa
tel: 22 629 70 63

mail: sekretariat@jezioranski.edu.pl

mail do rekrutacji

www.jezioranski.edu.pl
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DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

LXXV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jana III Sobieskiego
ul. Czerniakowska 128, 00-454 Warszawa
tel: 22 841 42 66

mail: sekretariat@sobieski.edu.pl

mail do rekrutacji

www.sobieski.edu.pl

LXXXI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Aleksandra Fredry
ul. Miła 7, 00-180 Warszawa
tel: 22 831 14 54

mail: sekretariat@fredro.pl 

mail do rekrutacji

www.fredro.pl

instagram



172

https://sobieski.edu.pl/
http://www.sobieski.edu.pl/
https://www.facebook.com/losobieski
https://facebook.com/losobieski
mailto:rekrutacja%40sobieski.edu.pl?subject=
http://www.sobieski.edu.pl
mailto:sekretariat%40fredro.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40fredro.internetdsl.pl?subject=
http://www.fredro.pl
https://www.facebook.com/LiceumFredry/
https://fredro.pl/
http://www.fredro.pl/
https://instagram.com/lo.sobieski
https://www.facebook.com/losobieski/
https://facebook.com/losobieski
http://www.dabrowski37lo.edu.pl
https://www.facebook.com/LiceumFredry/
https://fredro.pl/
https://www.facebook.com/LiceumFredry/
http://www.fredro.pl/
https://instagram.com/lo.sobieski
https://sobieski.edu.pl/




DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Pełna oferta edukacyjna

CLVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Świętokrzyska 18A, 00-052 Warszawa
tel. 723 241 460

mail: lo157.sekretariat@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo157.waw.pl

LXXXIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Emiliana Konopczyńskiego w Zespole 
Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

ul. Emiliana Konopczyńskiego 4, 
00-335 Warszawa
tel: 22 826 43 80

mail: zs22@konopczynski.com 

mail do rekrutacji

www.konopczynski.edupage.org
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DZIELNICA TARGÓWEK

DZIELNICA TARGÓWEK

Pełna oferta edukacyjna

XIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa
tel: 22 679 38 62

mail: lo13@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.liceum13.edu.pl

XLVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Żuromińska 4, 03-341 Warszawa
tel: 22 811 02 63

mail: liceum@czarniecki.edu.pl

mail do rekrutacji

www.czarniecki.edu.pl
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DZIELNICA TARGÓWEK

DZIELNICA TARGÓWEK

Pełna oferta edukacyjna

CXXXVII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Roberta Schumana
ul. Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa
tel. 22 511 95 00

mail: lo137@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo137.edu.pl

CII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI
im. Księdza Józefa Woźniaka w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa
tel: 22 811 18 20 

mail: zs41@edu.um.warszawa.pl
mail do rekrutacji

www.zs41.edu.pl
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DZIELNICA TARGÓWEK

DZIELNICA URSUS

CLXII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 128
ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa
tel: 22 811 19 08

mail: sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl

mail do rekrutacji

www.zs128.edupage.org

LVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa
tel. 22 662 64 12

mail: lo56@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.56lo.waw.pl

instagram
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DZIELNICA URSYNÓW

DZIELNICA URSYNÓW

Pełna oferta edukacyjna

LXX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Aleksandra Kamińskiego
ul. Edwarda Dembowskiego 1
02-784 Warszawa, tel. 22 641 82 90

mail: liceum@kamyk.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.kamyk.warszawa.pl

LXIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Lajosa Kossutha

ul. Ludwika Hirszfelda 11, 
02-776 Warszawa
tel. 22 643 10 77

mail: sekretariat@liceum63.edu.pl

mail do rekrutacji

www.liceum63.edu.pl
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DZIELNICA URSYNÓW

DZIELNICA WAWER

CLVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2
02-777 Warszawa, tel. 22 643 20 33

mail: sekretariat@158liceum.edu.pl

mail do rekrutacji

www.158liceum.edu.pl

XXV LO 
im. Józefa Wybickiego
ul. Halna 20
04-961 Warszawa
tel. 22 277 20 12

mail: lo25@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.wybicki.net.pl
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DZIELNICA WAWER

