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Absolwentko i Absolwencie,  
przyszły uczniu szkoły powiatowej!

Niebawem rozpoczniesz kolejny, niezwykle ważny, rozdział 
w życiu. Przed Tobą jedna z najtrudniejszych decyzji – wybór  
szkoły, która przygotuje Cię do studiów bądź pracy.

Powiat Chojnicki oferuje Ci kształcenie w 9 szkołach zlo-
kalizowanych w Chojnicach, Czersku, Brusach i Malachinie.  
Są wśród nich licea, technika oraz branżowe szkoły I stop-
nia kształcące w kilkudziesięciu zawodach. Szkoły posiada-
ją bogatą bazę lokalową, pomoce dydaktyczne oraz wykwal-
ifikowaną kadrę pedagogiczną, co pozwala na bardzo dobre 
przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, tj. maturalnych  
i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Ponadto w trzech szkołach realizujemy projekt finansowa-
ny ze środków unijnych pozwalający jeszcze lepiej przygot-
ować Cię do współczesnego rynku pracy. W ramach przed-
sięwzięcia możesz uczestniczyć w stażach bądź praktykach 
bezpośrednio u pracodawców, otrzymać stypendium, a także 
zdobyć dodatkowe uprawnienia na specjalistycznych kursach.  
Poza obowiązkowymi zajęciami będziesz mógł uczestniczyć w 
wielu ciekawych dodatkowych zajęciach rozwijających różne 
talenty, a także miło spędzać wolny czas. Podczas nauki 
będziesz mógł skorzystać z profesjonalnej pomocy doradców 
zawodowych, którzy wesprą Cię w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjno-zawodowej.

Aby pomóc Ci w tej niełatwej decyzji, z którą musisz się 
zmierzyć, przygotowaliśmy publikację zawierającą szereg  
informacji na temat szkół, dla których organem prowadzącym jest  
Powiat Chojnicki. Znajdziesz tu ofertę edukacyjną na rok szkol-
ny 2019/2020 wszystkich powiatowych szkół. Liczę, że ułatwi on 
Tobie podjęcie trafnej decyzji pozwalającej zrealizować marze-
nia i rozwijać pasje.

Edukacja w szkołach Powiatu Chojnickiego to nie tylko realizacja podstawy 
programowej. Szkoły uczestniczą w licznych projektach współfinansowych  
ze środków unijnych, które pozwalają uczniom zwiększyć rozwój kompetencji 
kluczowych na rynku pracy, a także przygotować do egzaminów maturalnych 
oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
1.Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” 
realizowany w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.3. 
Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. Poniższy 
schemat przedstawia branże, szkoły oraz zawody objęte wsparciem.

Uczniowie kształcący się w powyższych zawodach objęci są wspar-
ciem w postaci: dodatkowych staży i praktyk zawodowych u pracodaw-
ców (stypendia dla uczniów); dodatkowych zajęć z języków obcych za-
wodowych; zajęć laboratoryjnych; uzyskania dodatkowych uprawnień  
w branży: (zdrowie i srebrna gospodarka, np. zajęcia rozwijające kompetencje  
zawodowe, kurs masażu, zajęcia specjalistyczne; ICT i elektronika, np. kurs pod-
noszący kwalifikacje zawodowe; kurs spawania, kurs projektowania CAD;trans-
port, logistyka i motoryzacja, np. prawo jazdy kat. B); doposażenia pracowni 
specjalistycznych; udziału w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowe-
go.

Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2020 r.
2. Projekt pn.: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnic-
kim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz 
zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”  
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 ( RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształ-
cenie zawodowe 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zrealizowano:
• budowę budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach, 
• rozbudowę, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku 
szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach (od 01.09.2019 
r. Technikum nr 1 w Chojnicach), 
• przebudowę pomieszczeń warsztatowych i edukacyjnych w budynku Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.
Realizowane jest kształcenie ustawiczne obejmujące w szczególności zajęcia 
nastawione na rozwój kompetencji zawodowych, m.in. zajęcia specjalistyczne 
realizowane we współpracy z pracodawcami z zakresu: kwalifikacji świadczenia 
usług w zakresie masażu; świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i nie-
samodzielnej (na potrzeby branży Zdrowie i srebrna gospodarka), a także m.in. 
z zakresu: spawania, uprawnienia SEP z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń 
elektrycznych do 1kV (branża transport, logistyka i motoryzacja).
W ramach projektu w 2017 r. i do końca 2018 r. zakupiono wyposażenie o warto-
ści: 4 118 481,61 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: 3 500 709,35 zł, wkład Powiatu Chojnickiego: 617 772,26 zł.
Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2020 r.

