
 

   Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
 

Nasza szkoła została wzniesiona w
Od 1967r. do 1981r. był to Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły:
Technikum Budowlano – Elektryczne oraz
Od 1981r. do 2002r. placówka 
Uchwałą Rady Powiatu Augustowskiego z
Edukacyjne, które jest największ
W Augustowskim Centrum Edukacyjnym funkcjonuj
Technikum nr 1 (4-letnia szkoła ponadgimnazjalna) 
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (3
Od początku swej pracy szkoła rozwija si
Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu nauczycieli oraz
dydaktycznej uczniowie mogą zdobywa
w wybranych zawodach. Obecnie w
oraz pracuje ponad osiemdziesi
młodzież do wykonywania zawodu oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi,
pracownią elektroniczną, mikroprocesorow
mechatroniczną oraz ośmioma pracowniami komputerowymi, poł
z dostępem do Internetu. 
Ponad 4000 absolwentów ukoń
Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
oraz Zespołu Szkół Zawodowych
 

Szkoły funkcjonujące w historii Augustowskiego Centrum Edukacyjnego:
A) Szkoły ponadpodstawowe dla młodzie

Zakończenie kształcenia w
w 2006 r. 

B) Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzie
1) Technikum nr 1 o czteroletnim cyklu kształcenia;
2) I Liceum Profilowane o trzyletnim cyklu kształcenia.

Zakończenie kształcenia nast
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o trzyletnim cyklu kształcenia;
4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształc

Zakończenie kształcenia nast
5) Technikum Uzupełniające nr 1 o trzyletnim cyklu kształcenia. 

Zakończenie kształcenia nast
6) Szkoła Policealna nr 1 o dwuletnim cyklu kształcenia.

C) Centrum Kształcenia Ustawicznego:
1) Technikum dla Dorosłych nr 2. 

Zakończenie kształcenia nast
2) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1. 

Zakończenie kształcenia nast
3) Uzupełniające Liceum Ogólnokształc

Zakończenie kształcenia nast
4) II Liceum Ogólnokształcą

Zakończenie kształcenia nast
5) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1.
6) Gimnazjum dla Dorosłych nr 1.

 

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Nasza szkoła została wzniesiona w 1967r. jako Pomnik 1000-lecia Pań
Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły:

Elektryczne oraz Zasadnicza Szkoła Budowlana.
placówka istniała jako Zespół Szkół Budowlano – 

Augustowskiego z 4.02.2002 r. powstało Augustowskie Centrum 
ększą placówką edukacyjną w Augustowie.  

Augustowskim Centrum Edukacyjnym funkcjonują obecnie szkoły dla młodzie
szkoła ponadgimnazjalna)  

oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (3-letnia szkoła ponadgimnazjalna).  
tku swej pracy szkoła rozwija się, wprowadzane są nowe kierunki kształcenia. 

świadczeniu nauczycieli oraz dobrze przygotowanej bazie 
ą zdobywać bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczn

wybranych zawodach. Obecnie w naszej szkole uczy się około 1300 uczniów 
pracuje ponad osiemdziesięciu nauczycieli. Zatrudnieni są specjaliś

wykonywania zawodu oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracowniami zajęć prakty

, mikroprocesorową, elektryczną, gastronomiczn
mioma pracowniami komputerowymi, połączonymi w

ukończyło naukę w szkołach wchodzących w skład
dukacyjnego, Zespołu Szkół Budowlano – 

Szkół Zawodowych...  

ce w historii Augustowskiego Centrum Edukacyjnego:
A) Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 

w szkołach na podbudowie szkoły podstawowej nast

B) Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: 
1) Technikum nr 1 o czteroletnim cyklu kształcenia; 

Liceum Profilowane o trzyletnim cyklu kształcenia. 
czenie kształcenia nastąpiło w 2014 r. 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o trzyletnim cyklu kształcenia;
ce Liceum Ogólnokształcące o dwuletnim cyklu kształcenia.

czenie kształcenia nastąpiło w 2013 r. 
5) Technikum Uzupełniające nr 1 o trzyletnim cyklu kształcenia.  

zenie kształcenia nastąpiło w 2012 r. 
6) Szkoła Policealna nr 1 o dwuletnim cyklu kształcenia. 

