
KIERUNKI KSZTAŁCENIA W POWIECIE EŁCKIM

ROK SZKOLNY 2023/2024

Obraz Jan Vašek z Pixabay

elk.edu.com.pl

I N F O R M AT O R
Ó S M O K L A S I S T Y



Droga Ósmoklasistko,

Drogi Ósmoklasisto,

przygotowaliśmy informator o kierunkach kształcenia w powiecie ełckim w roku 
szkolnym 2023/2024, żeby podpowiedzieć Wam wybór szkoły ponadpodstawowej.

ź otwiera drogę na interesujące studia albo do pracy w poszukiwanym zawodzie,
ź dba o wysoki poziom nauczania i przyjazną atmosferę,
ź wyposażona jest w nowoczesny sprzęt,
ź proponuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,

ź prowadzi działalność charytatywna i społeczną.
ź rozwija kontakty zagraniczne,

Zapewniam, że każda ełcka szkoła ponadpodstawowa:

Uczniowie w ełckich szkołach ponadpodstawowych kształcą się gruntownie, 
następnie zdają z powodzeniem egzaminy zawodowe i maturalne.

Powiat Ełcki prowadzi rekrutację na stronie internetowej elk.edu.com.pl. 
Tam odnajdziesz więcej informacji o tym, jak się dostać z powodzeniem do I klasy 
szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

Życzę trafnego wyboru na kolejnym etapie swojej edukacji w liceum, technikum albo 
branżowej szkole I stopnia.

Marek Chojnowski
Starosta Ełcki

Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Ełku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

powiat.elk.pl

Mazurski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Ełku
ul. Sikorskiego 5A
19-300 Ełk

modn.elk.pl

EŁK 2023



ZDAWALNOŚĆ
MATURY

19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 3
87 610 30 30
lo1@elk.edu.pl
lo1.elk.pl

biologia, chemia, rolnictwo, 
technologia żywności, 
medycyna i pokrewne

biologia, chemia,

ROZSZERZENIE

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język angielski

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku

Klasy I w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

ROBERT
HOFFMANN

A

język polski, geografia,

ROZSZERZENIE

studia ekonomiczne, nauki 
społeczno-polityczne, 
uczelnie mundurowe

język angielski

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

B
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

studia humanistyczne, 
prawo, dziennikarstwo, 
psychologia

język polski, historia,
język angielski

ROZSZERZENIE

C

ROZSZERZENIE

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka, 
jezyk angielski

studia politechniczne, 
nauki ścisłe

D E

studia ekonomiczne, 
politechniczne

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, geografia,

ROZSZERZENIE

język angielski

F

język angielski

ROZSZERZENIE

studia okołomedyczne, 
psychologia,ekonomia 
biotechnologia, rolnistwo

biologia, geografia,
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

I JĘZYK OBCY

język angielski 

do wyboru 

na poziomie rozszerzonym

w grupach 
międzyoddziałowych

język niemiecki, język 
rosyjski, język francuski 

II JĘZYK OBCY

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

100%



Zespół Szkół nr 2 im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

87 610 43 23
ul. Sikorskiego 7
19-300 Ełk

zs2.elk.pl
sekretariat@zs2.elk.pl

Klasy I w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

BARBARA 
FIEDORUK

C

ROZSZERZENIE

PR, marketing, bankowość, 
rachunkowość, geografia, 
geodezja, ekonomia, 
turystyka, logistyka, geologia

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

A 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, fizyka
język obcy

matematyka, politechniczne, 
fizyka, informatyczne, 
ekonomiczne

ROZSZERZENIE

B

język obcy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

matematyka, geografia,
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język obcy
biologia, chemia,

ROZSZERZENIE

biologia, biotechnologia, 
chemia, okołomedyczne, 
kosmetologia, weterynaria, 
rolnictwo, dietetyka

język angielski 
na poziomie rozszerzonym

w grupach 
międzyoddziałowych

I JĘZYK OBCY

język niemiecki, język 
rosyjski, język francuski 

II JĘZYK OBCY

do wyboru 

D E F PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język polski, historia,
język obcy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

język polski, geografia,
język obcy

matematyka, biologia,
język obcy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

historia, prawo, filologiczne, 
dziennikarstwo, psychologia, 
socjologia, kulturoznawstwo, 
stosunki międzynarodowe, PR

