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Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Skargi 
w Pułtusku

ul. Piotra Skargi 2
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 01 71
tel./fax. 23 692 54 34
e-mail: lops1@poczta.onet.pl 
www.loskarga.edu.pl

Dyrektor: Barbara Meredyk

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 
2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Klasa A - PRAWNO - LINGWISTYCZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia/ 
geografia

Klasa B - POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka/geografia

Klasa C - MEDYCZNO - BIOTECHNOLOGICZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia/matematyka

Dodatkowo:
• w klasie prawno - lingwistycznej - edukacja dziennikarska
• w klasie medyczno - biotechnologicznej - zajęcia laboratoryjne z biologii  

i chemii

DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Klasa A - TURYSTYCZNO - LINGWISTYCZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język angielski, język polski

Klasa B - POLITECHNICZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, informatyka

Klasa C - EKONOMICZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia, język angielski

Klasa D - HUMANISTYCZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Klasa E - MEDYCZNA
z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język angielski
 
Dodatkowo:
• w klasie humanistycznej - edukacja dziennikarska
• w klasie medycznej - zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii

ZAJĘCIA LABORATORYJNE Z CHEMII OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ
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ATUTY SZKOŁY

• Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych

• Srebrna szkoła w rankingu „Perspektywy” 

• Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,  
konkursach oraz zawodach sportowych

• Doświadczona, wykwalifikowana i kreatywna 
kadra pedagogiczna

• Stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe  
i artystyczne

• Nauczanie języków obcych w międzyoddziałach z podziałem na stopień znajo-
mości języka

• Multimedialne pracownie przedmiotowe, nieograniczony dostęp do Internetu, 
Wi-Fi

• Nowoczesna sala gimnastyczna z salą fitness i siłownią

• Szerokie możliwości rozwijania zainteresowań: zajęcia dodatkowe, wycieczki za-
graniczne, redagowanie gazetki szkolnej, konferencje, wolontariat

• Współpraca z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami (np. Akademią 
Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, Politechniką Warszawską, Uni-
wersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, Szkołą Wyższą Pedagogiki Specjalnej) oraz Fundacją „Przyszłość w Nauce”  
i telewizją edukacyjną Da Vinci

• Współpraca z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu - 
FIYE Polska

STYPENDYŚCI STAROSTY PUŁTUSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

Zespół Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego 
w Pułtusku 

al. Tysiąclecia 12
06 – 100 Pułtusk
tel. 23 692 06 41
e-mail:  zszrusz@wp.pl
www.zszpultusk.edu.pl

Dyrektor: Jarosław Druchniak

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 
2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

TECHNIKUM NR 1
w zawodach:
• technik ekonomista

z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia

• technik logistyk
z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia

• technik informatyk
z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
oddział z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski, historia
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DLA ABSOLWENTÓW 8 - LETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TECHNIKUM NR 1
w zawodach: 
• technik informatyk

z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka

• technik logistyk
z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
oddział z :
• innowacją pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa narodowego

z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski, historia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
• klasa wielozawodowa: kształcenie ogólne odbywa się w szkole, nauka w wy-

branym zawodzie poza szkołą na podstawie umowy zawartej z pracodawcą; 
mogą to być zawody: sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, monter 
sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów sa-
mochodowych i inne zawody wybrane przez ucznia (teoretyczne kształcenie 
odbywa się w formie turnusów dokształcających w zakresie danego zawodu 
przez okres 4 tygodni w każdej klasie w wyznaczonych ośrodkach dokształcania  
i doskonalenia zawodowego, zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach 
pracy jako młodociani pracownicy).