C) Centrum Kształcenia Ustawicznego: 
1) Technikum dla Dorosłych nr 2.  

czenie kształcenia nastąpiło w 2008 r. 
2) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1.  

czenie kształcenia nastąpiło w 2008 r. 
ce Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

czenie kształcenia nastąpiło w 2010 r. 
4) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.  

łcenia nastąpiło w 2015 r. 
5) Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1. 
6) Gimnazjum dla Dorosłych nr 1. 
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Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego 

lecia Państwa Polskiego.   
Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: 

Zasadnicza Szkoła Budowlana. 
 Elektrycznych.  

r. powstało Augustowskie Centrum 
towie.   

 obecnie szkoły dla młodzieży: 

letnia szkoła ponadgimnazjalna).   
 nowe kierunki kształcenia. 

dobrze przygotowanej bazie 
praktyczną 

koło 1300 uczniów 
 specjaliści przygotowujący 

wykonywania zawodu oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
ęć praktycznych, 

, gastronomiczną, 
czonymi w lokalną sieć 

cych w skład: 
Elektrycznych  

ce w historii Augustowskiego Centrum Edukacyjnego: 

szkołach na podbudowie szkoły podstawowej nastąpiło 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o trzyletnim cyklu kształcenia; 
ce o dwuletnim cyklu kształcenia. 
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W podanych szkołach uczniowie kształcili się w zawodach: 

 

Lp. Nazwa szkoły podbudowa 
zawód / profil 
technik / robotnik 

lata funkcjonowania: 
rok 

rozpoczęcia 
rok  

zakończenia 

1. Technikum 
Budowlano – 
Elektryczne 

szkoła 
przysposobienia 
rolniczego 

technik budownictwa 
wiejskiego  

1967 1976 

szkoła 
podstawowa 

technik budownictwa 
ogólnego 

1967 2002 

technik elektromechanik 1967 1997 

technik dokumentacji 
budowlanej 

1970 2002 

technik elektryk 1997 2005 

technik urządzeń 
sanitarnych 

1993 1999 

technik budownictwa 1998 2005 

szkoła zasadnicza technik urządzeń 
sanitarnych 

1998 2004 

technik budownictwa  1998 2005 

technik handlowiec 2002 2006 

technik żywienia 
i gospodarstwa 
domowego 

2002 2005 

technik urządzeń 
audiowizualnych 

2001 2004 

2 Zasadnicza 
Szkoła 
Budowlana 

szkoła 
podstawowa 

zawód malarz 1968 1992 

zawód murarz 1968 1992 

zawód elektromechanik 1968 1996 

zawód elektromonter 1968 1984 

zawód  
monter wewnętrznych 
instalacji budowlanych 

1968 1988 

zawód stolarz 1987 2003 

zawód szkutnik 1993 1996 

zawód monter instalacji 
budowlanych 

1986 1994 

oddziały wielozawodowe 1975 2004 

 
 
  



 

str. 3 

 

Lp. Nazwa szkoły podbudowa 
zawód / profil 
technik / robotnik 

lata funkcjonowania: 
rok 

rozpoczęcia 
rok zakończenia 

3. TBE  
filia w Giżycku 
(Samodzielna 
placówka) 

szkoła 
podstawowa 

technik elektromechanik 1976 1982 

4. ZSB  
filia w Lipsku  
n / Biebrzą 
(Samodzielna 
placówka) 

szkoła 
podstawowa 

zawód elektromonter 1979 1990 

5. Medyczne  
Studium 
Zawodowe 

szkoła średnia 
z maturą 

pielęgniarka 1973 1978 

(przeniesione 
do Suwałk) 

6. Policealne 
Studium 
Zawodowe 

szkoła średnia technik budownictwa 
ogólnego 

1972 1988 

technik prac biurowych 1993 1995 

technik administracji 1997 2001 

technik obsługi turystycznej 1994 2005 

technik informatyk 2002 2005 

7. Technikum 
Elektroniczne 

szkoła 
podstawowa 

technik elektronik 1992 2005 

8. Technikum 
Hotelarskie 

szkoła 
podstawowa 

technik hotelarstwa 1998 2005 

9. Liceum 
Zawodowe 

szkoła 
podstawowa 

zawód pracownik 
administracyjno – biurowy 

1997 2001 

10. Liceum 
Agrobiznesu 

szkoła 
podstawowa 

technik agrobiznesu 1999 2005 

11. Liceum 
Techniczne 

szkoła 
podstawowa 

profil socjalny 1999 2004 

profil ekonomiczno - 
administracyjny 

1999 2004 

profil usługowo – 
gospodarczy 

1999 2004 

profil elektroniczny 1999 2004 
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Lp. Nazwa szkoły podbudowa 