ROZSZERZENIE
dziennikarstwo, filologiczne, 
turystyka, geografia, handel 
zagraniczny, politologia, 
nauki społeczne, ekonomia

ROZSZERZENIE

matematyka, politechniczne, 
biologia,biotechnologia, 
medycyna, okołomedyczne, 
weterynaria, rolnictwo

ROZSZERZENIE

KIERUNKI KSZTAŁCENIA



Zespół Szkół Sportowych w Ełku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

19-300 Ełk

sekretariat@zss.elk.pl
zss.elk.pl

ul. Suwalska 15
87 732 63 70

język angielski, filozofia
język polski, geografia,

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
UZUPEŁNIAJĄCE

Klasy I w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

DOROTA TERESA 
KARPIŃSKA

A

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
UZUPEŁNIAJĄCE

język angielski, 
rehabilitacja z elementami 
ratownictwa

biologia, geografia,

B

DO KLASY SPORTOWEJ OBOWIĄZUJE 

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

JĘZYKi OBCE

język niemiecki
język angielski

 
ROZSZERZENIE

studia wychowania 
fizycznego, 
okołomedyczne, biologia, 
ratownictwo

KLASA SPORTOWA

piłka nożna,
siatkówka, koszykówka

studia humanistyczne
ROZSZERZENIE

DO NASZEJ 
DRUŻYNY

DOŁĄCZ 

WYBÓR PRZYSZŁOŚĆ 
PERSPEKTYWY NAUKA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA



19-300 Ełk

87 621 69 92
ul. 11 Listopada 24 

zs1.elk.pl
zs1@zs1.elk.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Klasy I rok szkolny 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

JOLANTA AGATA 

OPALUCH

Technikum nr 1 w Ełku 
I stopnia nr 1 w Ełku
Branżowa Szkoła 

OPIS ZAWODÓW

Kształcenie teoretyczne  w szkole 
i na kursach w ośrodkach szkolenia, 
kształcenie praktyczne u pracodawców

fryzjer, fotograf, stolarz, piekarz, 
mechanik samochodowy i inne

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownctwie

Kształcenie teoretyczne w szkole, 
kształcenie praktyczne w CKZ w Ełku

KLASA 
WIELOZAWODOWA

OPIS ZAWODU

MONTER JACHTÓW I ŁODZI

wykonanie i montaż elementów 
konstrukcyjnych, osprzętu, 
wyposażenia łodzi i jachtów, 
prace remontowe i konserwacyjne

JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki

JĘZYK OBCY: język angielskiTECHNIK GEODETA
OPIS ZAWODU
wykonuje i opracowuje pomiary 
sytuacyjne terenu; gospodarka 
nieruchomościami i ewidencja gruntów; 
obsługuje instrumenty pomiarowe 
i programy komputerowe; 

i kartograficznych, biurach projektowych 
pracuje w firmach geodezyjnych 

TECHNIK 
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  
z elementami dietetyki

OPIS ZAWODU

praca w branży spożywczej, 

planuje diety racjonalnego odżywiania; 
badanie, ocena i produkcja żywności;

w laboratoriach analitycznych

Zakłady Mięsne ANIMEX refundują 
uczniom koszty biletów miesięcznych 
na dojazd do szkoły

TECHNIK WETERYNARII

OPIS ZAWODU

w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu 
chorób zwierząt; zabiegi pielęgnacyjne 

czynności pomocnicze 

i zootechniczne; praca w gabinetach 
weterynaryjnych, lecznicach, 
schroniskach, ogrodach zoologicznych, 
w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej

TECHNIK 
PRZEMYSŁU JACHTOWEGO

NOWY ZAWÓD

OPIS ZAWODU

nadzór, wykonanie montażu konstrukcji 

i łodzi; kosztorysy i dokumentacja 
materiałowa i technologiczna; serwis; 
praca w stoczniach, portach, biurach 
konstrukcyjnych, eksploatacji jachtów

oraz elementów wyposażenia jachtów 

ORGANIZACJI TURYSTYKI
TECHNIK 

OPIS ZAWODU

przewodnik, pilot wycieczek, rezydent; 
organizuje, przygotowuje, rozlicza 
imprezy turystyczne; prowadzi biura 
turystyczne i centra informacji; 
praca w ośrodkach wypoczynkowych, 
agencjach turystycznych, pensjonatach

