
UCHWAŁA N r .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których 
kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

Na podstawie art. 68 ust. 7, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148 
z późn. zm.) oraz § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego 
Uchwałą Rady Powiatu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2020/2021 kierunki kształcenia
oraz zawody, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. 
w Sierpcu w:
1) Technikum:

Zygmunta Wolskiego

a) technik ekonomista - 331403,
b) technik informatyk - 351203,
c) technik handlowiec - 522305,
d) technik spedytor - 333108,
e) technik organizacji turystyki -422104,
f) technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 311943,
g) technik rachunkowości -431103.

2) Branżowej Szkole I Stopnia:
a) sprzedawca - 522301,
b) kucharz - 512001,
c) lakiernik samochodowy - 713203,
d) przetwórca mięsa - 751108,
e) piekarz - 751204,
f) cukiernik - 751201,
g) stolarz - 752205,
h) ślusarz - 722204,
i) elektryk - 741103,
j) elektromechanik - 741201,
k) mechanik pojazdów samochodowych - 723103,
1) blacharz samochodowy - 721306,
m) krawiec - 753105,
n) fryzjer -514101,
o) monter sieci i instalacji sanitarnych -712618,
p) elektromechanik pojazdów samochodowych - 741203.



3) Szkole Policealnej dla Dorosłych na podbudowie szkoły dającej 
wykształcenie średnie:

a) technik administracji - 334306.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek


