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+ proponuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,

Zapewniam:

+ wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, 

+ rozwija kontakty zagraniczne,

 

+ każda ełcka szkoła ponadpodstawowa otwiera przejście       
na interesujące studia lub do pracy w wymarzonym  zawodzie,
+ dba o wysoki poziom nauczania i przyjazną atmosferę,

+ prowadzi działalność charytatywną i społeczną.

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

Tam odnajdziesz więcej informacji, jak się dostać do klasy I szkoły 
ponadpodstawowej w roku szkolnym 2021/2022.     

  
Powiat Ełcki prowadzi rekrutację na stronie internetowej   

Życzę trafnego wyboru dalszej drogi swojej edukacji 
w liceum, technikum albo branżowej szkole I stopnia.

Marek Chojnowski
           Starosta Ełcki

którą szkołę ponadpodstawową w Ełku 
wybrać?

Drodzy Ósmoklasiści,

Wybór odpowiedniej dla Ciebie szkoły 
ponadpodstawowej w Ełku, podpowie  
Informator Ósmoklasisty o  kierunkach 
kształenia w powiecie ełckim na rok 
szkolny 2021/2022.

elk.edu.com.pl



Zespół Szkół nr 1 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

.

Technikum nr 1
.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1





Ełk, ul. 11 Listopada 24     tel. 87 621 69 92

Zawód

technik
organizacji turystyki






Technikum nr 1       5-letnie

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1      3-letnia

klasa 
wielozawodowa

monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 

w budownictwie

















technik 
budownictwa

technik
 architektury krajobrazu

technik
 technologii żywności







technik
 geodeta

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







Opis zawodu


   









Zespół Szkół nr 5 
im. Karola Brzostowskiego w Ełku 

Technikum nr 5 





Technikum nr 5     5-letnie

Zawód Opis zawodu

































Ełk, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5     tel. 87 610 23 31   

sekretariat@zs5.elk.pl    zs5.elk.pl



Zespół Szkół nr 6
im. Macieja Rataja w Ełku

Technikum nr 4
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3





Zawód Opis zawodu

technik 
żywienia i usług 

gastronomicznych

technik 
hotelarstwa

technik 
handlowiec

języki obce: angielski, niemiecki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3  3-letnia

kucharz

cukiernik

język obcy: angielski





















   


produkuje i dekoruje ciasta, ciastka, 
desery, lody i inne wyroby cukiernicze.

Ełk, ul. Michała Kajki 4     tel. 87 610 23 62

Technikum nr 4    5-letnie

sprzedawca

profesjonalnie obsługuje klienta 
zgodnie ze  standardami firmowymi, 
pracuje w punktach sprzedaży metodą 
tradycyjną, samoobsługową, 
preselekcji, internetową, telefoniczną.

zs6elk.edu.pl     zs6.elk.edu.pl



Technikum nr 6    5-letnie
Zawód Opis zawodu

języki obce: angielski, niemiecki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4    3-letnia

język obcy: angielski

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
 w Ełku

Technikum nr 6
Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 






































Ełk, ul. Armii Krajowej 1     tel. 87 610 31 09










zsme@elk.edu.pl     zsme.elk.edu.pl

W sporcie nie ma na nas mocnych

Umożliwiamy uczniom uzyskanie dodatkowych uprawnień:
prawo jazdy kategorii B, SEP, kurs spawania.

naprawia i konserwuje maszyny i urządzenia 
techniczne narzędziami i przyrządami 
ślusarskimi i monterskimi; dorabia i naprawia 
uszkodzone części.



Klasa I Ukierunkowanie





4-letni cykl kształcenia

Przedmioty 
rozszerzone 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w Ełku









































Ełk, ul. J. Piłsudskiego 3   tel. 87 610 30 30 

A

B

C

E

D

               lo1@elk.edu.pl     lo1elk.pl






Klasa I Ukierunkowanie

II Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół nr 2 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku





4-letni cykl kształcenia

Przedmioty 
rozszerzone 

matematyka
 fizyka 

język obcy

matematyka, fizyka, politechniczne: 
budownictwo, elektromechanika, 
automatyka i robotyka, mechatronika, 
transport,informatyczne,ekonomiczne;

biologia
chemia 

język obcy

matematyka
geografia 

 język obcy

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

język polski
historia 

 język obcy

polonistyka, historia, prawo, socjologia, 
filologie obce i  klasyczna, psychologia, 
stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, 
kulturoznawstwo, PR;

język polski
geografia 

 język obcy

socjologia, dziennikarstwo, języki obce, 
stosunki międzynarodowe, turystyka, 
handel zagraniczny, nauki społeczne, 
geografia, turystyka, ekonomia,logistyka;

Ełk, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7    tel. 87 610 43 23

matematyka
biologia 

 język obcy

politechnika, matematyka, biologia, 
biotechnologia, medycyna, farmacja, 
pielęgniarstwo, inżynieria genetyczna, 
kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, 
leśnictwo, rolnictwo, dietetyka.

A

B

C

D

E

F

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

  facebook.com/zs2elk
  instagram.com/bialyelk

medycyna, biologia, chemia,farmacja,  
biotechnologia, ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo,kosmetologia, inżynieria 
genetyczna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, 
dietetyka,weterynaria,leśnictwo, rolnictwo; 



Ukierunkowanie

4-letni cykl kształcenia

Przedmioty rozszerzone 

w Zespole Szkół Sportowych w Ełku





Nabór do klasy sportowej i ogólnej



języki obce: angielski, niemiecki

Do klas sportowych 
obowiązuje próba sprawności fizycznej, 

szczegóły na stronie szkoły.

Ełk, ul. Suwalska 15             tel. 87 732 63 70






biologia
geografia
język angielski
rehabilitacja 
z elementami ratownictwa

 język polski
geografia
język angielski
filozofia

 

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

Liceum Ogólnokształcące



Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku





Ełk, ul. Armii Krajowej 43     tel. 87 620 26 10

Zawód

technik
usług fryzjerskich





Liceum      4-letni cykl kształcenia

oddział 
przygotowania 
wojskowego











technik 
spedytor

technik
transporu kolejowego

 



elk@zdz.bialystok.pl 
pl-pl.facebook.com/ElckaSzkolaZDZ elk.zdz.bialystok.pl

Opis zawodu






Zakładu Dskonalenia Zawodowego w Białymstoku zs. w Ełku

Technikum

Liceum
Zakładu Dskonalenia Zawodowego w Białymstoku zs. w Ełku

Technikum 5-letnie

Klasa
Przedmioty 
rozszerzone

Ukierunkowanie









Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży
Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ 

im.mjr. Władysława Raginisa





Ełk, ul. Grunwaldzka 1     tel.  87 621 80 90

Liceum      4-letni cykl kształcenia

cem.elk.sekretariat@gmail.com 
www.cem.elk.pl




Klasa Przedmioty 
rozszerzone

Ukierunkowanie

























W celu przyjęcia do Liceum prosimy kandydata 
o kontakt z sekretariatem CEM (691 382 494), 
aby ustalić termin rozmowy rekrutacyjnej.







Bursa Szkolna 
w Ełku

 

       


      



     
     


      
   
     
      



     







     
    


Oferta  dla uczniów

Ełk, ul. Sikorskiego 7a            
tel. 87 621 25 14
tel. 737 192 083

bursa@bursa.elk.pl                  bursa.elk.pl













Bezpłatne diagnozy i porady

Ełk, ul. Kajki 8  tel. 87 610 27 47
www.ppp.elk.edu.pl   pcpp.pelk@gmail.com

- psychologiczne
- pedagogiczne
- doradztwa zawodowego
- neurologopedyczne/logopedyczne
- integracji sensorycznej
- fizjoterapeutyczne
- przetwarzania słuchowego

- doradztwo zawodowe
- trening umiejętności społecznych
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- terapia psychologiczna
- terapia integracji sensorycznej
- terapia neurologopedyczna i logopedyczna
- fizjoterapia
- nauka alternatywnych metod komunikacji
- terapia ręki
- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców 
metodą Carol Sutton
- diagnostyka i rehabilitacja niemowląt 
metodą NDT Bobath
- indywidualny trening słuchowy Johansen IAS
- Szkoła dla Rodziców