Starosta Chojnicki
Marek Szczepański



Niniejsza publikacja przygotowana została głównie z myślą  
o uczniach kończących szkoły podstawowe (klasę VIII oraz klasę III 
oddziału gimnazjalnego). Zawiera ofertę edukacyjną szkół ponad-
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Chojnicki, tj.:
1. II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach
2. Zespołu Szkół w Chojnicach
3. Technikum nr 2 w Chojnicach
4. Technikum nr 1 w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Chojnicach)
5. Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach)
6. Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach
7. Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku
8. Zespołu Szkół w Brusach (do 31.08.2019 r. Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Brusach)
9. Zespołu Szkół w Malachinie (do 31.08.2019 r. Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Malachinie)
10. Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach
11. Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach
13. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach
14. Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
15. Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach (do 31.08.2019 r. Medyczno-
-Społecznego Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach)
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3. Projekt pozakonkursowy pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” reali-
zowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. 
Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym 
z terenu Powiatu Chojnickiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez wła-
ściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.
W ramach projektu realizowane są m.in. takie działania jak:
• zajęcia pozalekcyjne (matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, 
przedmioty humanistyczne = zajęcia z rozwoju kompetencji społecznych),
• udział uczniów w obozach naukowych,
• warsztaty rozwijające kreatywność, 
• udział uczniów w spotkaniach akademickich oraz wyjazdach edukacyjnych, 
• zakup pomocy dydaktycznych,
• spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych.
Powiat Chojnicki wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Choj-
nicach (LCNK) mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wła-
dysława Andersa w Chojnicach aktywnie promował w dniu 11 maja 2018 r. Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich. W ramach przedsięwzięcia odbyło się „Święto 
Nauki w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Chojnicach”. 

Ponadto LCNK aktywnie uczestniczyło w Gali podsumowującej rok szkolny 
„Zdolnych z Pomorza”, która odbyła się 18 czerwca 2018 r. w Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej. Uczniowie wraz z opiekunem p. Karolem Jagielskim na tę okazję 
przygotowali stoisko naukowe, na którym  zaprezentowali wyjątkowego robota 
zbudowanego z kolekcji klocków Lego Mindstorms. Celem tej inżynierskiej kon-
strukcji było ułożenie kostki Rubika.
   

Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2021 r. 
 

