
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych  

przez Powiat Grójecki w roku szkolnym 2016/2017 

Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu przedstawia ofertę edukacyjną szkół 

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. 

Szkoły ponadgimnazjalne – o wieloletniej tradycji i z dobrą bazą dydaktyczną – dysponują 

profesjonalną kadrą pedagogiczną, która umiejętnie i z dużym zaangażowaniem przygotowuje 

młodych ludzi do dalszego zdobywania wiedzy oraz podejmowania zadań zawodowych  

i życiowych. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymują stypendia w ramach LOKALNEGO PROGRAMU 

WSPIERANIA EDUKACJI, LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI  UCZNIÓW PIERWSZYCH 

KLAS  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PREZ POWIAT GRÓJECKI. 

 

Pragnąc przybliżyć ofertę kształcenia dla młodzieży jak i dla dorosłych, powiatowe szkoły 

ponadgimnazjalne corocznie organizują tzw. dni otwarte.  
 

Szkoła 
DZEŃ OTWARTY 
Data/ godzina 

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 
2016/2017 

(R-przedmioty rozszerzone i U-uzupełniające) 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Skargi w Grójcu 

ul. Poświętne 17 
05-600 Grójec 

tel. 048-664-24-74 
sekretariat.logrojec@grojec.pl 

www.logrojec.pl 

17.03.2016 r. 
w godzinach 1430 – 1700 

R -  j. polski, j. angielski, historia U - przyroda, edukacja 
artystyczna 
R - matematyka, j. angielski, geografia U – historia 
 i społeczeństwo, ekonomia w praktyce 
R -  j. polski, j. angielski, biologia U - historia  
i społeczeństwo, podstawy psychologii 
R -  matematyka, j. angielski, biologia U – historia 
i społeczeństwo, ekologia w praktyce 
R - biologia, chemia U - historia i społeczeństwo, 
matematyka i fizyka dla medycyny 
R - matematyka, fizyka, informatyka U – historia 
i społeczeństwo, rysunek techniczny 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Wysockiego w Warce 

ul. Warszawska 45 
05-660 Warka 

tel. 048-667-23-26 
sekretariat.lowarka@grojec.pl 

www.lowarka.pl 

22.03.2016 r. 
od godziny 1230 

R- matematyka, geografia, j. angielski U- historia  
i społeczeństwo 
R- biologia, chemia, matematyka/geografia U- historia  
i społeczeństwo 
R- j. polski, historia,  j. angielski U- przyroda 
R- matematyka, fizyka, informatyka U- historia  
i społeczeństwo 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Armii Krajowej Obwodu 

Głuszec – Grójec 
w Grójcu 

tel. 048-664-26-20 
sekretariat.zspgrojec@grojec.pl 

www.zspgrojec.eu 

21.03.2016 r. 
w godzinach 1100 – 1500 

16.04.2016 r. 
w godzinach 900 – 1300 

Liceum Ogólnokształcące 
R- język polski, język angielski, geografia  
U- historia i społeczeństwo  
Technikum 
- technik ekonomista 
- technik mechanik  
- technik handlowiec  
- technik informatyk  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
- wielozawodowa  
- mechanik pojazdów samochodowych 
- sprzedawca 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. W. Witosa w Jasieńcu 

ul. Czerska 1 
05-604 Jasieniec 

16.03.2016 r. 
w godzinach 900 – 1500 

15.05.2016 r. 
w godzinach 1300 – 1800 

Liceum Ogólnokształcące  
Klasa sportowa  
R- język angielski, biologia  
U- historia i społeczeństwo, zajęcia sportowe  
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tel. 048-661-35-88 
sekretariat.zspjasieniec@grojec.pl 

www.zspjasieniec.pl 

Klasa artystyczna  
R- język angielski, biologia  
U- historia i społeczeństwo, zajęcia teatralne, 
dziennikarskie, muzyczne  
Technikum  
- technik żywienia i usług gastronomicznych  
- technik informatyk  
- technik agrobiznesu 
- technik handlowiec  
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
- technik usług fryzjerskich  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych  
- mechanik pojazdów samochodowych 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  

w Nowej Wsi 
Nowa Wieś 70A 
05-660 Warka 

tel. 048-667-20-12 
sekretariat.zspnwies@grojec.pl 

www.nowawies.ckziu.edu.pl 

21.03.2016 r. 
w godzinach 1030 – 1700 

8.04.2016 r. 
w godzinach 1000 – 1700 

9.04.2016 r. 
w godzinach 830 – 1200 

22.05.2016 r. 
w godzinach 1400 – 2000 

(dzień otwarty 
połączony z koncertem 
„Dla Naszych Mam”) 

Technikum 
- technik ogrodnik o profilu logistyka produktów 
ogrodniczych 
- technik architektury krajobrazu z elementami 
florystyki 
- technik geodeta o profilu geoinformatyka 
- technik obsługi turystycznej o profilu stewardessa  
i pilot wycieczek 
- technik ekonomista o profilu menedżersko-prawnym 
- technik organizacji reklamy o profilu medialnym  
z elementami dziennikarstwa 
- technik spedytor o profilu spedycja międzynarodowa 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa”  
w Warce 

ul. Obwodowa 2 
05-660 Warka 

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

www.zspwarka.grojec.pl 

30.03- 8.04.2016 r. 
Tydzień Zawodowca 

Liceum Ogólnokształcące  
Klasa policyjna  
R - wos, geografia, język obcy 
U- historia i społeczeństwo, edukacja policyjna  
Klasa wojskowa  
R - wos, geografia, język obcy  
U- historia i społeczeństwo, edukacja wojskowa  
Technikum  
- technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 
- technik logistyk  
- technik hotelarstwa   
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
- wielozawodowa  
- klasa integracyjna 

 

Wszystkich zainteresowanych procedurą rekrutacji przypominamy, że od 25 kwietnia  

do 21 czerwca br. rozpoczyna się rekrutacja do ponadgimnazjalnych szkół młodzieżowych.  

W ww. terminie kandydaci mają możliwość składania dokumentów do wybranych szkół. 

(Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji 

uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017) – załącznik do pobrania 

pod adresem www.grojec.pl zakładka Edukacja oraz na platformie edukacyjnej  

 

Przyszłych kandydatów serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych szkół osobiście lub 

też do zapoznania się z ich ofertą edukacyjną za pośrednictwem stron internetowych. 
 

 

Wydział Edukacji i Zdrowia  

Starostwa Powiatowego w Grójcu 
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