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Informator Samorządowy
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

liceum ogólnokształcące 
rozszerzenie/zawód liczba 

oddziałów
liczba uczniów

język polski, język angielski, język
język polski, historia, wos          

język angielski
matematyka, fizyka, język angielski

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

liceum ogólnokształcące

liczba oddziałów liczba uczniów

biologia, geografia, język

Poz. zawód liczba oddziałów liczba uczniów

technik urządzeń dźwigowych

Branżowa szkoła I stopnia
Lp. zawód liczba 

oddziałów
uczniów

mechanik pojazdów samochodowych

młodociani:

krawiec, elektromechanik pojazdów 

zabudowy i robót wykończeniowych 

zegarmistrz, złotnik
–

ślusarz, mechanik monter maszyn i
urządzeń, operator urządzeń przemysłu 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Ignacego Włodzimierza 
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liceum ogólnokształcące

liczba oddziałów liczba uczniów

biologia, geografia, język

Branżowa szkoła I stopnia
zawód liczba 

oddziałów
uczniów

mechanik pojazdów samochodowych

młodociani:

krawiec, elektromechanik pojazdów 
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urządzeń, operator urządzeń przemysłu 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Ignacego Włodzimierza 

liceum ogólnokształcące

liczba oddziałów liczba uczniów

biologia, geografia, język

zawód liczba oddziałów liczba uczniów

technik urządzeń dźwigowych

zegarmistrz, złotnik
–
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urządzeń, operator urządzeń przemysłu 

w związku z remontem 
przeprawy przez Bzurę 

zamknięty – 
wyznaczono 
objazdy!!! 

organizacja ruchu.  

Brak przejazdu przez 
most na ul. Mostowej 

Nabór do szkół 
ponadpodstawowych

17 maja br. rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 
2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez powiat sochaczewski. Szkoły te znajdują się 
w Sochaczewie oraz w Teresinie. Rejestracja kandydatów będzie 

możliwa do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00.

Wzorem lat poprzednich rekruta-
cja odbywa się drogą elektronicz-
ną poprzez stronę internetową:  
sochaczew.edu.com.pl/kandydat. 
Należy rozpocząć od założenia konta 
kandydata. Po jego założeniu wybie-
ra się z oferty szkół oddziały, do któ-
rych uczeń chce być przyjęty (możli-
wość wyboru wszystkich oddziałów 
z  oferty), wypełniamy wszelkie po-
trzebne wymagane dane i  druku-
jemy wniosek. Podpisany przez ro-
dzica bądź opiekuna prawnego 
wniosek należy przedłożyć w szkole, 

którą kandydat wybrał na pierw-
szym miejscu. Można to zrobić oso-
biście, przesłać pocztą na adres szko-
ły lub zeskanować i przesłać na adres 
e-mail danej szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sochaczewie 
nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Sochaczewie
zsrcku.ogrodnik@op.pl

Zespół Szkół w Teresinie  
rekrutacja@zsteresin.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Fryde-
ryka Chopina  
lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkie-
wicza w Sochaczewie
nabor2021@iwaszkiewicz.edu.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej należy uzupełnić 
o  kopie świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i  zaświadcze-
nia o  wyniku egzaminu ósmokla-
sisty w  terminie od 25 czerwca 
2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 
15:00 (również można to zrobić oso-
biście, przesłać pocztą na adres szko-
ły lub zeskanować i przesłać na adres 
e-mail wybranej szkoły).

W  przypadku zmiany preferencji 
kandydat zobowiązany jest do zgło-
szenia tego faktu w  szkole będącej 

dotychczasową pierwszego wybo-
ru, celem anulowania wniosku kan-
dydata, a następnie ponownego wy-
generowania wniosku i dostarczenia 
go do szkoły będącej aktualną szkołą 
pierwszego wyboru (wniosek można 
złożyć osobiście, przesłać pocztą na 
adres szkoły lub zeskanować i prze-
słać na adres e-mail danej szkoły). 
Zmiany wyboru preferencji można 
dokonać w terminie od 25 czerwca 
2021  r. do 14 lipca 2021 r. godz. 
15:00.

Ogłoszenie list kandydatów za-
kwalifikowanych i  niezakwalifiko-
wanych nastąpi 22 lipca 2021 r. 

W  szkole, do której kandydat zo-
stał zakwalifikowany należy w termi-
nie od 23 lipca 2021 r. do 30 lip-
ca 2021 r. godz. 15:00 potwierdzić 
wolę przyjęcia w postaci przedłoże-
nia oryginału świadectwa ukończe-
nia szkoły i  oryginału zaświadczenia 
o  wynikach egzaminu zewnętrznego 
(osobiście w  szkole). W  przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie za-
wodowe dodatkowo wymagane jest 
zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o  braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycz-
nej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenie psychologicz-
ne o  braku przeciwwskazań psycho-
logicznych do kierowania pojazdem.