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach (CEW) jest placówką prowa-
dzoną przez Powiat Chojnicki. Celem działania jednostki jest wspieranie przed-
siębiorczości i innowacyjności. 
CEW to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i 
innowacje w MŚP, Działania 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyj-
nych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.
CEW został utworzony w celu wspierania przedsiębiorców i osób, które dopiero 
myślą o założeniu własnej firmy. Dzięki realizacji projektu CEW firmy innowa-
cyjne skorzystają z powstałej infrastruktury m.in. Inkubatora Technologicznego.
Jednakże działania CEW nie ograniczają się wyłącznie do przedsiębiorców. Ce-
lem działania jest też kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród dzieci i 
młodzieży, które spowodują wzrost zainteresowania przedsiębiorczością i no-
wymi technologiami, a długofalowo przyniosą efekty w postaci zwiększonego 
zainteresowania studiami na uczelniach technicznych.
CEW realizuje przedsięwzięcia warsztatowe i pokazy skierowane przede 
wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także – do nauczycieli. 
Warsztaty oraz szkolenia mają na celu przybliżenie uczniom problematyki in-
nowacyjności, zaznajomienie z aspektami zakładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.
Wśród najważniejszych działań CEW skierowanych do młodzieży wymienić na-
leży:
- prowadzenie lekcji przedsiębiorczości;
- działanie klubu przedsiębiorczości opartego na popularnej grze planszowej 
Cash Flow;
- warsztaty z zarządzania finansami;
- lekcje pokazowe z wykorzystaniem elementów laboratoriów prowadzonych 
przez CEW, w tym – pokazy druku 3D, wykorzystanie hełmu EEG w projektowa-
niu i prototypowaniu, OZE i pojazd napędzany wodorem;
- realizacja pikników naukowych i obchodów tygodnia przedsiębiorczości;
- wystawy naukowe i pokazy eksperymentów;
- realizacja gier strategicznych.
Dodatkowo swoją ofertę do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kierują rów-
nież przedsiębiorcy działający w CEW. Kilimandżaro prowadzi zajęcia w ramach 
ogólnopolskiego projektu Odyseja Umysłów. W Aka3Demii można nauczyć się 
podstaw projektowania trójwymiarowego, a także zasad działania drukarki 3D. 
Uczestnicy zajęć zabierają ze soba do domu własnoręcznie wykonane mode-
le. Przedsiębiorstwo Mechatronika-Edu oferuje z kolei zajęcia z zakresu me-
chatroniki – projektowania i budowy robotów. 
Młodsi uczniowie mogą korzystać z bieżąco aktualizowanej oferty Eksperymen-
tarium, którą śledzić można na stronie www.eksperymentariumchojnice.pl
Zachęcamy do zapoznania się z oferą CEW.

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe
 w Chojnicach

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
tel. 52-33-44-450, fax. 52-33-44-451

www.cew.bizneschojnice.eu



Informator dla absolwentów szkół podstawowych 2019/20204

Mamy świadomość, że ten osiąga sukces, kto nie tylko chętnie korzysta z dobrodziejstw wypracowanych w 
PRZESZŁOŚCI, ale DZIŚ je odważnie rozwija, pomnaża, ażeby pełniej jeszcze uczestniczyć w PRZYSZŁOŚCI, 
nie bojąc się tego i nie dziwiąc się temu nawet, że będzie ona inna niż DZIŚ. I taką właśnie jesteśmy szkołą, 
która mocno czerpie z bogactwa tradycji, m.in. angażując się w przyjazne, owocne relacje z absolwencką 
społecznością szkoły – w tym coroczne Ognisko Pokoleń, ale też odważnie wspina się na niezdobyte 
wcześniej szczyty, chętnie zamieniając dobre na lepsze. 
Kiedy siedem lat temu oddana została do naszego użytku nowoczesna sala gimnastyczna, nie zatrzymali-
śmy radości płynącej z tego faktu w jej ścianach i dobrze wykorzystaliśmy daną nam szansę. Z każdym ro-
kiem poprawialiśmy nasze wyniki sportowe, by cieszyć się sukcesem, jakim jest znalezienie się w czołówce 
rankingu najbardziej usportowionych szkół w województwie pomorskim. I chociaż sukces jest niezaprze-
czalnym, wymiernym zwycięstwem w dziedzinie sportu wiemy, że równie ważne jak wyniki, jest kształ-
towanie poprzez sport postawy fair play, uczciwości, współpracy w grupie, współzawodnictwa nie tylko 
z innymi, ale i poprawianie swoich własnych wyników chociażby o niezauważalny dla innych odcinek. 
Dzięki takiemu spojrzeniu na współzawodnictwo nasi uczniowie chętnie biorą udział również we wszel-
kiego rodzaju konkursach, widząc w nich kolejną lekcję na drodze własnego rozwoju. A to owocuje sukce-
sami w wielu olimpiadach przedmiotowych. Tylko w ubiegłym roku nasi uczniowie zdobyli 30 kwalifikacji 
do finałów ogólnopolskich w pięciu olimpiadach z dziedziny społeczno-prawnej. To jeden z najlepszych 
wyników w kraju. Nasi uczniowie zdobywają swoimi edukacyjnymi sukcesami już teraz indeksy na wiele 
polskich uczelni. Z wieloma z nich współpracujemy, umożliwiając uczniom udział w wykładach, laborato-
riach i innych uczelnianych projektach. 
Uczniowie naszego Technikum bardzo aktywnie uczestniczą w programie motywacyjnym dla uczniów 
szkół zawodowych województwa pomorskiego, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. W ramach tego projektu nasza młodzież może uczestniczyć w praktykach, stażach zawo-
dowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie 
stypendium. Uczniowie wzięli m.in. udział w Targach Edukacji i Pracy „Aktywność – krok w stronę pracy”, 
które odbyły się z udziałem przedstawicieli firm powiatu chojnickiego. Dzięki takim doświadczeniom nasi 
uczniowie przygotowują się nie tylko teoretycznie do wykonywania wyuczonego zawodu, zdobywając po-
szczególne kwalifikacje. Wiedzą również, jak wygląda obecnie rynek pracy, jakie ma oczekiwania, co po-
zwala naszym absolwentom nie tylko ukończyć szkołę z tytułem technika, ale i odważnie, z entuzjazmem 
wejść w kolejny etap swojego rozwoju, jakim jest praca zawodowa. 
Niewątpliwie twórczą przestrzenią w edukacji, jaką oferuje nasza szkoła, jest udział w projekcie „Odyseja 
Umysłu”. Dzięki niemu nasi uczniowie rozwijają swoje pasje, twórczo rozwiązują problemy i zdobywają 
nowe doświadczenia. W szkole od lat działa Koło Teatralne, podejmujące na scenie ambitny repertuar tj.: 
Zemstę, Śluby Panieńskie, Tango, Wesele. Filmowe nowości przybliża uczniom Dyskusyjny Klub Filmowy. 
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania a pomocna w rozwoju tych 
cech osobowości jest niewątpliwie aktywność w szeroko pojętym wolontariacie. Współpracujemy z wie-
loma lokalnymi instytucjami, przedszkolami, szkołami, świetlicą dla dzieci, rodzinnymi domami dziecka, 
Polskim Czerwonym Krzyżem czy hospicjum. Stwarzają one naszym uczniom nie tylko okazję do poszuki-
wania autorytetów i budowania świata wartości, ale też pomagają rozwijać tak potrzebne w dzisiejszym 
świecie kompetencje społeczne. 

