


Przez ostatnie lata z uwagą wsłuchi-
waliśmy się w głos waszych starszych 
koleżanek i kolegów, dziś absolwentów 

szkół średnich, poszerzając i uatrakcyjniając 
wachlarz możliwości kształcenia w szkołach 
ponadpodstawowych Powiatu Piskiego. 
Chcąc zwiększać Wasze szanse dalszego 
rozwoju naukowego i zawodowego, sukce-
sywnie dostosowujemy ofertę edukacyjną, 
zmieniając strukturę szkół i placówek. 
Mając na uwadze zmieniające się realia 
i potrzeby rynku pracy, tworzymy dla Was 
nowe kierunki kształcenia, modernizujemy 
i przekształcamy już istniejące, likwidujemy 
te, które nie znalazły waszego uznania. 
Śledzimy aktualne zmiany i trendy, jakimi 
przyszły rynek pracy będzie się poddawać, 
by móc zaproponować wam najlepsze 
rozwiązania, przynoszące szereg możliwości 
Waszego dalszego rozkwitu.

O wyjątkowości naszych szkół stanowią  
nie tylko rozwojowe kierunki kształcenia,  
ale również wszystko to, co sprawia, że 
nauka staje się łatwiejszą a zdobywanie 
wiedzy miłym obowiązkiem wypełnianym 
pasją i zaangażowaniem. Dla Was, wypo-
sażamy szkoły w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny, budujemy i modernizujemy 
obiekty szkolne, proponujemy 
udział w szeregu dodatkowych 
zajęciach rozwijających Wasze pasje i 
zainteresowania, umożliwiamy Wam 
zdobycie wiedzy i doświadczenia 
na europejskim rynku pracy.

Drodzy Uczniowie,

Dziś przed Wami pytania: co z tą trudną 
przyszłością edukacyjną zrobić? jak 
zaplanować lata, które mogą ukształtować 
Wasze dalsze życie zawodowe? Decyzja, 
z którą przyszło Wam się mierzyć tym 
bardziej jest trudna, że podejmowana 
jest w tak niekomfortowych warunkach 
spowodowanych pandemią. Wiem, że  
z tego powodu jest wam trudniej. 
Rozumiem, że możecie być zmęczeni 
obecną sytuacją, ale wierzę też, że za 
chwilę wszystko wróci do normy, znów 
będziemy mogli cieszyć się brakiem 
nałożonych ograniczeń. Przed Wami 
jednak jeszcze jedna, bardzo ważna 
decyzja - musicie dokonać wyboru szkoły, 
która przez kolejnych kilka lat stanie się 
miejscem budowania Waszej przyszłości. 
Dlatego zachęcam Was, zostańcie z nami, 
budujcie swoją przyszłość w szkołach 
średnich Powiatu Piskiego. Ze swojej strony 
możemy obiecać, że będziemy stać na 
straży Waszego bezpieczeństwa, dokładać 
wszelkich starań, by oświata miała swój 
dobry czas, przybierała oblicze nadziei 
na  przyszłość.

Do Waszej dyspozycji oddaję niniejszy 
informator oświatowy Powiatu Piskiego. 
Każda zaprezentowana w nim szkoła i 
jednostka oświatowa posiada wyjątkową 
i bogatą ofertę edukacyjną, wartą Waszej 
uwagi. Zachęcam Was do dalszego rozwoju 
w naszych szkołach.
 Starosta Piski - Andrzej Nowicki

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej 
jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

/Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”/

Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Piszu

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Powiatu 
Piskiego do aktywnego spędzania czasu wolnego 
poza zajęciami szkolnymi pod czujnym okiem 
wykwalifikowanej kadry nauczycieli, instruktorów 
i trenerów. Organizujemy wyjątkowo atrakcyjne 
zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne i 
kulturalne. Przyjdź, zobacz, porozmawiaj – 
przekonaj się o tym, że warto zapisać się na zajęcia 
prowadzone przez PMOS w Piszu. Proponujemy 
program stały, okresowy i okazjonalny.

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w sekcjach:
• Żeglarstwo turystyczne, 
• Żeglarstwo regatowe, 
• Pływanie, 
• Kajakarstwo,  
• Sporty walki - Taekwondo,
• Sekcja ogólnorozwojowa.

Do dyspozycji uczestników posiadamy: 
• siłownię, profesjonalnie wyposażone szatnie,
• salę dydaktyczną, 
• miejsce na ognisko i grill,
• wypożyczalnie sprzętu wodnego i turystycznego.

