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Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści!  

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce już 

niemal 60 lat funkcjonuje na rynku edukacyjnym miasta i regionu. 

Z przyjemnością stwierdzamy, że corocznie mury naszej szkoły opuszczają ludzie, którzy 

doskonale funkcjonują w życiu zawodowym i społecznym. W przeciągu tych wielu lat 

zmienialiśmy ofertę kształcenia, dopasowując ją do potrzeb rynku pracy. Jesteśmy placówką, 

która kultywuje wieloletnie tradycje i tym samym kształtuje postawy patriotyczne młodych 

ludzi oraz w sposób znaczący oddziałuje na środowisko lokalne.  

W roku jubileuszu 60 – lecia oferujemy ciekawe i przyszłościowe kierunki kształcenia 

dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. 

 

W Technikum Nr 2 proponujemy kształcenie w następujących zawodach: 

- technik informatyk – Oddział przygotowania wojskowego 

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje 

je i naprawia; projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi; tworzy 

i administruje strony internetowe oraz bazy danych 

- technik pojazdów samochodowych – Oddział przygotowania wojskowego 

Obsługuje, diagnozuje oraz naprawia pojazdy samochodowe w tym mechatroniczne systemy 

pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. 

Absolwent zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B.  

Oddział przygotowania wojskowego wydatnie przyczyni się nie tylko do zdobycia 

wykształcenia zawodowego (technik informatyk lub technik pojazdów samochodowych), ale 

także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszłości z zawodem żołnierza, 

w tym m.in. zapewni dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych, da też 

możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej.  

- technik reklamy – innowacja: koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji 

reklamowej 

Określa rolę i funkcję reklamy, wykonuje projekty reklam, zarządza procesem  tworzenia 

reklamy, wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany, opracowuje plan kampanii 

reklamowej oraz zarządza procesem jej realizacji. 

- technik weterynarii 

Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych i realizacji zadań 

inspekcji weterynaryjnej: prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt. Nabywa 



uprawnienia na prawo jazdy kategorii T.  Zdobyte wykształcenie umożliwia również 

samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. 

- technik usług fryzjerskich – innowacja: profesjonalne, nowoczesne fryzjerstwo 

z elementami trychologii i wizualizacją wizerunku 

Wykonuje zabiegi na włosach klienta, dobierając sposoby, metody, techniki i technologie. 

Projektuje fryzury, uwzględniając indywidualne cechy klienta: zarządza zakładem 

fryzjerskim. 

- technik budownictwa – innowacja: komputerowe wspomaganie procesu budowlanego 

Nadzoruje prace budowlane, przygotowuje i prowadzi dokumentację budowy, sporządza 

kosztorysy robót, przygotowuje dokumentację przetargową, sporządza harmonogramy robót 

i planuje prace zespołów, projektuje obiekty i ich wnętrza, zarządza obiektami budowlanymi. 

- technik robót wykończeniowych w budownictwie – innowacja: architektura wnętrz 

Wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe. Koordynuje prace związane 

z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych. Organizuje i kontroluje roboty 

wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych. 

 

W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 proponujemy kształcenie w oddziałach: 

- wielozawodowym 

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne na turnusach dokształcania 

teoretycznego, odpowiednio I, II, III stopnia, natomiast praktyczna nauka zawodu 

u pracodawców. Najczęściej w rzemieślniczych zakładach pracy lub przedsiębiorstwach 

handlowo – usługowych.  

- kierowca mechanik 

Zdobywa kwalifikacje do kierowania pojazdami transportu drogowego, eksploatowania 

i konserwowania środków transportu drogowego, planowania przewozu osób i rzeczy, 

organizowania transportu drogowego, obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie 

drogowym, prowadzenia dokumentacji w zakresie transportu drogowego. 

Absolwent zdobywa uprawnienia prawa jazdy kategorii B. 

 

Każdy młody człowiek w naszej szkole znajdzie ciekawy kierunek kształcenia, który 

umożliwi mu w przyszłości wykonywanie satysfakcjonującego zawodu i przygotuje do 

dorosłego życia. Technikum to najlepszy wybór dla ucznia, który chce zdobyć zarówno dobry 

zawód, jak i maturę. Sukces zawodowy osiąga ten, kto potrafi połączyć teorię z praktyką, kto 

wybiera swój zawód zgodnie z zainteresowaniami, kto odczuwa satysfakcję z wykonywanej 

później pracy. Ogromne znaczenie ma dla nas to, aby uczniowie naszej szkoły kształcili się w 

sposób efektywny i nowoczesny, zdobywali kwalifikacje i umiejętności oczekiwane na rynku 

pracy. 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: zsz2.ostroleka.edu.pl oraz strony fb: 

@ZSZ2OKA  

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami sukcesów 

Dyrekcja i Społeczność  

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  

im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich                     

w Ostrołęce 


