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w Łomży 

Szkoła branżowa (I i II stopnia) - W branżowej szkole I stopnia realizowane jest 
kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia  
i zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe oraz otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe. Co 
ciekawe - II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają 
kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu 
egzaminu z drugiej kwalifikacji, absolwent uzyskuje  wykształcenie średnie branżowe 
oraz dyplom technika. Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest 
możliwość  zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością 
rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest 
nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia. 

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul. Zielona 21, 18-400 Łomża https://www.zielona21.lomza.pl/- 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci i 

instalacji sanitarnych, cukiernik, kucharz, dekarz. 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża https://zsmio.edupage.org/ 

- elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca 

mechanik, operator obrabiarek skrawających. 

Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża http://www.wetalomza.pl/  – 

ogrodnik, przetwórca mięsa. 

Branżowa Szkoła I stopnia w Łomży ul. Ciepła 22, 18-400 Łomża  ZDZ w Łomży  

http://www.zdzlomza.pl/ – fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, 

sprzedawca, piekarz, kucharz, cukiernik, przetwórca mięsa, stolarz, rolnik, murarz-tynkarz, monter 

sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, 

ślusarz. 

Branżowa Szkoła I Stopnia im. S. Staszica ul. Wojska Polskiego 113, 18-400 Łomża 

http://przyjaznaszkola.com.pl/ – fryzjer, kelner, kucharz, pracownik obsługi hotelowej, cukiernik, 

piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, stolarz, monter sieci i 

instalacji sanitarnych. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

https://marianowo.edupage.org/a/kierunki –  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

           

 oprac. Sylwia Lutostańska 
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