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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- klasa medyczna
- klasa policyjna 
- klasa turystyczno-sportowa z elementami
  rehabilitacji i fitnessu/crossfitu 
  

TECHNIKUM 
- technik budownictwa
- technik elektronik
- technik informatyk
- technik mechanik
- technik ochrony środowiska
- technik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
- murarz-tynkarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- ślusarz
- stolarz





LO klasa turystyczno - sportowa - 
          z elementami rehabilitacji i fitnessu/crossfitu 

Rozszerzamy, dodajemy:
- biologię,
- geografię,
- język obcy,
- podstawy anatomii,
- gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
- zajęcia fitness,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe.

  

Co dalej:
Będziesz mógł/a kontynuować 
naukę na wybranym kierunku 
studiów wyższych, między innymi
wychowaniu fizycznym, 
rehabilitacji, fizjoterapii, turystyce 
i rekreacji, geografii, biologii,
biotechnologii, dietetyce.

  Charakterystyka kierunku:

- rozwijanie zainteresowań, pasji  podróżniczych
  i sportowych,
- poznawanie specyfiki i możliwości ludzkiego 
  organizmu,
- odkrywanie walorów przyrodniczych
  i kulturowych Polski i regionu poprzez wycieczki,
  rajdy piesze, biwaki, obozy,
- aktywna współpraca z lokalnymi klubami 
  sportowymi.

Reprezentanci kadry narodowej 
juniorów w piłce ręcznej plażowej



LO - klasa medyczna Z UE CS PP RÓ EŁ I SS  Z w K 1Ó  Ł NR

ED M YA CS ZA NL A
K

  Charakterystyka kierunku:
- współpraca szkoły z placówkami 
   służby zdrowia,
- poznanie podstaw wiedzy z zakresu 
   ratownictwa medycznego,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- poznanie technik pracy laboratoryjnej, 
- uczestnictwo w wykładach i zajęciach
  uczelni o profilu medycznym,
- możliwość sprawdzenia się w pracy 
  na rzecz innych w ramach wolontariatu.

Co dalej:

Będziesz mógł/a kontynuować naukę 

na wybranym kierunku studiów 

wyższych, np. medycyna, 

pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, 

biologia, chemia, biotechnologia, 

fizjoterapia, farmacja, stomatologia, 

weterynaria, zootechnika.
Bądź po ukończeniu studium 

policealnego uzyskasz tytuł opiekuna 

medycznego,opiekunkuna 

środowiskowego, opiekuna w domu 

pomocy społecznej, opiekuna 

dziecięcego, technika analityka, 

asystenta stomatologicznego, technika 

masażysty, technika bhp, dietetyka.



LO - klasa medyczna Z UE CS PP RÓ EŁ I SS  Z w K 1Ó  Ł NR

ED M YA CS ZA NL A
K

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 

Zajęcia z fizjoterapii 
 



LO - klasa policyjna SIERPC

Rozszerzamy, dodajemy:
- język polski,
- historię,
- wiedzę o społeczeństwie 
  lub język angielski,
- podstawy psychologii.
Realizujemy przedmioty wynikające 
z opracowanego przez Gabinet 
Komendanta Głównego Policji „Programu
nauczania dla klas ponadgimnazjalnych 
w zakresie funkcjonowania Policji”:
- służbę społeczeństwu,
- kwalifikacje do służby w Policji,
- wiedzę o Policji,
- wf z elementami samoobrony.
Poza tym uczniowie uczestniczą w:
- zajęciach strzeleckich,
- zajęciach terenowych, sprawnościowych,
  biegach przełajowych, biwakach, 
  zawodach sportowo-obronnych.
  

Przy wyborze tej klasy zwiększasz swoją
szansę na zostanie policjantem, znalezienie

pracy w służbach mundurowych i ratowniczych,
gdyż absolwenci klasy mundurowej, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z 17 grudnia 2013r., otrzymują dodatkowe punkty 

przy rekrutacji do Policji.

Co dalej:
Będziesz mógł/a kontynuować 
naukę na wybranym kierunku 
studiów wyższych: prawo,
administracja, bezpieczeństwo
wewnętrzne, bezpieczeństwo
narodowe, europeistyka, 
stosunki międzynarodowe,
logistyka, kryminologia, 
ekonomika obronności.



LO - klasa policyjna SIERPC

Zajęcia terenowe, sprawnościowe

Laureaci ogólnopolskiego konkursu
filmowego poświęconego postaci
Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystość Ślubowania i Promocji

Lekcja w Sądzie Rejonowym





technik budownictwa

Kariera zawodowa: 
•  podjęcie nauki na studiach, w szczególności
  na kierunkach budownictwo, geodezja,
  architektura, inżynieria środowiska,
  gospodarka przestrzenna, 
•  praca w przedsiębiorstwach budowlanych, 
  biurach projektowych i kosztorysowych, 
  hurtowniach materiałów budowlanych, 
  urzędach administracji państwowej 
  i samorządowej, wytwórniach prefabrykatów 
  budowlanych, założonej przez siebie 
  firmie budowlanej.