DZIELNICA WESOŁA

CLXIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa
tel. 22 773 35 27

mail: sekretariat@163lo.waw.pl

mail do rekrutacji

www.163lo.waw.pl

XXVI LO
im. Juliana Tuwima

ul. Alpejska 16
04-628 Warszawa
tel. 22 277 11 01

mail: 26lo@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.lo26.edupage.org
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file:http://www.lo26.edupage.org/
http://www.163lo.waw.pl/
http://www.163lo.waw.pl/




DZIELNICA WILANÓW

DZIELNICA WŁOCHY

Pełna oferta edukacyjna

XXXVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Stanisława Kostki Potockiego
w Zespole Szkół nr 79  

im. Stanisława Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26
02-952 Warszawa
tel. 22 277 15 00

mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

mail do rekrutacji

www.kostka-potocki.edu.pl

LXXIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Zawiszaków Proporca “Victoria” 
ul. Promienista 12A
02-428 Warszawa
tel. 22 863 73 04
mail: zs17@edu.um.warszawa.pl 
mail do rekrutacji
www.promienista.waw.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 79

im. STANISŁAWAKOSTKI POTOCKIEGO
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http://www.kostka-potocki.edu.pl/
http://www.kostka-potocki.edu.pl/
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http://www.dabrowski37lo.edu.pl
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http://www.promienista.waw.pl/




DZIELNICA WŁOCHY

DZIELNICA WŁOCHY

CLIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Solipska 17/19
02-482 Warszawa
tel. 22 863 77 87

mail: liceum@solipska.edu.pl

mail do rekrutacji

www.solipska.edu.pl

LXXXIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Bohaterów Narwiku
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
ul. Gładka 16
02-172 Warszawa, tel. 22 846 00 48

mail: szkola@narwik.edu.pl

mail do rekrutacji

www.narwik.edu.pl

instagram
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

Pełna oferta edukacyjna

III LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. gen. Józefa Sowińskiego
ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa
tel. 22 632 07 53

mail: liceum3@lo3.waw.ids.pl

mail do rekrutacji

www.lo3.waw.ids.pl

XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa
tel. 22 620 82 60

mail: lo12@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.12lo.warszawa.pl
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https://lo3-waw.edupage.org/
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

XXX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jana Śniadeckiego
ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa
tel. 22 838 50 82

mail: lo@sniadek.edu.pl

mail do rekrutacji

www.sniadek.edu.pl

XXIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa
tel. 22 836 42 92

mail: sekretariat@norwid.waw.pl

mail do rekrutacji

www.norwid.waw.pl
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http://www.sniadek.edu.pl/
http://facebook.com/sniadecki30
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mailto:lo%40sniadek.edu.pl?subject=
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

XXXIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DWUJĘZYCZNE
im. Mikołaja Kopernika
ul. Józefa Bema 76, 01-225 Warszawa
tel. 22 632 75 70

mail: szkola@kopernik.edu.pl

mail do rekrutacji

www.kopernik.edu.pl

XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Stefana Żeromskiego
ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa
tel. 22 620 99 68

mail: szkola@zeromski.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zeromski.waw.pl

instagram
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http://www.kopernik.edu.pl/
https://www.facebook.com/search/top?q=33%20liceum%20w%20warszawie
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

LXXXVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Batalionu “Zośka”
ul. Kajetana Garbińskiego 1
01-122 Warszawa
tel. 22 836 48 38

mail: sekretariat@zoska.waw.pl

mail do rekrutacji

www.zoska.edupage.org

XLV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Romualda Traugutta

ul. Mila 26, 01-047 Warszawa
tel. 22 838 35 32

mail: lo45@traugutt.edu.pl

mail do rekrutacji

www.traugutt.edu.pl

 

instagram
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

Pełna oferta edukacyjna

LXXXVIII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Michała Konarskiego
w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego
ul. Okopowa 55A, 01-043 Warszawa
tel. 22 838 60 63

mail: konar@konar.info
mail do rekrutacji
www.konar.info

XCII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w Zespole Szkół nr 32 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Ożarowska 71, 01-408 Warszawa
tel. 22 836 40 62
mail: zs32@edu.um.warszawa.pl
mail do rekrutacji
www.zs32.edu.pl