SPOTKANIE UCZNIÓW 
Z  PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY ETI POLAM

SZKOLNA REPREZENTACJA 
W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

ATUTY SZKOŁY

• Wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów
• Możliwość indywidualnego rozwoju poprzez realizację projektów edukacyjnych: 

zawodowych, humanistycznych, lingwistycznych, profilaktycznych  
i wolontariackich

• Wysoki poziom nauczania zapewniony między innymi poprzez współpracę  
z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli 

• Możliwość uzyskania stypendiów: Prezesa Rady Ministrów, Starosty Pułtuskiego, 
Marszałka Województwa Mazowieckiego

• Współpraca z pracodawcami: ETI POLAM, MARDOM, QUAD GRAPHICS, GENERAL 
PROPERTY

• Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego podczas praktyk w kraju  
i zagranicą

• Zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego poprzez opiekę pedagogów 
szkolnych

• Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt
• Nowoczesna infrastruktura sportowa: boisko wielofunkcyjne, sala gimnastyczna, 

siłownia
• Koła zainteresowań:

- Szkolny Klub Europejski „EUROMY”
- Gazetka Szkolna „ TERAZ MY”
- Zespół Kreatywnej Młodzieży 

„KLASA MUNDUROWA” PODCZAS UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH
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Zespół Szkół
im. Bolesława Prusa 
w Pułtusku

ul. Marii Konopnickiej 9
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 22 42
e-mail: zsbprus@wp.pl
www.zsbprus.beep.pl

Dyrektor: Dorota Orłowska

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 
2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

TECHNIKUM NR 2
w zawodach: 
• technik żywienia i usług gastronomicznych

z przedmiotami rozszerzonymi: biologia/ chemia,  język angielski 

• technik reklamy
z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język angielski 

• technik fryzjer
z przedmiotami rozszerzonymi: biologia/ chemia,  język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
w zawodach:

• kucharz: (zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole) 
• klasa wielozawodowa: kształcenie ogólne odbywa się w szkole, nauka w wybra-

nym zawodzie poza szkołą na podstawie umowy zawartej z pracodawcą; mogą to 
być zawody: sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz, monter sieci  instalacji 
i urządzeń sanitarnych, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych  
i inne zawody wybrane przez ucznia (teoretyczne kształcenie odbywa się w for-
mie turnusów dokształcających w zakresie danego zawodu przez okres 4 tygodni  
w każdej klasie w wyznaczonych ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego, zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach pracy jako młodociani 
pracownicy).

DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TECHNIKUM NR 2
w zawodach:
• technik żywienia i usług gastronomicznych

z przedmiotami rozszerzonymi: biologia/chemia,  język angielski
• technik reklamy

z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język angielski
• technik fryzjer

z przedmiotami rozszerzonymi: biologia/chemia,  język angielski
• technik organizacji turystyki

z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
w zawodach:
• kucharz (zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole) 

ZAJĘCIA Z CARVINGU ZAJĘCIA W PRACOWNI FRYZJERSKIEJ
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ATUTY SZKOŁY

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W PRACOWNIACH ZAWODOWYCH

• Fachowa kadra pedagogiczna 
• Możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie poprzez 

kształcenie w profesjonalnie wyposażonych pracowniach kształcenia ogólnego  
i zawodowego

• Płatne staże zawodowe
• Praktyki zagraniczne
• Bezpłatne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych i języków obcych
• Możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów zawodowych
• Przyjazna atmosfera
• Szerokie możliwości rozwoju interpersonalnego
• Fachowa pomoc pedagoga, psychologa i oligofrenopedagoga
• Stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
• Efektywne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
• Szkoła promuje:
Ø IDEĘ WOLONTARIATU poprzez: organizację od 27 lat Wielkiej Orkiestry  

Świątecznej Pomocy w powiecie pułtuskim, współpracę z Centrum Międzyna-
rodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu, środowiskiem lokalnym w organi-
zacji imprez charytatywnych na rzecz niesienia pomocy potrzebującym, paczek 
świątecznych, zbiórce żywności dla bezdomnych zwierząt

Ø   IDEĘ  KRWIODAWSTWA poprzez:  coroczną organizację zbiórki krwi
Ø   ZDROWY STYL ŻYCIA poprzez: organizację festynów zdrowia,  organizację kon-

ferencji na temat zdrowego stylu życia, apele dla uczniów i pogadanki dla śro-
dowiska lokalnego, organizację warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i podstawowych, przedszkoli, seniorów

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy 
im. Anny Karłowicz w Pułtusku

al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
tel./fax. 23 692 03 75
e-mail: sosw_pultusk@op.pl
www.soswpultusk.pl 

Dyrektor: Aldona Iniarska

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku  
jest placówką dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

W placówce funkcjonują:
• Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
• Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
• grupy wychowawcze.

