
INFORMACJA 

o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 
W roku szkolnym 2023/2024 w ww. Zespole Szkół będą prowadzone następujące kierunki 

kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych: 

 

Technikum 5-letnie: 
 

Technik technologii żywności 

Technik pojazdów samochodowych 

Technik handlowiec 

Technik reklamy 

Technik hotelarstwa 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 
 

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia – w tym zawody: 

• ślusarz (praktyka – warsztaty szkolne) 

• stolarz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik, kucharz, fotograf, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, monter 

sieci i instalacji sanitarnych, fryzjer, operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz inne zawody w zależności od 

potrzeb z zatwierdzoną praktyką w zakładach pracy 
 

Nabór prowadzi sekretariat uczniowski Zespołu Szkół (p. 211, piętro II),  

nr telefonu: 89 644 83 50, e-mail: nabor.mechanik@onet.pl  
 

Informacji nt. praktyk w zawodach innych niż ślusarz udzielają: 
• Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 

• iławskie zakłady pracy (wykaz zakładów pracy jest na stronie internetowej szkoły) 

• Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie ul. Kościuszki 1, tel. 89 648 27 92 
 

Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z naboru elektronicznego, podpisany, 

dostarczony do szkoły emailem lub wersja papierowa), kandydaci do BS I stopnia wraz 

z wnioskiem o przyjęcie do szkoły składają oświadczenie o przyjęciu na praktykę 

2. Trzy fotografie – podpisane na odwrocie 

3. Karta zdrowia i bilans ucznia kończącego szkołę podstawową 

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

6. Zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do zawodu 

(szkoła wydaje skierowania tylko zakwalifikowanym  kandydatom do Branżowej Szkoły 

I stopnia w zawodzie ślusarz oraz kandydatom do Technikum) 

7. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia. 

 

Ponadto Zespół Szkół prowadzi nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych (na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia) 

Wymagane dokumenty: 
Podanie o przyjęcie do szkoły, 2 zdjęcia legitymacyjne, świadectwo z Branżowej Szkoły 

I stopnia lub ZSZ. 