Dla absolwentów szkół podstawowych
Proponujemy naukę w: czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich, w klasach z 
rozszerzonym programem nauczania:
A. język polski – historia – język angielski lub niemiecki
B. biologia – chemia – język angielski lub niemiecki
C. język polski – biologia – język angielski lub niemiecki
D. matematyka – fizyka – język angielski lub niemiecki
E. geografia – wiedza o społeczeństwie – język angielski lub niemiecki
pięcioletnim Technikum im. Stefana Bieszka, w klasach o specjalnościach: Technik ekonomista (kwalifika-
cja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunko-
wości). Technik informatyk (kwalifikacja EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i sieci, kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami interne-
towymi oraz bazami danych. Technik handlowiec (kwalifikacja AU.20 Prowadzenie sprzedaży, kwalifikacja 
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej).
Dla absolwentów gimnazjum 
Proponujemy naukę w: trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich,  
w klasach z rozszerzonym programem nauczania:
A. język polski – historia – język angielski lub niemiecki
B. biologia – chemia – język angielski lub niemiecki
C. język polski – biologia – język angielski lub niemiecki
D. matematyka – fizyka – język angielski lub niemiecki
E. geografia – wiedza o społeczeństwie – język angielski lub niemiecki
czteroletnim Technikum im. Stefana Bieszka, w klasach o specjalnościach: Technik ekonomista (kwa-
lifikacja AU.35 i AU.36). Technik informatyk (kwalifikacja EE.08 i EE.09). Technik handlowiec (kwalifikacja 
AU.20 i AU.25).
W szkole realizowane były projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dysponujemy no-
woczesnym wyposażeniem w postaci szybkiego internetu światłowodowego, siecią WiFi w obrębie całej 
szkoły, uczniowie korzystają zarówno z pracowni komputerowych jak i tablic multimedialnych oraz ta-
bletów. Staramy się realizować zajęcia w oparciu o wykorzystanie modeli, pomocy interaktywnych, pro-
totypowanie na bazie Arduino, przygotowanie wydruków 3D czy opracowanie projektów uczniowskich.

