
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych  
przez Powiat Grójecki w roku szkolnym 2018/2019 

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu, przedstawia ofertę edukacyjną 

szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. Szkoły ponadgimnazjalne w naszym powiecie posiadają 

wieloletnią tradycję, dobrą bazą dydaktyczną oraz dysponują profesjonalną kadrą pedagogiczną, która 

umiejętnie i z dużym zaangażowaniem przygotowuje młodych ludzi do dalszego zdobywania wiedzy  

i podejmowania zadań zawodowych i życiowych. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grójeckim otrzymują różnego rodzaju stypendia:   w ramach 

LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI - stypendia dla uczniów pierwszych klas szkół 

ponadgimnazjalnych oraz stypendia dla uczniów uzdolnionych, ponadto stypendia socjalne oraz stypendia 

Prezesa Rady Ministrów. 

Pragnąc przybliżyć ofertę kształcenia dla młodzieży, powiatowe szkoły ponadgimnazjalne corocznie organizują 

tzw. dni otwarte.  

Lp. Szkoła 
Dzień otwarty 
Data / godz. 

Planowane kierunki 

1.  

Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Skargi 

Grójec 
ul. Poświętne 17 

05-600 Grójec 
tel. 048-664-24-74 
logrojec@grojec.pl 

www.logrojec.pl 

16.04.2018r. g. 14.30 - 16.00 *R- j. polski, j. angielski, historia, U- przyroda, 
Konwersatorium:  z j. niemieckiego / j. rosyjskiego 
* R- matematyka, j. angielski, geografia, U- historia  
i społeczeństwo, j. niemiecki / j. rosyjski  w biznesie 
* R- biologia, chemia, U- historia i społeczeństwo 
fizyka dla medycyny / edukacja matematyczna 
* R- matematyka, fizyka, informatyka, U- historia  
i społeczeństwo, algorytmika 
 

2.  

Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Wysockiego 

Warka 
ul. Warszawska 45 

05-660 Warka 
tel. 048-667-23-26 
lowarka@grojec.pl 

www.lowarka.pl 

23.03.2018r. g. 12.30 – 15.30 * R- matematyka, geografia, j. angielski 
U- historia i społeczeństwo 
* R- biologia, chemia, j. angielski,  
U- historia i społeczeństwo 
* R- j. polski, historia, j. angielski,  
U- przyroda 

3.  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

im. Armii Krajowej Obwodu 
Głuszec – Grójec 

Grójec 
ul. Piotra Skargi 12 

05-600 Grójec 
tel. 048-664-26-20 

zspgrojec@grojec.pl 
www.zspgrojec.eu 

21.03.2018r. g. 11.00 - 15.00 
21.04.2018r. g. 09.00 - 13.00 
25.04.2018 g. 11.00 - 15.00 

Ponadto w dniach: 
21.03. 2018r. 

w godz. 
11.00 – 13.00 

i 
21.04.2018r. 

w godz. 9.00 – 13.00 
„Dzień Zawodowca” lekcje 
otwarte dla uczniów klas III 
gimnazjów i ich rodziców 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 
* R- geografia, język polski, historia 
U- edukacja turystyczna 
* R- język obcy, historia, geografia 
U- edukacja wojskowa 
TECHNIKUM: 
*technik ekonomista 
* technik handlowiec 
* technik spedytor 
* technik informatyk 
*technik mechanik 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: 
* wielozawodowa 

http://www.mazowsze.grojec.pl/index.php/oswiata/oferta-edukacyjna-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-prowadzonych-przez-powiat-gr%C3%B3jecki-w-roku-szkolnym-2013-2014.html
http://www.mazowsze.grojec.pl/index.php/oswiata/oferta-edukacyjna-szk%C3%B3%C5%82-ponadgimnazjalnych-prowadzonych-przez-powiat-gr%C3%B3jecki-w-roku-szkolnym-2013-2014.html
http://www.logrojec.pl/
mailto:owarka@grojec.pl
mailto:zspgrojec@grojec.pl
http://www.zspgrojec.eu/


4.  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

im. W. Witosa 
Jasieniec 

ul. Czerska 1 
05-604 Jasieniec 

tel./fax. 048-661-35-88 
zspjasieniec@grojec.pl 

www.zspjasieniec.pl 

06.04.2018r. g. 9.00 – 16.00 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 
*R- j. angielski, biologia 
U- historia i społeczeństwo, zajęcia sportowe 
Innowacja „Bądź FIT – przez fitness do zdrowia” 
*R- j. angielski, biologia 
U- historia i społeczeństwo, zajęcia teatralne,  
dziennikarskie, muzyczne 
TECHNIKUM: 
* technik żywienia i usług gastronomicznych 
Innowacja „Zdrowy styl życia” 
* technik informatyk Innowacja „Specjalista cyfrowych 
technik audiowizualnych 
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
* technik usług fryzjerskich 
*technik agrobiznesu Innowacja „ Lider 
przedsiębiorczości w rolnictwie i sadownictwie” 

* technik handlowiec Innowacja „ Menadżer biznesu” 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: 
*mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 
*mechanik pojazdów samochodowych 

5.  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa” 
Warka 

ul. Obwodowa 2 
05-660 Warka 

tel. 048-667-21-74 
zspwarka@grojec.pl 

www.zspwarka.grojec.pl 

10.04.2018r. g. 12.30 – 15.30 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 
*R - informatyka, geografia, j. angielski, U- historia  
i społeczeństwo,  edukacja policyjna 
* R - informatyka, geografia,   
j. angielski, U- historia i społeczeństwo,  edukacja 
wojskowa 
* R - informatyka, geografia, j. angielski, U – historia  
i społeczeństwo, edukacja strażacka 
TECHNIKUM: 
* technik logistyk 
*technik hotelarstwa 
*technik żywienia i usług gastronomicznych 
*technik spedytor 
*technik pojazdów samochodowych 
*technik handlowiec 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: 
*wielozawodowa 
 

6.  

Centrum Kształcenia 
Zawodowego  

i Ustawicznego  
w Nowej Wsi 

Nowa Wieś 70A 
05-660 Warka 

tel./fax. 048-667-20-12 
zspnwies@grojec.pl 

www.nowawies.ckziu.edu.pl 
 

21.03.2018r. g. 10.30 – 18.00 
13.04.2018r. g. 10.30 – 18.00 
14.04.2018r. g. 8.30 – 12.00 

 
27.05.2018r. g. 14.00 - 20.00 

w tym dniu odbywa się również 
Piknik Rodzinny 

TECHNIKUM: 
* technik ogrodnik, 
* technik architektury krajobrazu z elementami 
florystyki 
*technik usług fryzjerskich z elementami wizażu 
*technik spedytor o profilu spedycja 
międzynarodowa 
*technik ekonomista o profilu menażersko – 
prawnym 
*technik geodeta 
*technik obsługi turystycznej o profilu stewardessa  
i pilot wycieczek 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: 
*ogrodnicza 

 

Przyszłych kandydatów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych szkół osobiście lub też do zapoznania się 

z ich ofertą edukacyjną za pośrednictwem stron internetowych. 
 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu  

Starostwa Powiatowego w Grójcu 
 

mailto:zspjasieniec@grojec.pl
mailto:zspwarka@grojec.pl
http://www.zspwarka.grojec.pl/
mailto:zspnwies@grojec.pl
http://www.nowawies.ckziu.edu.pl/