Prowadzimy










Wspomaganie szkolnictwa zawodowego 

- zawodowe zajęcia dodatkowe,

- dodatkowe kwalifikacje zawodowe w trakcie nauki 
w szkole;

- wizyty studyjne i wycieczki zawodoznawcze 
u pracodawców,

- edukacja przedzawodowa dla dzieci,

- doradztwo i poradnictwo zawodowe,
- zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach
- praktyki zawodowe i  staże w firmach,

Kwalifikacje zawodowe

obróbki cieplnej, stolarnia, elektryczna, spawalnia, 
diagnostyki i naprawy pojazdów, montażu, obróbki 
ręcznej, instalacji sanitarnych, krajalnia, frezarki, tokarki, 
szlifierki, obrabiarki CNC, kontroli technicznej, 
budowlana.

Ełk, ul. Matejki 1, sekretariat  ul. 11 Listopada 24

uprawnienia SEP, spawacz MAG i TIG, operator maszyn CNC, 
murarz, monter robót wykończeniowych, stolarz, ślusarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, 
florysta, kosmetyczka, księgowość i inne;

Pracownie zawodowe

tel. 87 621 78 78  sekretariat@ckpiu.pl  ckz.elk.pl







Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Ełku

Urozmaicone zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży przez cały rok.
Latem treningi na wodzie. 
Zimą basen wioślarski, ergometry, doskonale wyposażona siłownia. 
Treningi popołudniowe po lekcjach w szkole. 
Uczestnictwo w zajęciach bezpłatne. 

Wioślarstwo

Pływanie

Żeglarstwo

Lekkoatletyka

ź Uczestnictwo od 10 roku życia

ź Dyscyplina o ogromnych tradycjach 
      i osiągnięciach 

ź Uczestnictwo od 7 roku życia
ź Nauczanie pływania i profil wyczynowy

ź Zimą ślizgi lodowe (bojery)
ź Uczestnictwo od 7 roku życia

ź Żeglowanie na łodziach 
ź typu OPTYMIST i CADET.  

ź Uczestnictwo od 10 roku życia

ź Konkurencje sportowe: biegi, rzuty,  
      skoki, gry i zabawy

SEKCJE SPORTOWE

Ełk, ul. Grunwaldzka 10     tel. 887 887 100

sekretariat@mos.elk.pl      mos.elk.pl

ź Udostępnianie sprzętu do prowadzenia zajęć szkolnych.
ź Wypożyczalnia sprzętu wodnego.

ź Organizowanie spływów kajakowych.
ź Prowadzenie  kursów na patent żeglarza.
ź Udostępniane na cyplu MOS infrastruktury rekreacyjnej.

ź Szkolenia z bezpieczeństwa użytkowania sprzętu wodnego 
i bezpiecznego zachowania na wodzie.







Wybierając sobie przyszłą szkołę ponadpodstawową: 

+ poznaj informacje edukacyjne i zawodowe przydatne 
podczas wyboru przyszłej szkoły. 

+ ustal samoocenę, 

Wybierając szkołę, nie jesteś sam. Co prawda nikt nie zrobi 
tego za Ciebie, ale wielu może pomóc – absolwenci, 
rówieśnicy wychowawca, pedagog szkolny, rodzice, 
doradca zawodowy i Informator ósmoklasisty o  kierunkach 
kształenia w powiecie ełckim w roku szkolnym 2021/2022.

+ swoje mocne strony, 

Rezultaty Twoich działań będą lepsze, jeżeli zwrócisz się 
do doradcy zawodowego. Jest taka osoba w każdej szkole. 
Możesz liczyć na wsparcie doradcy zawodowego 
w planowaniu kariery i konsultacji oferty edukacyjnej szkół 
ponadpodstawych. 

+ lepiej poznaj siebie, 

+ określ swoje zainteresowania, 
+ predyspozycje, 

Poznaj swoje mocne strony 
z doradcą zawodowym

MOJA SZKOŁA





Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.
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