Organizujemy: rejsy żeglarskie, spływy kajakowe, 
wycieczki rowerowe, wypoczynek letni 
„Wakacje pod żaglami”, wypoczynek zimowy. 

PMOS Pisz specjalizuje się w pracy 
z dziećmi i młodzieżą:

Zdrowie, Sport, Rekreacja, Wypoczynek

Drodzy Uczniowie, absolwenci szkół podstawowych,



Zespół Szkół Nr 1 w Piszu
II Liceum Ogólnokształcące

Prowadzimy nabór do klas:

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

Nasze liceum zapewni Ci wykształcenie o którym marzysz! 
Wybierz jeden z proponowanych profili i ciesz się nauką!

„NOWY”

Profil POLITECHNCZNY z programowaniem gier 
Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka, informatyka
Przedmiot uzupełniający: 
język angielski w naukach ścisłych

Profil SPOŁECZNY
Przedmioty rozszerzone: geografia, 
wiedza o społeczeństwie, język angielski

Profil MEDYCZNY
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmiot uzupełniający: biochemia

Profil EKONOMICZNY
Przedmioty rozszerzone: matematyka, 
geografia, język angielski / język niemiecki

Promujemy aktywny wypoczynek.

Politologicznej
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  język polski, historia i WOS.

Biomedycznej
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  biologia, chemia lub biologia, chemia, fizyka.

Turystycznej
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  język angielski, geografia, WOS 
  lub geografia, matematyka, WOS.

Politechnicznej
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  matematyka, informatyka i fizyka.

Zdolni uczniowie otrzymują:
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
• Roczne Stypendium Starosty Piskiego;
• Jednorazowe stypendium Starosty Piskiego;
• Stypendium im. Marcina Antonowicza.

W ramach współpracy 
z Wojskową Akademią Techniczną 
nasi uczniowie uczestniczą
- w zajęciach warsztatowych;
- w zajęciach laboratoryjnych;
- w seminariach.

Stary Ogólniak?

Profil TURYSTYCZNO-SPORTOWY
Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia
Przedmiot uzupełniający: geografia turyzmu

Profil KULTUROWY
Przedmioty rozszerzone: język polski, 
język angielski, historia
Przedmiot uzupełniający: edukacja medialna



Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego

.

w Orzyszu
Liceum:
Proponowane klasy i rozszerzenia 
w Liceum Ogólnokształcącym:

• klasa humanistyczno-językowa 
- rozszerzone przedmioty: 
   język polski, języki obce, historia, WOS
• klasa biologiczno-chemiczna 
- rozszerzone przedmioty: 
   biologia, chemia, fizyka, matematyka
• klasa matematyczno-fizyczna 
- rozszerzone przedmioty: 
   matematyka, fizyka, informatyka, geografia.

Technikum:
Oferujemy możliwość kształcenia się w atrakcyjnych, 
poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

Technik informatyk - wybrane kwalifikacje po ukończeniu kształcenia: montaż, 
naprawa i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych...
Technik organizacji reklamy - możliwości zatrudnienia po ukończeniu kształcenia: 
agencje reklamowe, działy marketingu w przedsiębiorstwach, biura ogłoszeń...
Technik ekonomista - wybrane kwalifikacje: planowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 
prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań 
z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą… 

Branżowa szkoła I stopnia (piekarz, sprzedawca, fryzjer, kucharz, stolarz).

Dodatkowo w naszej ofercie mamy:
• zajęcia wojskowe - w tym ligę strzelecką;
• grafikę komputerową i multimedialną;
• turnieje e-sport;
• inne wynikające z zainteresowań uczniów.

Szkoła mistrzostwa informatycznego 
- od roku szkolnego 2017/2018 realizujemy projekt 
Ministerstwa Obrony Narodowej jako jedna z 12 szkół 
w Polsce! W programie m.in. automatyka i robotyka, druk 3D.

w Piszu

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 
kształci w zawodach:

• Technik administracji
• Technik masażysta
• Opiekun medyczny
• Opiekunka dziecięca
• Asystent osoby niepełnosprawnej
• Opiekun osoby starszej
• Opiekunka środowiskowa
• Technik informatyk
• Technik archiwista
• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH – nauka trwa 4 lata 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
język obcy, geografia, historia, WOS.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą 
kontynuować naukę w LO począwszy od klasy drugiej.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

• EKA.05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
   i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
• EKA.07 prowadzenie rachunkowości;
• EKA.02 organizacja i prowadzenie archiwum;
• INF.02  administracja i eksploatacja systemów 
   komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
   i lokalnych sieci komputerowych;
• INF.03  tworzenie i administrowanie stronami 
   i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

Posiadamy własne laboratorium dydaktyczne oraz 
nowoczesne, profesjonalnie wyposażone pracownie: 
komputerową, techniki biurowej, masażu,
zabiegów higienicznych i opiekuńczych.