Absolwenci gimnazjum lub szkoły podstawowej posiadający orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność in-
telektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą kontynuować naukę  
w Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Nauka w szkole trwa 
trzy lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego. Maksymalnie uczniowie 
mogą kształcić się do ukończenia 24 r.ż. Praca edukacyjno - terapeutyczna opiera 
się na metodach i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości 
rozwojowych uczniów. 

Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne i zajęcia  
z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Uczniowie mają możliwość ko-
rzystania z pracowni komputerowej, pracowni gospodarstwa domowego, Sali Do-
świadczania Świata, siłowni, hali sportowo-rekreacyjnej, placów zabaw. Korzystają 
także z wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz oferty pływalni MOSiR w Pułtusku.
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Dodatkowo uczniowie uczestniczą w różnych formach wsparcia realizowanych 
bezpłatnie w ramach projektu pt.: ,,MYŚL KREATYWNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE.  
PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZWOJU SPO-
ŁECZNO - ZAWODOWEGO UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEK-
TUALNĄ ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI; PODNOSZENIE 
KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELI SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU”. 
Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020.

Na terenie Ośrodka działa wiele kół zainteresowań, które umożliwiają uczniom  
i wychowankom rozwijanie indywidualnych zainteresowań i specyficznych uzdolnień 
w różnych dziedzinach oraz uczą właściwego sposobu spędzania czasu wolnego.  
Są to koła o charakterze sportowym, artystycznym (plastyczne, techniczne, wokalno - 
muzyczne, taneczne, fotograficzne), przyrodniczo-ekologiczne, turystyczno-krajo-
znawcze, medialne, kulinarne, kształtujące poczucie empatii i potrzebę niesienia po-
mocy potrzebującym.  
Oferujemy uczniom również możliwość zakwaterowania i udział w zajęciach wycho-
wawczych.

Bardzo istotnym elementem działalności Ośrodka są uroczystości i imprezy 
szkolne, które pełnią ważną rolę w rewalidacji i uspołecznieniu uczniów. Konkursy, 
prezentacje i zawody sportowe to kolejny ważny aspekt pracy Ośrodka. Ucznio-
wie Placówki odnoszą tu liczne sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim  
i ogólnopolskim, m.in. w dziedzinach: zajęć informatycznych, ekologii, plastyki, mu-
zyki, tańca, sportu. W tym roku Szkoła Przysposabiająca do Pracy zajęła I miejsce  
w ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” . 

W trosce o wszechstronny rozwój psychofizyczny uczniów organizowane są tak-
że turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe i wycieczki krajoznawcze, które wzboga-
cają i urozmaicają oddziaływania terapeutyczne oraz dostarczają uczestnikom wielu 
niezapomnianych wrażeń.
 W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Ośrodka działa całodobo-
wo monitoring wizyjny.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „MYŚL KREATYNIE. DZIAŁAJ AKTYWNIE”

Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Pułtusku

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 55 91
e-mail: sekretariat@ppppultusk.pl
www.ppppultusk.pl

Dyrektor: Agnieszka Kowalska 

WYPOSAŻENIE SAL DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZNYCH

Poradnia  jest placówką oświatową prowadzącą bezpłatną działalność diagno-
styczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i szkoleniową dla dzieci, młodzieży, 
rodziców i nauczycieli oraz szkół, przedszkoli i placówek.
Poradnia zapewnia wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: 
psychologów i pedagogów (w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogi-
ki, tyflopedagogiki, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej, 
wczesnej interwencji - pomocy dziecku i rodzinie rehabilitacji dzieci z dysfunk-
cjami rozwojowymi, terapii Metodą Integracji Sensoryczno - Motorycznej, terapii 
Metodą EEG Biofeedback, terapeutów pedagogicznych) oraz logopedów, neuro-  
i surdologopedów, doradców zawodowych.