Dlaczego warto przyjść właśnie do nas?
Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi - kameralną, nastawioną na Twój rozwój. 
Kształcimy na bardzo wysokim poziomie, efektem czego są wysokie wyniki 
maturalne oraz laury olimpiad i konkursów przedmiotowych. Absolwenci II LO 
studiują na najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą. Po raz 
kolejny już nasza szkoła, zajmując 16 miejsce w woj. pomorskim, jako jedyne 
liceum w powiecie otrzymała srebrną tarczę w Rankingu Liceów Ogólnokształ-
cących miesięcznika „Perspektywy”. 
Nasza szkoła to nie tylko nauka, mamy też czas na odpoczynek - organizujemy 
kawiarenki literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki turystyczno-kra-
joznawcze w Polsce i za granicą, imprezy szkolne, a dla Was - pierwszaków 
– otrzęsiny na świeżym powietrzu. Tradycją jest coroczne zimowisko organizo-
wane w czasie ferii zimowych oraz charytatywny Turniej Mikołajkowy. W ofercie 
szkoły są także różnorodne pozaszkolne zajęcia przedmiotowe oraz inne for-
my aktywności między innymi grupa teatralna, gazetka szkolna „Świętopełek” 
- tworzona w całości przez uczniów - na bieżąco komentuje życie szkoły. Swoje 
sportowe pasje możecie realizować w szkolnych drużynach, trenując w nowym 
budynku sali gimnastycznej.

Nasza oferta na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkół gimnazjalnych

II Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach Zespół Szkół w Chojnicach

ul. Nowe Miasto 4-6,
tel. (052) 396 01 20  fax. (052) 397 50 17 

ul. Świętopełka 1, tel/fax: 52 397-20-21
www.2lochojnice.pl

Klasa Przedmioty wiodące Przedmioty uzupeł-
niające

Liczba 
miejsc

Humanistyczna (pod patronatem Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersyte-
tu A. Mickiewicza w Poznaniu)
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Język polski

Historia

Wiedza o społeczeństwie 
w praktyce

32

Biznesowa Matematyka

Geografia

Ekonomia w praktyce 32

Inżynieryjna Matematyka

Fizyka 

Informatyka w zasto-
sowaniu

32

Medyczno - przyrodnicza Biologia 

Chemia 

64

Nasza oferta na rok szkolny 2019/2020  
dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa Przedmioty wiodące Liczba 
miejsc

Humanistyczna (pod patronatem Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersyte-
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Język polski, historia 

Przedmiot uzupełniający: Wiedza o społe-
czeństwie w praktyce

32

Matematyczno – geograficzna 

Matematyczno – informatyczna

Matematyka, geografia

Matematyka, informatyka

16

16
Matematyczno – fizyczna Matematyka, fizyka

godz. dyrektorskie – Informatyka (pro-
gramowanie)

32

Biologiczno – chemiczna Biologia, Chemia 64

www.2lochojnice.pl
www.facebook.com/2lochojnice

www.facebook.com/miesiecznikswietopelek
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Informator dla absolwentów szkół podstawowych 2019/20206

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na kierunki:
- Technik LOGISTYK profil cywilny lub mundurowy
- Technik EKONOMISTA profil cywilny lub mundurowy
- Technik ROLNIK
- Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik LOGISTYK
Nauczymy Cię:
- organizacji transportu i spedycji w różnych dziedzinach gospodarki, 
- sposobów elektronicznej identyfikacji towarów,
- zasad magazynowania oraz dystrybucji towarów i usług,
- planowania zakupów, produkcji i zapasów,
- sporządzania dokumentów logistycznych,
- prowadzenia działalności gospodarczej.
Posiadamy nowoczesne pracownie logistyczne:
- laboratorium RFID – radiowa identyfikacja danych, wykorzystywana w najno-
wocześniejszych przedsiębiorstwach zastępując kody kreskowe.
- Emapa Transport+ Europa to wyposażony w najdokładniejszą mapę Europy 
unikalny program przeznaczony głównie dla działów lub firm transportowych, 
dystrybucyjnych, handlowych i zajmujących się kontrolingiem.
Technik EKONOMISTA
Nauczymy Cię:
- prawnych zasad działalności przedsiębiorstw,
- prowadzenia nowoczesnego biura i korespondencji handlowej,
- prowadzenia małej księgowości i analizy finansowej,
- obsługi kredytowej i finansowej w bankach,
- prowadzenia nowoczesnej księgowości.
Technik ROLNIK
Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T
Nauczymy Cię:
- samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
- prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego,
- marketingu produktów rolniczych.
Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nauczymy Cię:
- dobierania surowców, sporządzania, dekorowania i oceniania jakości potraw,
- zasad racjonalnego żywienia i układania jadłospisów,
- fachowej obsługi konsumenta, planowania i organizacji przyjęć okoliczno-
ściowych,
-urządzania obiektów zbiorowego żywienia i budynków mieszkalnych.