• Przyjazna atmosfera i indywidualne 
podejście do ucznia, oraz 
doświadczenie w nauczaniu młodzieży 
i dorosłych

• Nowoczesna baza dydaktyczna 
- odremontowane budynki z 
pracowniami wyposażonymi 
w nowe pomoce dydaktyczne, 
pracownia informatyczna ze 
speclalistycznymi programami do 
kształcenia zawodowego, biblioteka 
z dostępem do Internetu, pracownia 
żywienia wyposażona w dobry 
sprzęt gastronomiczny, warsztaty 
szkolne z profesjonalnym sprzętem 
diagnostycznym, nowe maszyny i 
urządzenia.

• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
(m.in. bezpłatnezajęcia z języków 
obcych, matematyki, piłki siatkowej).

• Kursy w ramach programów UE 
dające możliwość zdobycia kwalifikacji 
zawodowych - spawacza, operatora 
wózka widłowego, wulkanizatora.

• Organizowanie praktyk zawodowych 
w najlepszych zakładach i instytucjach 
w regionie, interesujące szkolenia i 
ciekawe wycieczki.

• Kształcenie w kierunkach rolniczych 
niezbędnych do korzystania ze 
środków UE dla rolnictwa.

• Ośrodek Szkolenia Kierowców i 
możliwość uzyskania przez uczniów 
prawa jazdy kat. B i T.

• Nasi Najlepsi uczniowie otrzymują 
stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
Starosty Piskiego, a laureaci Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
indeksy na wyższe uczelnie.

• Staże za granicą - ERASMUS+  
- Włochy

Zapraszamy !

NASZA OFERTA EDUKACYJNA:

PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM W ZAWODACH:
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
• Technik mechaniazacji rolnictwa i agrotroniki
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik organizacji reklamy
• Technik turystyki wiejskiej
• Technik ekonomista
• Technik agrobiznesu
• Technik Spedytor
• Technik Rolnik
• Technik programista

Szkoła branżowa I stopnia 
• Rolnik
• Kucharz
• Ślusarz
• Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych
• Mechanik Motocyklowy
• Cukiernik 

w Białej Piskiej

Potrzebne dokumenty: podanie, 2 fotografie, zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym 
zawodzie, wyniki egzaminu SP, świadectwo ukończenia szkoły.

DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA
• Technik Informatyk

CZTEROLETNIE LICEUM
• Liceum Ogólnokształcące

ATUTY NASZEJ SZKOŁY



Zespół Szkół Zawodowych 
z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Zawód cię u nas nie spotka. Zawód u nas zdobędziesz!
Nasi uczniowie zdają maturę oraz egzaminy zawodowe!

U nas możesz realizować się w organizacjach:
Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, 

Caritas oraz Stowarzyszenie roZruSZnik.

Oferta edukacyjna 
w branżowej szkole I stopnia:

Oferta edukacyjna w technikum:
• technik pojazdów samochodowych,
• technik ekonomista,
• technik hotelarstwa,
• technik żywienia 
   i usług gastronomicznych,
• technik informatyk.
Posiadamy nowoczesne pracownie samochodowe 
i własny Ośrodek Egzaminowania we wszystkich kwalifikacjach.

Zajęcia praktyczne prowadzone są na warsztatach szkolnych:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej 
   - PATRONAT  FIRMY  FESTOOL

Zajęcia praktyczne prowadzone są u pracodawców:
• ślusarz,
• sprzedawca,
• kucharz,
• piekarz,
• cukiernik 
• murarz-tynkarz,
• monter sieci i instalacji sanitarnych,
• i inne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów.

Zawód Sukces Zadowolenie 
Najlepsza szkoła dająca zawód!

Czekamy na Ciebie!
Zapraszamy!

Internat szkoły – Twój drugi dom!
Za cenę jednego autobusowego biletu miesięcznego 
u nas możesz mieszkać przez cały miesiąc.

Możesz otrzymać:
• stypendium Prezesa Rady Ministrów,
• stypendium Starosty Powiatu Piskiego,
• pomoc socjalną.

Możesz zdobywać trofea, m.in. w turnieju „Prawo Jazdy”, 
Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, zawodach z obrony cywilnej 
oraz ratownictwa medycznego.