TECHNIK BUDOWNICTWA

OPIS ZAWODU

wykonuje, organizuje, kontroluje prace 
budowlane; projektuje obiekty, 
sporządza kosztorysy i dokumentację 
przetargową; praca w firmach 
budowlanych, hurtowniach, 
pracowniach projektowych 
i konserwatorskich, urzędach nadzoru

ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK 

OPIS ZAWODU

projektuje obiekty, parki i ogrody; 
urządza i konserwuje tereny zielone; 
opracowuje projekty roślinne 
w specjalistycznych programach; praca 
w firmach projektujących, realizujących, 
pielengnujących obiekty architektury

TECHNIK 
ANALITYK z elementami 
kosmetologii

NOWY ZAWÓD

OPIS ZAWODU
dobór sprzetu laboratoryjnego 
i odczynników chemicznych; badania 
analityczne surowców i materiałów; 
praca w laboratoriach przemysłowych
i naukowych, kryminalistycznych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA



19-300 Ełk

sekretariat@zs5.elk.pl

ul. Sikorskiego 5
87 610 23 31

zs5.elk.pl

Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

Klasy I w roku szkolnym 2023/2024

MACIEJ
DYREKTOR SZKOŁY

KARANOWSKI

TECHNIK EKONOMISTA

OPIS ZAWODU

obsługuje komputerowe 
programy księgowe; prowadzi 
biznes; swobodnie porusza 
się w świecie finansów 
i podatków

TECHNIK LOGISTYK

OPIS ZAWODU

planuje produkcję i zapasy; 
prognozuje transport 
i spedycję; praca w działach 
logistycznych firm, w handlu

TECHNIK INFORMATYK

OPIS ZAWODU

TECHNIK REKLAMY

OPIS ZAWODU

realizuje projekty reklamowe; 
obsługuje programy graficzne; 
stosuje techniki reklamy, 
praca w agencji reklamowej, 
w studiu graficznym

Technikum nr 5 w Ełku JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki

składa i konfiguruje sprzęt 
komputerowy; administruje 
siecią komputerową; 
programuje; projektuje strony 
www i bazy danych

KIERUNKI KSZTAŁCENIA



zs6-elk.edupage.org

ul. M. Kajki 4
87 610 23 62

19-300 Ełk

zs6@elk.edu.pl

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Klasy I w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

CHYLIŃSKI
SYLWESTER

TECHNIK HOTELARSTWA

OPIS ZAWODU

obsługa gości w recepcji, 
komunikowanie się w językach 
obcych, samodzielne 
opracowanie i realizacja usług 
dodatkowych imprez 
turystycznych i rekreacyjnych, 
obsługa kasy fiskalnej, 
współpraca z biurami podróży

Technikum nr 4 w Ełku 

I stopnia nr 3 w Ełku
Branżowa Szkoła

OPIS ZAWODU

sporządzanie, dekorowanie, 
ekspedycja potraw i napojów

KUCHARZ

OPIS ZAWODU

CUKIERNIK

produkcja i dekorowanie ciast, 
ciastek, deserów, lodów
i in. wyrobów cukierniczych

JĘZYK OBCY: język angielski

OPIS ZAWODU

SPRZEDAWCA

profesjonalna obsługa klienta, 
praca w sprzedaży tradycyjnej, 
samoobsługowej, internetowej 

JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

ZS 6 prowadzi INTERNAT dla uczniów spoza Ełku

TECHNIK HANDLOWIEC

OPIS ZAWODU

prowadzenie frmy, korespondencji 
handlowej w języku polskim 
i obcym, techniki negocjacji oraz 
reklamy, poszukiwanie klientów 
biznesowych

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK ŻYWIENIA 

OPIS ZAWODU

sporządzanie potraw kuchni 
polskiej i innych narodów, łączenie 
w potrawach smaków i zapachów, 
stosowanie nowoczesnych technik 
produkcji potraw i zasad żywienia 
dietetycznego



19-300 Ełk
ul. Armii Krajowej 1
87 610 31 09
zsme@elk.edu.pl
zsme.elk.pl

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Klasy I w roku szkolnym 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY

ANDRZEJ 
GERUS

TECHNIK ELEKTRYK

OPIS ZAWODU

montaż, uruchamianie, 
konserwacja instalacji 
elektrycznych; eksploatacja 
maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych

TECHNIK MECHATRONIK

OPIS ZAWODU

projektowanie, konstruowanie, 
programowanie, eksploatacja 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

OPIS ZAWODU

obsługa, diagnostyka, 
naprawa i eksploatacja 
pojazdów samochodowych

TECHNIK MECHANIK

OPIS ZAWODU

i obróbki przedmiotów 
z metalu i tworzyw sztucznych 

i sterowanych numerycznie 
CNC do kształtowania

produkcja i użytkowanie 
obrabiarek konwencjonalnych

Technikum nr 6 w Ełku 

I stopnia nr 4 w Ełku
Branżowa Szkoła 

OPIS ZAWODU

obsługa, diagnostyka, naprawa 
pojazdów samochodowych

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

OPIS ZAWODU

OPERATOR OBRABIAREK 
SKRAWAJĄCYCH

i tworzyw sztucznych

i sterowanych numerycznie 
CNC do obróbki metalu 

użytkowanie obrabiarek 
konwencjonalnych

JĘZYKI OBCE: j. angielski, j. niemiecki JĘZYK OBCY: język angielski

KIERUNKI KSZTAŁCENIA



19-300 Ełk
ul. Sikorskiego 7A

elkbursa@wp.pl
www.bursa.elk.pl

737 192 083

Bursa Szkolna w Ełku

DYREKTOR PLACÓWKI

KŁUBOWICZ
WITOLD 

BARWNE ŻYCIE W BURSIE SZKOLNEJ

Jak zostać mieszkańcem Bursy Szkolnej w Ełku?

ź Złóż w sekretariacie wypełniony kwestionariusz-wniosek 
z załącznikami, potwierdzony w szkole, że jesteś uczniem

ź Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest 
dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego 
zamieszkania

Szanowni Rodzice,

Warunki do nauki, wypoczynku i rozwoju:

ź Najważniejsze jest bezpieczeństwo pobytu oraz dobro 
i wszechstronny społeczny, moralny i intelektualny 
rozwój wychowanka bursy szkolnej

ź Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, 
uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego 
człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na piękno

ź 30% młodzieży uzyskuje powyżej 4,0 średnią ocen w szkole 

ź 3-osobowe pokoje z łazienką wyposażoną w pełny węzeł 
sanitarny, z dostępem do Internetu i telewizji

ź kuchnie samoobsługowe  

ź 18 sekcji i zespołów rozwijających artystycznie, sportowo, 
społecznie

ź całodobowa opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

ź całodzienne wyżywienie

ź do dyspozycji pracownie fitness, świetlice, bilard, piłkarzyki, 
stoły pingpongowe, biblioteka z bogatym księgozbiorem

ź pokoje cichej nauki na każdym piętrze

ź położenie w pobliżu wszystkich szkół i ważnych obiektów



19-300 Ełk

87 610 37 42
zss4elk@op.pl

ul. Grajewska 16a

sosw.miastoelk.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Ełku

DYREKTOR PLACÓWKI

KRZYSZTOF
WASZCZUK

KUCHARZ/PIEKARZ

posługuje się normami, recepturami, instrukcjami, sprzętem 
i urządzeniami, rozróżnia surowce, dodatki i materiały pomocnicze 
stosowane w produkcji gastronomicznej, 
sporządza półprodukty i produkty gastronomiczne; zna pojęcia związane
z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, zna 
przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej oraz prawa pracy;  
posługuje się językiem obcym w sposób umożliwiający realizację zadań 
zawodowych; posługuje się technologią informacyjną

ul. Matejki 1
19-300 Ełk

787 954 070
sekretariat@ckpiu.pl
ckz.elk.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku

OBRYCKA

DYREKTOR PLACÓWKI

MARTA

Internat dla uczniów 
zamiejscowych

OPIS ZAWODU

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 
UCZNIÓW 

SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Porta, Prodeko, Impress Decor, PGE, 
Serwistal, Fregata, Kuźnia Smaku,  
Masuria Arte, Siedlisko Morena, Kotniz, 
Saxdor Shipyard,  Renault Ełk Łukasik, 
Autosalon Eucar, PTSB Transbud Ełk, 
Wasilewski Developer, PSB Murbet, 
Chata, Fala i inne

dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli

CKZ współpracuje z pracodawcami,
którzy udostępniają zakłady na zajęcia 
praktyczne, praktyki zawodowe