Celem pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest wszechstronna współpraca  
z rodziną i szeroko pojętym środowiskiem lokalnym poprzez wspomaganie potencjału 
psychicznego dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, koordynowanie zaburzeń 
i odchyleń rozwojowych, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania  
i emocji oraz pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia.
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DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY

• diagnozowanie dzieci i młodzieży,

• udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno - peda-
gogicznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, z zakresu doradztwa 
zawodowego),

• realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i eduka-
cyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w roz-
wiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

• wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia wydaje opinie m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egza-
minacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 
dyskalkulia), o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego, objęcia wczesnym wspo-
maganiem rozwoju, itp.

W Poradni działają zespoły orzekające, efektem pracy  których jest wydawanie orze-
czeń o potrzebie: 
• kształcenia specjalnego, 
• zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, 
• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
• indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Poradnia prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży, w tym 
z zakresu doradztwa zawodowego (realizowane na jej terenie, jak również na tere-
nie szkół, przedszkoli i placówek) oraz zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 

Poradnia pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyj-
no - opiekuńczego w powiecie pułtuskim. Dysponuje profesjonalnym sprzętem  
i pomocami, dobrze wyposażonymi salami diagnostyczno - terapeutycznymi,  
m.in. salami do EEG Biofeedback,  Integracji Sensorycznej i rehabilitacji, salą Doświad-
czania Świata oraz wykwalifikowaną kadrą z dużym doświadczeniem praktycznym.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

Z DNIA 29 STYCZNIA 2019r.

REKRUTACJA ZASADNICZA

1
Składnie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami po-
twierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13.05.2019r. 
od godz. 800 

do 20.05.2019r. 
do godz. 1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukoń-
czenia szkoły gimnazjalnej/podstawowej i zaświadczenie o wyni-
kach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty (kopie poświadczone  
za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 21.06.2019r. 
od godz. 1200 

do 28.06.2019r. 
do godz. 1600

3

Podanie do wiadomości list  kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kan-
dydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację 
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także naj-
niższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16.07.2019r. 
godz. 1200

4

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów do-
kumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 16.07.2019r. 
od godz. 1200 

do 24.07.2019r. 
do godz. 1000

5 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych

25.07.2019r. 
godz. 1200

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1
Składnie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami po-
twierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.07.2019r. 
od godz. 800 

do 30.07.2019r. 
do godz. 1200

2

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kan-
dydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację 
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także naj-
niższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

19.08.2019r. 
godz. 1200

3

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów do-
kumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 19.08.2019r. 
od godz. 1200 

do 27.08.2019 r. 
do godz. 1600

4 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych

28.08.2019r.
do godz. 1000
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Drodzy Uczniowie!

Już wkrótce zakończycie kolejny etap edukacji i staniecie przed decyzją 
dotyczącą wyboru drogi dalszego kształcenia. Jest to chwila, w której oceniacie 
swoje dotychczasowe osiągnięcia, możliwości, zainteresowania i predyspozycje, 
a także myślicie o przyszłości zawodowej.

Aby  Wam pomóc w tym niezwykle istotnym, często rzutującym na całe 
późniejsze życie wyborze, po raz kolejny opracowany został „Informator” 
prezentujący ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Pułtuski. Mam nadzieję, że przy jego pomocy dokonacie wyboru 
szkoły, która spełni Wasze oczekiwania.

Zapraszam Was także na Pułtuskie Powiatowe Targi Edukacji i Pracy 
„Kariera 2019”, które obędą się 27 marca 2019r. w Akademii Humanistycznej  
im. A. Gieysztora w Pułtusku. Podczas Targów zaprezentują swoją ofertę 
edukacyjną szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu.

Pułtusk, luty 2019r.

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski

realizacja: 
Wydawnictwo ALEKSANDER

ISBN 978-83-64273-69-8