Uczniowie w trakcie zajęć korzystają 
z pracowni komputerowej wyposażonej 

w profesjonalne programy:
AutoCAD do sporządzania rysunków 

technicznych, Norma Pro 
do sporządzania dokumentacji 
kosztorysowej, a także pomocy 
dydaktycznych w formie makiet, 

modeli, dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej



technik elektronik

Kariera zawodowa: 
•  praca w pracowniach projektowania 
  i stosowania urządzeń elektronicznych, 
•  w pracowniach i biurach 
  konstrukcyjno-technologicznych, 
•  w zakładach instalujących urządzenia 
  elektroniczne, 
•  w firmach instalujących systemy 
  alarmowe, nagłaśniające  i monitoringu, 
•  w organizacjach administracji publicznej 
  i przedsiębiorstwach eksploatujących 
  systemy i urządzenia elektroniczne, 
•  praca jako doradca handlowo-techniczny 
  ds. elektroniki.

Zdobywasz umiejętności: 
•  wykonywania instalacji urządzeń 
  elektronicznych, 
•  eksploatacji urządzeń elektronicznych, 
•  projektowania układów elektronicznych, 
•  montażu, uruchamiania i testowania 
  układów i urządzeń mikroprocesorowych, 
•  wykonywania specjalistycznych badań 
  i pomiarów, 
•  naprawy urządzeń i układów elektronicznych, 
•  obsługi i serwisu sprzętu audiowizualnego 
  i nagłośnienia,
 •  montaż i konserwacja systemów 
  alarmowych i monitoringu.

„Zarobki po studiach. Na topie 
informatycy, geolodzy, elektronicy.”

                                    Dziennik Zachodni 

„Na najwyższe zarobki tuż po studiach 
mogą liczyć absolwenci informatyki, 

elektroniki i telekomunikacji 
oraz automatyki i robotyki”

                                        media.pracuj.pl

„Osoby zatrudnione w charakterze 
elektronika przyznają, że w ich zawodzie 
znalezienie pracy nie jest problemem.”

                                                flstrefa.pl



technik informatyk

Kariera zawodowa: 
•  praca we wszystkich gałęziach gospodarki, 
  w których mają zastosowanie komputery, 
•  punkty serwisowe (montaż, modernizacja 
  i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
•  obsługa i administrowanie sieci komputerowych,
•  działy obsługi graficznej wydawnictw,
•  działy obsługi marketingowej firm, 
•  projektowanie i administrowanie stron, 
•  własna działalność gospodarcza, 
•  sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu
  komputerowego  i oprogramowania.

Zdobywasz umiejętności: 
•  montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, 
•  projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami, 
•  tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, 
•  sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi, 
•  obsługi oprogramowania użytkowego, 
•  doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
•  obsługi urządzeń peryferyjnych, 
•  podstaw programowania. 

Noc Informatyków 2020



technik mechanik

Kariera zawodowa: praca w zakładach naprawczych, narzędziowniach, prototypowniach, 
w zakładach przemysłowych, usługowych, rzemiośle.

Uczniowie kształcąc się w zawodzie technik mechanik zdobywają specjalność operatora 
obrabiarek skrawających oraz podstawy  wykształcenia ogólnego niezbędnego do kontynuacji 

nauki na wybranym kierunku studiów politechnicznych.

Jest tak¿e czas na relaks



technik ochrony środowiska

Kariera zawodowa: 
•  praca w wydziałach ochrony środowiska 
  np. w referatach ochrony środowiska 
  Urzędów Gmin i Miast, stacjach uzdatniania 
  wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach 
  unieszkodliwiania odpadów, miejskich 
  przedsiębiorstwach wodociągów 
  i kanalizacji, działach ochrony środowiska 
  zakładów przemysłowych, stacjach badań 
  i kontroli środowiska, 
•  kontynuacja nauki na wybranym kierunku 
  studiów.

Młodzież: 
•  wykonuje badania dotyczące stanu 
  środowiska, 
•  ocenia stopień zanieczyszczenia środowiska, 
•  planuje i realizuje zadania związane 
  z ochroną środowiska, 
•  prowadzi prace dotyczące ochrony gleb.
 
 

Uczniowie: 
wykonują badania i analizy parametrów wody,
powietrza, gleby, pomiary hałasu, uczestniczą 

w wycieczkach i wyjściach do zakładów 
przemysłowych, reprezentują szkołę 

w ogólnopolskich kampaniach i konkursach 
związanych z ochroną środowiska 

(Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Eko-Planecie) 
oraz akcjach proekologicznych. Zajęcia 

z monitoringu środowiska odbywają w terenie. 

 Zajęcia praktyczne realizowane są
w nowoczesnej pracowni laboratoryjnej.



technik pojazdów samochodowych

Kariera zawodowa: 
•  praca w firmach branży motoryzacyjnej, 
•  własna firma, 
•  kontynuacja nauki na wybranym
  kierunku studiów.