WSPÓŁPRACA 
Z PRACODAWCAMI

ź zajęcia praktyczne uczniów 
w specjalistycznych 
pracowniach,

ź zajęcia pozalekcyjne

ź wizyty studyjne 
u pracodawców,

ź praktyki zawodowe i staże 
u pracodawców,

ź doradztwo zawodowe,

ź etap praktyczny egzaminu 
zawodowego, 



887 877 101
sekretariat@mos.elk.pl
mos.elk.pl

19-300 Ełk
ul. Grunwaldzka 10

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku

KOC
ANDRZEJ 
DYREKTOR PLACÓWKI

SEKCJE SPORTOWE

WIOŚLARSTWO

Uczestnictwo od 10 roku życia

Dyscyplina o ugruntowanych
tradycjach i osiągnięciach: 
6 olimpijczyków z Ełku

Zajęcia na basenie wioślarskim 
i na Jeziorze Ełckim

PŁYWANIE

Zajęcia na ełckej pływalni
Nauczanie pływania i profil 
wyczynowy 

Uczestnictwo od 7 roku życia

ŻEGLARSTWO

Zajęcia na Jeziorze Ełckimi
Uczestnictwo od 7 roku życia

Żeglowanie na łodziach typu 
Kadet i Optymist, zimą bojery

LEKKOATLETYKA

Uczestnictwo od 10 roku życia
Zajęcia na stadionie 
lekkoatletycznym
Konkurencje sportowe: biegi, 
rzuty, skoki, gry i zabawy

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
PRZEZ CAŁY ROK

ZAJCIA SPORTOWE 

po lekcjach w szkole

ergometry, siłownia

Latem treningi na wodzie
Zimą basen wioślarski, 

Uczestnictwo w zajęciach bezpłatne

Treningi popołudniowe 

ź Wypożyczalnia sprzętu wodnego
ź Udostępnianie sprzętu do zajęć 

szkolnych

ź Kursy na patent żeglarza
ź Rekreacja na cyplu MOS

ź Organizacja spływów kajakowych

ź Szkolenie z bezpieczeństwa 
użytkowania sprzętu wodnego 
i bezpiecznego zachowania na 
wodzie

Oferta dodatkowa



ppp.elk.edu.pl

19-300 Ełk
ul. Michała Kajki 8
87 610 27 47, 87 610 27 57
pcpp.pelk@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ełku

GOS
BOGUMIŁA
DYREKTOR PLACÓWKI

BEZPŁATNE DIAGNOZY, PORADY, TERAPIE

ź warsztaty dla rodziców metodą Carol Sutton
ź wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ź psychologiczne
ź doradztwo zawodowe

ź integracji sensorycznej z elementami fizjoterapii

ź pedagogiczne

ź neurologopedyczne/logopedyczne

ź diagnostyka i rehabilitacja niemowląt metodą NDT Bobath
ź przetwarzania słuchowego/Johansena/Neuroflow

ź Szkoła dla Rodziców

POMOC

- specyficzne trudności w uczeniu się
- zaburzenia ze spektrum autyzmu

- niedokształcenie mowy 
- dogoterapia
- elektro-neuro-mobilizacja obszaru 

twarzowego

19-300 Ełk
ul. Sikorskiego 5A
87 621 10 71
modn@modn.elk.pl
modn.elk.pl

Mazurski  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

DYREKTOR PLACÓWKI

MICHAŁ 
JODKO

OFERTA DLA UCZNIÓW

ź wspieranie nauczycieli inicjujących imprezy dla dzieci 
i młodzieży

ź międzyszkolne konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne

ź Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
ź Konkurs Międzynarodowy Kangur Matematyczny

ź wojewódzkie konkursy przedmiotowe
ź powiatowe konkursy wiedzy i umiejętności, plastyczne, 

graficzne, dydaktyczne i filmowe

ź konkursy tematyczne związane z rocznicami ważnych 
wydarzeń historycznych lub historycznych postaci

WSPÓŁPRACA

- z organizacjami pozarządowymi

konkursów i turniejów
- wsparcie inicjatyw uczniów 
i nauczycieli

- fundowanie nagród laureatom
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