Możesz także liczyć na rozwijanie swoich zainteresowań 
w ramach różnych zajęć pozalekcyjnych, zarówno przygotowujących 
do matury, egzaminów zawodowych, jak i relaksacyjnych.



Zespół Szkół Leśnych
w Rucianem-Nidzie

OFERTA KSZTAŁCENIA:

Technikum:
• technik leśnik
• technik informatyk

Szkoła branżowa I stopnia:
• operator maszyn leśnych
• ogrodnik

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
• LES.01 - Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej
• LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi
• ROL.03 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
• ROL.09 - Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
• OGR.02 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
• OGR.05 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie  
posiada bardzo dobrze wyposażoną 
bazę dydaktyczną (m. in. trzy pracownie 
komputerowe, pracownię symulatorów 
maszyn leśnych, nowoczesne warsztaty, 
bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, 
trzy siłownie, strzelnicę pneumatyczną i salę 
tradycji leśnych) oraz noclegową (internat 
oraz szkolne schronisko młodzieżowe).

Oferujemy szeroki zakres zajęć 
pozalekcyjnych (biegi na orientację, 
łucznictwo, strzelectwo sportowe, koło 
sygnalistów myśliwskich, treningi pilarzy, 
siatkówka, zajęcia przygotowujące do 
egzaminów zawodowych) oraz możliwość 
odbycia praktyk zawodowych za granicą 
(Niemcy, Francja).

Nasi uczniowie biorą udział w różnych 
zawodach (rangi krajowej i europejskiej), 
konkursach i olimpiadach. Kładziemy 
nacisk na wszechstronny rozwój młodzieży. 

U nas najważniejszy jest uczeń!



Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie 
na rzecz osób niepełnospranych 
i ich rodzin: ,,Krok po kroku”.

REALIZUJEMY PROGRAM: ,,Za życiem”, 
który obejmuje: muzykoterapię, terapię 
taktylną, logopedię, hipoterapię, masaż 
leczniczy, integrację sensorycznę, Biofeedback.

Nasi wychowankowie biorą udział:
• w Olimpiadach Specjalnych Polska;
• w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
• w pracach Samorządu Uczniowskiego;
• w działaniach szkolnych kół: ekologicznego 
   oraz turystyczno-krajoznawczego;
• nauce oszczędzania poprzez SKO.

Do dyspozycji naszych podopiecznych są: 
• nowe sale: gimnastyczna, integracji 
sensorycznej, hydromasażu i gimnastyki.
• punkt biblioteczny;
• internat w nowym budynku.

Nasz Ośrodek zapewnia:
• rewalidację indywidualną;
• zajęcia gimnastyki sportowej;
• hipoterapię, dogoterpię, BOCCE.

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
• Szkoła Podstawowa klasy I-VIII
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy

w Piszu

Tu uzyskasz pomoc:

Jesteśmy miejscem bezpłatnego wsparcia i pomocy 
udzielanych dzieciom, rodzicom i nauczycielom. 
Nasze zadania to: diagnoza, orzecznictwo, terapia i poradnictwo oraz psychoedukacja.

PSYCHOLOGA, który:
• zbada, czy dziecko dobrze się rozwija;
• pomoże zrozumieć zachowanie dziecka;
• udzieli porad;
• wskaże formy pomocy;
• poprowadzi terapię;
• poprowadzi zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe.

PEDAGOGA, który:
• zbada potrzeby edukacyjne dziecka;
• wyjaśni mechanizmy trudności;
• wskaże rozwiązania problemu;
• poprowadzi terapię pedagogiczną.

LOGOPEDY, który:
• zbada poziom rozwoju mowy dziecka;
• podejmie terapię zaburzeń mowy;
• udzieli porad na temat rozwoju mowy;
• określi jak zaburzenia mowy wpływają na życie dziecka.

DORADCY ZAWODOWEGO, który:
• zbada predyspozycje zawodowe;
• udzieli porad dotyczących wyboru szkoły;
• udostępni informacje edukacyjne i zawodowe;
• wskaże źródła informacji dotyczące rynku pracy.

Prowadzimy grupy wsparcia dla: 
pedagogów i psychologów szkolnych, 
logopedów, doradców zawodowych, rodziców.

Realizujemy program „Szkoły dla Rodziców”, autorskie i ogólnopolskie 
programy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży.

Prowadzimy psychologiczny
punkt konsultacyjny 

dla rodziców i nauczycieli.
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