1885
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http://www.konar.info
http://www.konar.info/
mailto:%20konar%40konar.info?subject=
mailto:lo%40konarski.onmicrosoft.com?subject=
http://www.konar.info
mailto:zs32%40edu.um.warszawa.pl?subject=
mailto:rekrutacjazsnr_32%40wp.pl?subject=
http://www.zs32.edu.pl
https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr32ImKKBaczynskiego
http://f@ZespolSzkolNr32ImKKBaczynskiego
http://www.zs32.edu.pl/
https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr32ImKKBaczynskiego/
https://www.instagram.com/zeromxllo/
http://www.dabrowski37lo.edu.pl
https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr32ImKKBaczynskiego/
http://www.zs32.edu.pl/
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA WOLA

CXXV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Waldemara Milewicza
w Zespole Szkół nr 7  
im. Szczepana Bońkowskiego
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa
tel. 22 654 16 01

mail: zs7@zs7.eu

mail do rekrutacji

www.zs7.eu

CXIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jacka Kuronia

ul. Złota 58, 00-821 Warszawa
tel. 22 620 11 41

mail: sekretariat@zlota58.edu.pl

mail do rekrutacji

www.lokuronia.edu.pl
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http://www.zs7.eu/
https://pl-pl.facebook.com/XLV.LO.Traugutta/
http://www.lokuronia.edu.pl/
mailto:kontakt%40163lo.waw.pl?subject=
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DZIELNICA WOLA

DZIELNICA ŻOLIBORZ

CLXI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 127
ul. Smocza 19, 01-051 Warszawa
tel. 22  838 11 05

mail: lo161@edu.um.warszawa pl

mail do rekrutacji

www.lo161.waw.pl

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Bolesława Limanowskiego
ul. Alojzego Felińskiego 15, 01-513 Warszawa
tel. 22 839 48 13

mail: jedynka@jedynka.org

mail do rekrutacji

www.jedynka.org
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http://www.lo161.waw.pl/
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DZIELNICA ŻOLIBORZ

DZIELNICA ŻOLIBORZ

LXIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza “Witkacego”
ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa
tel. 22 633 24 04

mail: lo64@edu.um.warszawa.pl

mail do rekrutacji

www.liceum64.pl

XVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI
im. Stefanii Sempołowskiej 

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5
01-786 Warszawa, tel. 22 663 68 94

mail: lo16@edu.um.warszawa.pl
mail do rekrutacji

www.sempolowska.eu
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DZIELNICA ŻOLIBORZ

CXIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jana Kilińskiego
w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
ul. Alojzego Felińskiego 13
01-513 Warszawa, tel. 22 839 00 41

mail: zs31@interia.pl

mail do rekrutacji

www.zs31.waw.pl
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INTERNATY 
i BURSY

INTERNATY 
i BURSY

191





INTERNATY 		 

INTERNATY 

DZIELNICA:  
BIELANY

DZIELNICA:  
ŚRÓDMIEŚCIE

INTERNAT w LIX LO 
Mistrzostwa Sportowego 
im. Janusza Kusocińskiego

ul. S. B. Lindego 20
01-952 Warszawa 
Tel. (22) 834 21 57
e-mail:  lo59@edu.um.warszawa.pl

Internat w  Zespole Szkół 
Gastronomicznych im. prof. 
Eugeniusza Pijanowskiego

ul. Poznańska 6/8 
00 -680 Warszawa 
Tel. (22) 628 - 90- 33
e-mail:  internatzsg@admzsg.edu.pl

OFERTA INTERNATY

Internat przy ul. Lindego 20 jest integralną 
częścią LIX LO Mistrzostwa Sportowego  
im. J. Kusocińskiego. Internat posiada 220 miejsc 
pobytu dla uczniów szkoły. Wychowankowie zakwa-
terowani są w pokojach 2, 3, 4 - osobowych. Obiekt 
wyposażony jest w sieć WI - FI. Internat ciągami 
komunikacyjnymi połączony jest bezpośrednio ze 
stołówką szkolną, budynkami edukacyjnymi oraz 
obiektami sportowymi CRS Bielany. 