Zdobywasz umiejętności: 
•  diagnozowania oraz naprawiania 
  elektrycznych i elektronicznych układów 
  pojazdów samochodowych, 
•  diagnozowania i naprawiania
  podzespołów pojazdów samochodowych, 
•  organizowania i prowadzenia procesu 
  obsługi pojazdów samochodowych, 
•  korzystania ze specjalistycznego 
  oprogramowania, 
•  oceniania stanu technicznego zespołów 
  i podzespołów pojazdów samochodowych, 
•  dobierania części zamiennych 
  i materiałów eksploatacyjnych.



Branżowa Szkoła I stopnia

Po zakończeniu edukacji na poziomie Branżowej Szkoły  I stopnia
kontynuacja nauki w Branżowej Szkole II stopnia.

MURARZ-TYNKARZ 
wznosi nowe obiekty, remontuje obiekty już istniejące, a także przebudowuje 
je lub odbudowuje, zajmuje się murowaniem fundamentów, murów prostych, 

ścian warstwowych nośnych i działowych o różnych grubościach z różnorodnych 
materiałów budowlanych, przy zastosowaniu odpowiednich wiązań i spoin.

Kariera zawodowa:
praca w firmach budowlano - remontowych, własna działalność. 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
obsługuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych, obsługuje programy 

komputerowe, czyta dokumentację techniczną, zdobywa prawo jazdy kategorii B. 
Kariera zawodowa: 

praca w warsztatach samochodowych, własna firma. 

ŚLUSARZ 
wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi, uzyskuje dodatkowe uprawnienia

spawacza, operatora wózków transportowych, obsługuje programy komputerowe. 
Kariera zawodowa: 

praca w zakładach naprawczych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem 
i eksploatacją wyrobów technicznych branży metalowej, własna firma. 

STOLARZ 
wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, naprawy, renowację i konserwację wyrobów 

stolarskich.
Kariera zawodowa:

praca w przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii
drzewnej, opakowań, prowadzenie własnego zakładu stolarskiego. 



projekty unijne

Udział uczniów w projektach pozalekcyjnych zaowocował wyposażeniem różnych 
pracowni w nowoczesny sprzęt do nauki przedmiotów zawodowych, najnowszym

oprogramowaniem oraz podręcznikami do kształcenia zawodowego  
w branży budowlanej i mechanicznej.

Od kilku lat w szkole realizowane są projekty unijne mające na celu podniesienie 
jakości kształcenia  oraz wzrost umiejętności uczniów sprzyjających rozwojowi 

kariery zawodowej.

„SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI”„MAZOWSZE - STYPENDIA DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH”



„Ucha nadstawiam, słucham jak gra, muzyka we mnie, w muzyce ja”

Jeśli chcesz przeżyć niezapomniane 
chwile, ze sztuką muzyką, śpiewem 

to idealnie trafiłaś/eś!!!

gramy, śpiewamy, występujemy



pomagamy, wspieramy

Wolontariusze biorą czynny udział 
w licznych akcjach, m.in.:
- honorowym krwiodawstwie,
- nauce udzielania pierwszej pomocy,
- zbiórkach charytatywnych,
- Mazowieckich Dniach Integracji,
- Sierpeckich Dniach Osób Niepełnosprawnych,
- festynach sportowo-rekreacyjnych,
- wyjazdach integracyjno-edukacyjnych,
- zajęciach sportowych z osobami 
  niepełnosprawnymi,
- szkoleniach wolontariuszy w Ciechocinku,
- ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”.
  Współpracują z Bankiem Żywności w Płocku.

W naszej szkole prężnie działają wolontariusze, 
współpracujący z Sierpeckim Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka 

"Szansa na Życie", a także Centrum Niezależnego 
Życia w Ciechocinku.

Mecz z reprezentantami
Amp Futbol Polska



sport, czyli zwyciężamy

Wicemistrzowie Województwa Mazowieckiego w sztafetowych biegach przełajowych

Paweł Przybojewski - reprezentant Polski
w Trójboju Siłowym.

Andżelika Płótnicka Mistrzyni Europy 
w Trójboju Siłowym



Razem świetnie się bawimy!!!



pracownie



baza sportowa



internat, stołówka

Chciałbyś podjąć naukę w naszej szkole, ale na przeszkodzie stoi znaczna
odległość od domu? Nie chcesz marnować czasu na uciążliwe dojazdy 

i oczekiwanie na środek transportu? Mamy dla Ciebie fantastyczną propozycję!!!
Zamieszkaj blisko szkoły, w naszym internacie!!!

Co w nim znajdziesz:
- pokoje wyposażone w nowe meble,
- fachową opiekę nauczycieli internatu,
- dostęp do Internetu,
- salę przeznaczoną do aktywnego wypoczynku,
- bilard, stół do tenisa,
- miłe towarzystwo kolegów i koleżanek ze szkoły.

Jesteśmy jedyną szkołą średnią w Sierpcu, która posiada internat. 
Każdy, kto zostanie uczniem naszej szkoły i wyrazi taką chęć, 

ma zagwarantowane miejsce w placówce. Internat jest miejscem,
w którym się nie tylko mieszka, uczy, ale także aktywnie 

i ciekawie spędza wolny czas. 
Dodatkowym atutem są niskie koszty utrzymania w placówce. 



WYGRYWASZ

ZAPRASZAMY

„MECHANIK”
WYBIERASZ
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