zawód / profil 
technik / robotnik 

lata funkcjonowania: 
rok 

rozpoczęcia 
rok 

zakończenia 

12. Technikum nr 1 gimnazjum technik budownictwa 2002 nadal istnieje 

technik hotelarstwa 2002 nadal istnieje 

technik agrobiznesu 2002 nadal istnieje 

technik elektronik 2002 2010 

technik handlowiec 2002 nadal istnieje 

technik organizacji usług 
gastronomicznych 

2002 2015 

technik informatyk 2004 nadal istnieje 

technik elektryk  2005 2014 

technik teleinformatyk 2007 2011 

technik mechatronik 2008 nadal istnieje 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

2012 nadal istnieje 

technik urządzeń 
i systemów energetyki 
odnawialnej 

2013 nadal istnieje 

technik architektury 
krajobrazu  

2008 nadal istnieje 

13. I Liceum 
Profilowane 

gimnazjum profil socjalny 2002 2014 

profil ekonomiczno – 
administracyjny 

2002 2010 

profil usługowo – 
gospodarczy 

2002 2006 

profil zarządzanie  
informacją 

2002 2008 

profil elektroniczny 2002 2005 

profil mechatroniczny 2003 2006 
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Lp. Nazwa szkoły podbudowa 
zawód / profil 
technik / robotnik 

lata funkcjonowania: 

rok 
rozpoczęcia 

rok  
zakończenia 

14. Zasadnicza 
Szkoła 
Zawodowa nr 1 

gimnazjum monter elektronik 2002 2007 

posadzkarz 2002 2011 

technolog robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

2003 2014 

elektryk 2006 nadal istnieje 

oddziały wielozawodowe 2002 nadal istnieje 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

2011 nadal istnieje 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

2012 nadal istnieje 

kucharz 2013 nadal istnieje 

sprzedawca 2013 nadal istnieje 

15. Uzupełniające 
Liceum 
Ogólnokształcące  

szkoła zawodowa 
ponadgimnazjalna 

profil  
ogólnokształcący 

2004 2013 

16. Szkoła Policealna 
nr 1 

szkoła średnia 
ponadgimnazjalna 

technik informatyk 2005 2007 

technik obsługi 
turystycznej 

2004 2007 

17. Technikum  
Uzupełniające 
nr 1 

szkoła zawodowa 
ponadgimnazjalna 

technik budownictwa 2009 2012 

technik organizacji usług 
gastronomicznych 

2009 2012 

technik żywienia 
i gospodarstwa 
domowego 

2007 2010 
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Powołanie w strukturach ACE Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadziło kształcenie 
w formach szkolnych dla dorosłych.  
 

Zostały utworzone szkoły: 

Lp. Nazwa szkoły podbudowa 
zawód / profil 
technik / robotnik 

lata funkcjonowania: 
rok 

rozpoczęcia 
rok 

zakończenia 

1 II Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

gimnazjum,  
szkoła zawodowa 
ponadgimnazjalna  

profil 
ogólnokształcący 

2002 2015 

2 Uzupełniające 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

szkoła zawodowa 
ponadgimnazjalna 

profil 
ogólnokształcący 

2008 2010 

3 Technikum  
dla Dorosłych nr 2 

gimnazjum technik budownictwa 2003 2008 

technik handlowiec 2003 2008 

4 Technikum 
Uzupełniające  
dla Dorosłych  
nr 1 

szkoła zawodowa 
ponadgimnazjalna 

technik budownictwa 2003 2008 

technik handlowiec 2003 2008 

5 Szkoła Policealna 
dla Dorosłych nr 1 

szkoła średnia technik obsługi 
turystycznej 

2002 2008 

technik informatyk 2003 2011 

opiekun w domu 
pomocy społecznej 

2005 2007 

technik ochrony 
fizycznej osób i mienia 

2006 2010 

technik agrobiznesu 2008 2010 

asystent osoby 
niepełnosprawnej 

2009 2010 

technik 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

2011 2012 

6 Gimnazjum  
dla Dorosłych nr 1 

szkoła podstawowa profil 
ogólnokształcący 

2002 nadal istnieje 

 
 