Pełna oferta: 

https://kusy.edu.pl/internat-pliki-do-pobrania/

Internat   w Zespole Szkół Gastronomicznych 
im.   prof. E. Pijanowskiego w Warszawie jest  
otwarty na potrzeby środowiska młodzieżowego. 
Posiada wieloletnie doświadczenie i nieustan-
nie się rozwija, tworząc bezpieczny „dom” dla 
wszystkich.   Dogodna lokalizacja w  centrum 
Warszawy, a jednocześnie cisza i bezpieczeństwo, 
stwarza dogodne warunki do nauki. Usytuowane  
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanki komunikacji 
miejskiej sprzyjają dogodnemu, szybkiemu dojazdowi 
do większości miejsc w Warszawie. Budynek inter-
natu jest ogrodzony, a obiekt i jego otoczenie objęte 
są systemem monitoringu. 

Pełna oferta:

https://admzsg.edu.pl/index.php/organ-
izacja/co-w-szkole-mamy/internat
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INTERNATY  

	INTERNATY 

	

INTERAT w VII LO  
im. Juliusza Słowackiego

ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa 
Tel. (22) 825 00 23
e-mail:  internat7@o2.pl

Internat w XIV LO 
im. Stanisława Staszica 

ul. Nowowiejska 37a 
02-010 Warszawa 
Tel. (22) 825-80-85 wew.102
e-mail:  internat@staszic.waw.pl

OFERTA INTERNATY

Internat VII LO im. J. Słowackiego jest placówką 
opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla 
uczniów, którzy   mieszkają daleko i codzienne 
dojazdy uniemożliwiają im naukę w naszej szkole. 
Młodzież mieszkająca w internacie objęta jest 
całodobową opieką wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej. Uczniowie zakwaterowani są w pokojach 
2, 3 i 4-osobowych. Kadra dba o dobre samopoczu-
cie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę. Samorząd 
wychowanków oraz wychowawcy organizują różne 
imprezy kulturalne i integracyjne, warsztaty, wyjścia 
do kina i teatru. Aktywnie działa koło wolontariatu. 

Pełna oferta: 

https://liceum7.edu.pl/rekrutacja/internat

XIV Liceum im. S. Staszica posiada nowy niew-
ielki  internat, w którym mieszkają uczniowie spoza 
Warszawy. Nowoczesne wyposażenie i dobra opieka 
wychowawcza stwarzają komfortowe warunki do 
nauki i wypoczynku. W pracy wychowawczej inter-
natu dużą wagę przywiązuje się do higieny pracy 
umysłowej, aktywnego wypoczynku i zdrowego 
odżywiania się. Podejmowanych jest wiele  działań 
służących rozwijaniu samorządności, odpowied-
zialności i budowaniu dobrych relacji społecznych.  
Z powodzeniem funkcjonuje samopomoc koleżeńska 
i wolontariat. 

Pełna oferta:

https://staszic.waw.pl/internat/rekrutacja

	 	  	  	  	  	  	 

     	 	  	 	 

DZIELNICA:  
OCHOTA

DZIELNICA:  
OCHOTA
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	 BURSY
Bursy są placówkami zapewniającymi opiekę  
i wychowanie uczniom w czasie nauki poza miej-
scem stałego zamieszkania. Do burs mogą być przy-
jęci tylko uczniowie klas VII i VIII szkół podstawo-
wych oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. 

Bursy zapewniają:
1) całodobową opiekę i wyżywienie;
2) warunki do nauki oraz pomoc w nauce;
3) możliwość rozwijania zainteresowań  
i szczególnych uzdolnień;
4) uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

W każdej z burs jest miła, przyjazna i rodzinna at-
mosfera zapewniana przez wykwalifikowaną ka-
drę psychologiczno-pedagogiczną. Indywidualne 
podejście do każdego wychowanka pozwala na 
zapewnienie jak największego komfortu zamiesz-
kania poza domem. Młodzież jest wspierana w na-
uce, uczestniczy w różnych dodatkowych zajęciach. 
Smaczne posiłki podawane w stołówkach przygo-
towywane są codziennie na miejscu. 

Od 7 lat rekrutacja do burs prowadzona jest przy 
wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
Adres strony elektronicznego systemu rekrutacji 
do burs: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl

Bursa nr 1 jest placówką tylko dla dziewcząt. Dys-
ponuje pokojami 2, 3 oraz 4-osobowymi, pomiesz-
czeniami do cichej nauki, salą telewizyjną, świetli-
cą z pianinem i tablicą multimedialną, biblioteką,  
pomieszczeniami socjalnymi (w pełni wyposażony-
mi kuchenkami), pralnią i suszarnią, własnym ogro-
dem z siłownią plenerową.