W  przypadku braku możliwości 
przedłożenia takiego zaświadczenia 
lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 
pełnoletni kandydat informują o tym 
dyrektora szkoły w  terminie do 30 
lipca  2021 r. do godz. 15.00. Należy 
wtedy wskazać przyczynę niedotrzy-
mania terminu. Wówczas zaświadcze-
nie lub orzeczenie składa się dyrekto-
rowi szkoły, do której uczeń został 
przyjęty, nie później niż do 24 wrze-
śnia 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 
2021 r. zaświadczenia lub orzecze-
nia będzie równoznaczne z  rezygna-
cją z kontynuowania nauki w szkole, 
do której uczeń został przyjęty. Skie-
rowania do lekarza będą wydawa-
ne przez szkoły w  terminach usta-
lonych w regulaminach rekrutacji.

Ogłoszenie list kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych nastąpi w po-
niedziałek, 2 sierpnia 2021 r.

Ofertę edukacyjną poszczególnych 
szkół można znaleźć na ich stronach 
internetowych. ■Informator Samorządowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
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Oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego im. Ignacego 

Włodzimierza Garbolewskiego 

w Sochaczewie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Poz. rozszerzenie
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów
1 biologia, geografia, język angielski 1 30

TECHNIKUM

Poz. zawód
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów
1 technik mechanik 0,5 15

2 technik budownictwa 0,5 15

3 technik logistyk 0,5 15

3 technik spedytor 0,5 15

4 technik urządzeń dźwigowych 0,5 15

5 technik elektryk 0,5 15

6 technik informatyk 1 30

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Poz. zawód
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów

1
mechanik pojazdów samochodowych (młodociany 
pracownik)

1 30

2

Wielozawodowa

Młodociani pracownicy:
blacharz samochodowy, fryzjer, krawiec, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, elektryk, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, 
piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, 
murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, 
lakiernik samochodowy, blacharz, elektromechanik, 
betoniarz-zbrojarz, złotnik-jubiler, elektronik, mechanik 
motocyklowy, magazynier – logistyk, dekarz, operator 
obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów kolejowych

uczniowie:
ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator 
urządzeń przemysłu chemicznego

2 60

Zespół Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  

im. Bohaterów Walk nad Bzurą 

1939 r. w Sochaczewie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Poz. rozszerzenie
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów
1 biologia, chemia, język angielski 1 30

TECHNIKUM

Poz. zawód
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów
1 technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30

2 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 1 30

3 technik eksploatacji portów i terminali 1 30

4 technik geodeta 0,5 15

5 technik ogrodnik 0,5 15

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Poz. zawód
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów
1 kucharz 0,5 15

2

wielozawodowa

młodociani pracownicy:
piekarz, cukiernik, operator maszyn leśnych, fotograf, 
drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich, 
elektryk, krawiec,  operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego, ślusarz, operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych

0,5 15

Zespół Szkół im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Sochaczewie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Poz. rozszerzenie
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów

1 język angielski, język polski, geografia 1 30

2 język angielski, historia, wos 1 30

TECHNIKUM

Poz. zawód
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów

1 technik  ekonomista 0,5 15

2 technik rachunkowości 0,5 15

3 technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 15

4 technik hotelarstwa 0,5 15

5 technik reklamy 0,5 15

6 technik handlowiec 0,5 15

Zespół Szkół im. Prymasa 

Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Teresinie

TECHNIKUM

Poz. zawód liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

1 technik logistyk 0,5 15

2 technik mechanik 0,5 15

3 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0,5 15

4 technik przemysłu mody 0,5 15

5 technik elektroenergetyk transportu szynowego 0,5 15

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Poz. zawód
liczba 

oddziałów
liczba 

uczniów

1 kierowca mechanik 0,5 15

2 elektryk 0,5 15

Liceum Ogólnokształcące 

im. Fryderyka Chopina 

w Sochaczewie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Poz. rozszerzenie
liczba  

oddziałów
liczba  

uczniów

1 język polski, język angielski, język niemiecki 1 30

2 język polski, historia, wos 1 30

3 biologia, chemia 1 30

4 matematyka, geografia, język angielski 1 30

5 matematyka, fizyka, język angielski 1 30

6 matematyka, fizyka, informatyka 1 30


