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I. Zespół Szkół Ogólnokształc ących  
w Rawie Mazowieckiej  
ul. Ko ściuszki 20, tel.(046) 814 37 45  
 
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu 
kształcenia 
- przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  

     a) matematyka, fizyka, język obcy 
     b) biologia, chemia, język obcy  
     c) biologia, chemia, matematyka  
     d) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
     e) biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie 
     f) matematyka, geografia, język obcy 
     g) matematyka, informatyka, fizyka 

 
 
 
 

 
 
II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Władysława St. Reymonta  
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14,  
tel.(046) 814 46 36 

 
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu 

kształcenia 
- przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
a) j. polski, język obcy, historia 
b) matematyka, fizyka, informatyka 
c) geografia, wiedza o społeczeństwie, historia  
d) biologia, geografia, język obcy 
e) biologia, chemia, język obcy  
f) geografia, matematyka, język obcy 
g) klasa sportowa/piłka siatkowa dziewcząt – język obcy, biologia 

 
2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia 
a) technik agrobiznesu 
b) technik ekonomista 
c) technik rolnik 
d) technik logistyk 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

III. Zespół Szkół- Centrum Edukacji  
 Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej  
ul. Zwoli ńskiego 46,  
tel.(046) 815 41 41 
 

 
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu 
kształcenia  
„klasa policyjna” - przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 
 

 
2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia 
a) technik pojazdów samochodowych 
b) technik handlowiec 
c) technik ochrony środowiska 
d) technik żywienia i usług gastronomicznych  
e) technik technologii żywności 
f) technik hotelarstwa 
g) technik budownictwa 
h) technik mechatronik 
i) technik informatyk 
 
 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim cyklu kształcenia 
a) mechanik pojazdów samochodowych 
b) mechanik monter maszyn i urządzeń 
c) sprzedawca  
d) kucharz 
e) piekarz 
f) cukiernik 
g) wielozawodowa 
h) operator obrabiarek skrawających 
i) operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

 
 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3-letnim cyklu kształcenia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9,  
tel.(046) 815 95 46  

 
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu 

kształcenia 
- przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
matematyka, język angielski, biologia, geografia, 
chemia.  
 

 
 

2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia 
a) technik architektury krajobrazu 
b) technik ekonomista 
c) technik handlowiec 

          d) technik hotelarstwa 
e) technik ogrodnik 
f) technik informatyk 
 
 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim cyklu kształcenia 
a) ogrodnik 
b) sprzedawca 
c) cukiernik 
 
 
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3-letnim cyklu kształcenia 
 

 
 
 
 

V. Zespół Placówek Specjalnych  
 w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2,  
tel.(046) 815 49 15 

 
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim 

cyklu kształcenia 
          a) kucharz 

 
         