Największe atuty bursy to: przyjazna, domowa 
atmosfera, indywidualne podejście do każdej wy-
chowanki, budowanie poczucia wspólnotowości, 
kadra stawia na rozwój osobisty wychowanek, 
umożliwia im udział w różnorodnych zajęciach  
i wydarzeniach na terenie placówki i innych insty-
tucji, z którymi bursa współpracuje oraz poprzez 
organizowanie licznych spotkań z kulturą (dofinan-
sowywane wyjścia do teatrów, kin, muzeów). Do-
datkowo, położenie bursy w obrębie warszawskiej 
starówki i w sercu miasta zapewnia doskonałą ko-
munikację (autobusy, tramwaje, metro).

BURSY  

	 	  	  	  	  	  	 

Bursa Szkolna nr 4 jest placówką dla chłopców  
i dziewcząt. Dysponuje pokojami 3 i 4-osobowymi,
pokojami cichej nauki, biblioteką wyposażoną  
w niezbędne lektury, stołówką, wyposażoną siłow-
nią oraz salą fitness, salą bilardową  
i stołem do ping-ponga. Największe atuty bur-
sy: zorganizowana pomoc w nauce, wsparcie dla 
sportowców, lokalizacja blisko metra umożliwiająca 
dogodny dojazd do każdego miejsca w Warszawie.

Bursa Szkolna nr 4
Adres: ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Telefon: 22 836 18 13
Adres e-mail: bursa4@bursa4.waw.pl
Strona WWW:  http://www.bursa4.waw.pl

Bursa nr 1 im. W. Kordowicza  
w Zespole Placówek Europejski 
Dom Spotkań Młodzieży
Adres: ul. Długa 18/20
00-238 Warszawa
Telefon: 22 635 74 09
Adres e-mail:  bursa@bursa.waw.pl
Strona WWW:  http://www.bursa.waw.pl

OFERTA BURSY

DZIELNICA:  
ŚRÓDMIEŚCIE

DZIELNICA:
WOLA

Pełna oferta: Pełna oferta:  http://www.bursa4.waw.plhttp://www.bursa.waw.pl
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DZIELNICA  
PRAGA-POŁUDNIE

BURSY  

	 BURSY 	 	  	  	  	  	  	 

OFERTA BURSY

Bursa nr 5 jest placówką dla dziewcząt i chłopców. 
Dysponuje pokojami 3-osobowymi, stołówką, bi-
blioteką z czytelnią, salą informatyczną, salą gier 
(stół bilardowy, piłkarzyki, tenis stołowy, dartlotki), 
salą fitness i pilates, salą jumping z trampolinami, 
siłownią, salą tv oraz pralnią z suszarnią. Wokół bu-
dynku znajduje się ogród z terenem rekreacyjnym. 
Teren bursy jest zamknięty i monitorowany.

Największe atuty bursy: szeroka oferta zajęć rekre-
acyjno-sportowych (piłka nożna, siatkowa – zajęcia 
w hali sportowej i na profesjonalnych boiskach, joga, 
pilates, zajęcia z instruktorem w siłowni).

Bursa nr 6. jest placówką dla dziewcząt i chłopców. 
Dysponuje pokojami 2-4-osobowymi, stołówką, po-
kojami cichej nauki, biblioteką z dostępem do kata-
logu on-line, nowocześnie wyposażoną siłownią oraz 
świetlicami z urządzeniami multimedialnymi. W bur-
sie podejmowanych jest wiele nieodpłatnych działań 
umożliwiających rozwijanie posiadanych przez mło-
dzież uzdolnień i zainteresowań. Wychowanek może 
uzyskać pomoc w nauce na zindywidualizowanych  
i tematycznych konsultacjach przedmiotowych. Prio-
rytetem pracy wychowawczej jest szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo wychowanka. 
Największe atuty bursy: świetnie skomunikowana 
lokalizacja - w pobliżu dwóch linii metra, doskonale 
wyposażony i nowoczesny obiekt, w znacznej części 
klimatyzowany, wysoki standard zamieszkania (m.in. 
jedna łazienka na dwa pokoje), udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych.

Bursa nr 5 im. mgr inż. 
Grażyny Lipińskiej

Adres: ul. Zagójska 3
04-160 Warszawa
Telefon: 22 810 84 88
Adres e-mail:  bursa@bursa.edu.pl
Strona WWW:  http://www.bursa5.edu.pl

	 	 

Bursa nr 6

Adres: ul. Okopowa 55a
01-43 Warszawa
Telefon: 22 838 95 96
Adres e-mail:  biuro@bursa6.edu.pl
Strona WWW:  http: www.bursa6.edu.pl

Pełna oferta: 

Pełna oferta: 

http://www.bursa5.edu.pl

http: www.bursa6.edu.pl

DZIELNICA:  
WOLA
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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH SPECJALNYCH

W Warszawie działa 27 szkół ponadpodstawo-
wych specjalnych dla uczniów z  niepełno-

sprawnościami, uczniów zagrożonych niedosto-
sowaniem społecznym i  uczniów realizujących 
obowiązek nauki w  szkole zorganizowanej na te-
renie podmiotu leczniczego. Wchodzą one w  skład 
zespołów szkół bądź placówek – specjalnych ośrod-
ków szkolno-wychowawczych i  młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii.

Nabór do szkół ponadpodstawowych specjalnych 
odbywa się poza system elektronicznym. Uczniowie
są przyjmowani na podstawie orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego1 po konsultacjach z dy-
rektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i  psycholo-
giem. Terminy dni otwartych, na które zapraszani są 
rodzice i kandydaci do klasy I oraz wiosenne terminy 
składania wniosków o przyjęcie do szkoły każda ze 

szkół specjalnych ustala indywidualnie i podaje je na 
swojej stronie internetowej. Jeśli zachodzi taka po-
trzeba, uczeń może być zapisany do szkoły specjal-
nej także w trakcie roku szkolnego.
Rodzice, opiekunowie prawni kontaktują się w  ta-
kich przypadkach bezpośrednio z dyrektorem szko-
ły lub pracownikami Wydziału kształcenia specjal-
nego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej Biura 
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Uczniów spoza Warszawy obowiązuje procedura 
kierowania. Wówczas z wnioskiem o przyjęcie
ucznia do warszawskiej szkoły specjalnej występuje 
starosta powiatu, w którym uczeń mieszka2.
Wniosek jest rozpatrywany w Biurze Edukacji.
Po analizie stanu wolnych miejsc, z upoważnienia
Prezydenta m.st. Warszawy ucznia kieruje do szkoły 
specjalnej dyrektor Biura Edukacji.

lp. nazwa szkoły adresat oferty edukacyjnej szkoły

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE
1. LXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne im. J. Zawadowskiej 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS”
uczniowie zagrożeni
niedostosowaniem społecznym,
w normie intelektualnej

2. LXXXV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT"

uczniowie zagrożeni
niedostosowaniem społecznym,
w normie intelektualnej

3. CXXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii, w Zespole Szkół Specjalnych nr 96

uczniowie hospitalizowani, objęci
opieką edukacyjną szkoły
zorganizowanej w podmiocie
leczniczym

4. CXXIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie 
„Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, w Zespole Szkół Specjalnych nr 78

uczniowie hospitalizowani, objęci
opieką edukacyjną szkoły
zorganizowanej w podmiocie
leczniczym

5. CXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie
Głuchoniemych im. J. Falkowskiego

uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi,
w normie intelektualnej

6. CXXXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących
nr 8 im. dr Z. Galewskiejnr 8 im. dr Z. Galewskiej

uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi,
w normie intelektualnej

7. CXXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych
im. J. Siestrzyńskiego

uczniowie z niepełnosprawnościami 
ściami sensorycznymi i sprzężonymi, 
w normie intelektualnej

8. CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii nr 4, w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

uczniowie z niepełnosprawnościami 
ściami sensorycznymi i sprzężonymi, 
w normie intelektualnej

SZKOŁY SPECJALNE

WYKAZ SZKÓŁ:

 

1 art. 127 ust. 1 Ustawy  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)
2 art. 127 ust. 15 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)

197





lp. nazwa szkoły adresat oferty edukacyjnej szkoły

TECHNIKA SPECJALNE
1. Technikum Specjalne nr 28 w Instytucie Głuchoniemych 

 im. J. Falkowskiego
uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi,
w normie intelektualnej

2. Technikum Specjalne nr 31 w Specjalnym Ośrodku 
SzkolnoWychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego

uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi,
w normie intelektualnej

BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNE
1. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 50 w Instytucie

Głuchoniemych im. J. Falkowskiego
uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi (nie
dotyczy uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym)

2. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51 im. M.
Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 38

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną i niepełnosprawnościami
sprzężonymi (nie dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym)

3. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 52 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych
im. J. Siestrzyńskiego

uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi (nie
dotyczy uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym)

4. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 53 im. A. Gotinowej
w Zespole Szkół Specjalnych nr 89

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną i niepełnosprawnościami
sprzężonymi (nie dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym)

5. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 im. K. Kirejczyka
w Zespole Szkół Specjalnych nr 105

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną i niepełnosprawnościami
sprzężonymi (nie dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym)

6. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 62 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących
nr 8 im. dr Z. Galewskiej

uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi (nie
dotyczy uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym) 

7. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 63 w Specjalnym
Ośrodku Socjoterapii nr 7

uczniowie zagrożeni
niedostosowaniem społecznym

8. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 67 im. M. Kozłowskiego

w Specjalnym Ośrodku Socjoterapii nr 6

uczniowie zagrożeni
niedostosowaniem społecznym

SZKOŁY SPECJALNE  
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lp. nazwa szkoły adresat oferty edukacyjnej szkoły

SZKOŁA POLICEALNA SPECJALNA

1. Szkoła Policealna Specjalna nr 40 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego

uczniowie z niepełnosprawnościami
sensorycznymi i sprzężonymi,
w normie intelektualnej

SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. K. Kirejczyka
w Zespole Szkół Specjalnych nr 105

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym oraz z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Zespole Szkół
Specjalnych nr 38

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 w Zespole Szkół
Specjalnych nr 89

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Instytucie
Głuchoniemych im. J. Falkowskiego

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 im. E. Kennedy
Shriver w Zespole Szkół Specjalnych nr 85

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

6. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6 w Zespole Szkół
Specjalnych nr 90

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7 w Zespole
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

8. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 8 w Zespole Szkół
Specjalnych nr 102

uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Adresy szkół specjalnych ponadpodstawowych po-
danych w tabeli, dane do kontaktu, odnośniki do
stron internetowych oraz szczegóły ich oferty edu-
kacyjnej (w tym oferty kształcenia zawodowego)
znajdują się w odrębnym informatorze opracowa-
nym na potrzeby szkół specjalnych, dla których

organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
Informator znajduje się na stronie Biura Edukacji  
w zakładce „specjalne potrzeby edukacyjne”:
http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-
edukacyjne-informacje/15111-informator-
oszkolach-i-placowkach-specjalnych-na-rok

SZKOŁY SPECJALNE  

199

http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-informacje/15111-informator-oszkolach-i-pl
http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-informacje/15111-informator-oszkolach-i-pl
http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-informacje/15111-informator-oszkolach-i-pl


 
LEGENDA

 ‖ łącze, hiperlink, odsyłacz,  

 ‖ przeczytaj materiał,

 ‖ obejrzyj,

 ‖ sypjalnie, bursy, internaty,

 ‖ dogodna komunikacja,

 ‖ bliska lokalizacja,

 ‖ wif ii,

 ‖ stołówka, wyżywienie, 

 ‖ dostęp do internetu,

 ‖ nazwa szkoły

 ‖ lokalizacja,

 ‖ telefon do szkoły

 ‖ email do sekretariatu,

 ‖ adres mail do rekrutacji szkoły,

 ‖ ulica, kod pocztowy, dokładny adres.

Plik informatora najlepiej przeglądać 
w darmowej aplikacji acrobat reader. 
Informator zawiera wiele interaktywnych 
elementów, przycisków, odsyłaczy, 
hiperlinków, które przekierowują do 
łączy, informacji w środku dokumentu 
pdf lub na zewnętrzne witryny i aplikacje 
pocztowe.

Najlepsze zalecane darmowe 
aplikacje, programy do odczytywania, 
przeglądania plików pdf:

1. Acrobat Reader. 

2. PDF-XChange Editor

3. Sodapdf 

Ikony, znaki informacyjne w pliku pdf informatora 
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