
szkoły dla młodzieży 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych 

w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. 1000 Lecia 15,  18-200 Wysokie Mazowieckie 

e-mail: sekretariat@jagiellonczyk.org.pl  

www.jagiellonczyk.org.pl  

Typ szkoły Profil Liczba miejsc 

liceum 

ogólnokształcące  

humanistyczno-prawniczy                                                              30 

matematyczno-fizyczny                                                                   30 

biologiczno-chemiczny 30 

językowy 30 

geograficzno-matematyczny 30 

ogólny  30 

informatyczny 30 

 

 

Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl 

 www.zszwysmaz.podlasie.pl 

Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 

technikum technik ekonomista 30 

technik logistyk 30 

technik hotelarstwa 30 

technik technologii żywności 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

technik informatyk 30 

technik przetwórstwa mleczarskiego  30 

technik programista  30 

technik fotografii i multimediów  30 

mailto:sekretariat@jagiellonczyk.org.pl
http://www.jagiellonczyk.org.pl/
mailto:zesp_szk_zaw@o2.pl
http://www.zszwysmaz.podlasie.pl/


 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. Władysława Pelca 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

e-mail: ckzwmsekr@go2.pl 

www.ckzwm.edu.pl  

Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 

 technik mechatronik 30 

technik pojazdów samochodowych 30 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 30 

technik chłodnictwa i klimatyzacji 30 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 30 

branżowa szkoła I 

stopnia 

oddział wielozawodowy 30 

mechanik pojazdów samochodowych 30 

rolnik 30 

kucharz 30 

branżowa szkoła II 

stopnia 

technik pojazdów samochodowych 30 

technik rolnik 30 

technik agrobiznesu 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz 

w Krzyżewie 

Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły 

e-mail:  zsrkrzyzewo@wp.pl   

www.zsrkrzyzewo.pl  

Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 

liceum 

ogólnokształcące 

prozdrowotny 30 

technikum technik rolnik 30 

mailto:ckzwmsekr@go2.pl
http://www.ckzwm.edu.pl/
mailto:zsrkrzyzewo@wp.pl
http://www.zsrkrzyzewo.pl/


technik organizacji  turystycznej 30 

technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 

30 

technik agrobiznesu 30 

technik ogrodnik 30 

branżowa szkoła I 

stopnia 

rolnik  

 

30 
ogrodnik 

pszczelarz  

stolarz 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec 

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl  

www.zsoiz-ciechanowiec.pl  

Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 

liceum 

ogólnokształcące 

politechniczny  30 

wojskowy 60 

medyczny 30 

humanistyczno-prawny 30 

informatyczny 30 

technikum  technik usług fryzjerskich 30 

technik budownictwa 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

 technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 

30 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 30 

branżowa szkoła I 

stopnia 

oddział wielozawodowy 30 

branżowa szkoła II 

stopnia 

technik budownictwa 30 

technik inżynierii sanitarnej 30 

technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 

30 

technik usług fryzjerskich 30 

technik żywienia i usług gastronomicznych  30 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/


technik pojazdów samochodowych 30 

technik rolnik 30 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Czyżewie 

ul. Niepodległości 3, 18-220 Czyżew 

e-mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl  

www.zsoiz-czyzew.pl 

Typ szkoły Profil/zawód Liczba miejsc 

liceum 

ogólnokształcące 

językowo - humanistyczny 30 

językowo – informatyczny  30 

mundurowy  30 

technikum technik żywienia i usług gastronomicznych 30 

 

technik agrobiznesu 30 

technik informatyk 30 

technik weterynarii 30 

technik architektury krajobrazu 30 

technik technologii żywności 30 

branżowa szkoła I 

stopnia 

oddział wielozawodowy 30 

 

 

mailto:sekretariat@zsoiz-czyzew.pl
http://www.zsoiz-czyzew.pl/

