
Oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 

 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 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 

 

1 30 

2 technik budownictwa 1 30 

3 technik logistyk 1 30 

4 technik urządzeń dźwigowych 0,5 15 

5 technik elektryk 0,5 15 

6 technik informatyk 1 30 

 

 

Branżowa szkoła I stopnia 

Lp. zawód liczba oddziałów liczba uczniów 

1 mechanik pojazdów samochodowych 1 30 

liceum ogólnokształcące  

Poz. rozszerzenie/zawód 
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 



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, zegarmistrz, złotnik-jubiler, elektronik, 

mechanik motocyklowy, magazynier – logistyk, dekarz 

 

uczniowie: 

ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator 

urządzeń przemysłu chemicznego 

2 60 

 

 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 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, operator maszyn leśnych, cukiernik, 

fotograf, drukarz offsetowy, operator 

procesów introligatorskich 

0,5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie 
 

 

liceum ogólnokształcące 

Poz. rozszerzenie 
liczba 

oddziałów 
liczba uczniów 

1 język obcy, matematyka, geografia,  0,5 15 

2 język obcy, geografia, wos 0,5 15 

3 język obcy, historia, wos 1 30 

 

technikum 

Poz. zawód 
liczba 

oddziałów 
liczba uczniów 

1 technik  ekonomista 0,5 15 

2 technik rachunkowości 0,5 15 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 15 

3 technik hotelarstwa 0,5 15 

4 technik reklamy 0,5 15 

5 technik handlowiec 0,5 15 

 

 

Zespół Szkół 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 mechanik lotniczy 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. ślusarz 0,5 15 

 