Technikum nr 2 w Chojnicach

ul. Dworcowa 1, tel. 52 3974940, 52 3974993
www.technikum2chojnice.pl

* Do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa – 
Patrona Rzemieślników w Chojnicach. 
Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach został powołany 1 września 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Pracujących. Obecnie szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi, 15 z nich wy-
posażonych jest w projektory interaktywne. Posiada 2 pracownie komputerowe, czytelnie 
multimedialną i bibliotekę. Uczniowie mają do swojej dyspozycji szafki na korytarzach i 
lekkie plecaki, ponieważ na zajęciach korzystają z podręczników biblioteki szkoły i pro-
gramów multimedialnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowo 
– widowiskowej Centrum Park Chojnice, na kręgielni i siłowni oraz w formie wycieczek 
rowerowych.
W szkole zawodowej młodzież kształci się w 19 zawodach, odbywając zajęcia praktyczne 
jako młodociani pracownicy w około 135 zakładach rzemieślniczych i innych produkcyj-
no-usługowych. Jest to jedyna placówka tego typu na terenie Chojnic. Może kształcić we 
wszystkich zawodach. Rekrutacja do klas pierwszych ściśle związana jest z potrzebami ryn-
ku pracy. Absolwenci w 85% znajdują zatrudnienie i prawie w 100% potwierdzają właściwy 
wybór szkoły i zawodu. Charakteryzują się wysoką zdawalnością egzaminów czeladniczych 
i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Dyrekcja Szkoły gwarantuje wszystkim uczniom realizowanie zajęć praktycznych w re-
nomowanych zakładach pracy. Ponadto zapewnia uczniom w branży motoryzacyjnej na 
poziomie szkoły zawodowej i technikum pojazdów samochodowych oraz w branży me-
blarskiej dla technikum technologii drewna staże, za które otrzymają wynagrodzenie, 
dodatkowe certyfikaty oraz realizowanie zajęć w laboratoriach Politechniki Koszalińskiej. 
Wyróżniającym się uczniom w branży motoryzacyjnej zapewnia sfinansowanie kursu nauki 
jazdy kat. B oraz stypendia miesięczne dla uczniów technikum technologii drewna.
STRUKTURA KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Technikum: Technik pojazdów samochodowych 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
• Fryzjer 
• Kucharz 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Sprzedawca 
• Stolarz 
• Wielozawodowa – 14 zawodów
BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA
• Wielozawodowa 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Dla młodzieży szkolnej są organizowane wycieczki programowo-turystyczne, rajdy rowero-
we, spotkania, imprezy klasowe i szkolne, spektakle teatralne i seanse filmowe. Uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowania w 21 kołach przedmiotowych: np. języka niemieckie-
go, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, teatralnego, ratownictwa przed-
medycznego, przedmiotów spożywczych, przedsiębiorczości, sportowego i strzeleckiego. 
ŻYCIE SZKOŁY I OSIĄGNIĘCIA
Szkoła jest organizatorem wielu imprez z udziałem zaproszonych gości i młodzieży innych 
szkół np.
• Targi Urody i Mody;
• Dzień nowych technologii;
• Pokazy potraw świątecznych oraz kuchni francuskiej, kaszubskiej, niemieckiej;
• Pokazy świątecznego nakrycia stołów;
• Pokazy wyrobów i wypieków świątecznych;
• Pokazy szopek i stroików bożonarodzeniowych;
• Chojnicki Marsz Życia i Nadziei.
KONKURSY
Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu konkursach i zawodach sportowych. Do naj-
ważniejszych zaliczyć można:
Ogólnopolski Konkurs Cukierniczy;
Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz;
Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz;
Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca;
Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer;
Ogólnopolski Turniej Młodych Talentów Fryzjerskich „Bursztynowy grzebień”;
Okręgowy konkurs stolarski „DIAMENTOWA PIŁA”;
Konkurs wiedzy o AIDS I HIV „ W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”;
Konkurs recytatorski;
Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym;
Konkurs dekorowania potraw;
Konkurs ekologiczny;
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii;
Konkurs o Unii Europejskiej;
Trójbój przyrodniczy
Konkurs Dań kuchni kaszubskiej w Somoninie

Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach

ul. Angowicka 45, tel. 52 397-24-71
www.zsp2.chojnice.pl
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Technikum nr 3 w Chojnicach to strzał w dziesiątkę, niezależnie czy stawiasz na konkretne wy-
kształcenie zawodowe, czy chcesz kontynuować naukę i podjąć studia.
Nasze Technikum oferuje obie te możliwości. Nauka w naszej szkole daje możliwość znalezienia 
intratnego zatrudnienia, nasi absolwenci szybciej zyskują niezależność finansową i są atrakcyjni 
na rynku pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Mogą również zdecydować się na prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej w wyuczonym w Technikum zawodzie. 
W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy zarówno Gimnazjalistom jak i Ósmoklasistom naukę  
w zawodach: 
• Technik Obsługi Turystycznej (Technik Organizacji Turystyki)
• Technik Hotelarstwa
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik fotografii i multimediów
Szkoła współpracuje z lokalnymi drukarniami, biurami podróży, hotelami, agencjami reklamy oraz 
Szkołą Policji w Pile, która rozwija umiejętności fototechników w dziedzinie fotografii kryminal-
nej. Naszym zadaniem jest przygotowanie uczniów do pracy o najwyższym standardzie. Wielu z 
naszych uczniów już podczas praktyk zawodowych, otrzymuje propozycje nawiązania współpracy.
Wśród obowiązkowych przedmiotów ogólnych i zawodowych oferujemy szeroki wybór zajęć poza-
lekcyjnych: z matematyki, języków obcych, biologii i geografii i innych. Każdy uczeń- zdolny i mniej 
zdolny ma tutaj szansę na zdanie egzaminów maturalnych i kwalifikacji zawodowych.
W przestrzeni kreatywnej naszej szkoły można zdobyć wiedzę teoretyczna i praktyczną. Uczniom 
naszego Technikum zapewniamy dostęp do profesjonalnych pracowni zawodowych, korzystania z 
nowoczesnych pomocy szkolnych, multimediów i sprzętu. Dzięki temu szybciej, skuteczniej i peł-
niej poznają praktyczne aspekty wybranego przez siebie kierunku zawodowego. Szkoła posiada 
bazę dydaktyczną umożliwiającą przeprowadzanie poszczególnych egzaminów kwalifikacyjnych, 
co oznacza, że uczniowie nie muszą jechać na egzaminy do innych szkół. Jesteśmy również szkołą, 
w której uczy się wielu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia indywidualnego. Dlacze-
go? Ponieważ dla nas liczy się to, aby zapewnić rozwój i wykształcenie każdemu, kto tego chce.  
Nasza kadra pedagogiczna każdego roku odbywa szereg szkoleń i warsztatów na temat pracy 
z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, żeby móc jak najefektywniej wykorzystać 
czas na lekcji.
W szkole prowadzona jest także nauka języka kaszubskiego, w ramach której młodzież odwiedza 
najpiękniejsze zakątki tego regionu, poznaje ludzi tworzących kulturę i sztukę ludową. 
Jesteśmy małą społecznością szkolną, ale dzięki temu w szkole panuje przyjazna atmosfera,  
w której wszyscy się znamy. Samorząd Uczniowski Technikum nr 3 dba o to aby szkoła zacieśniała 
współpracę ze środowiskiem lokalnym. W tym celu regularnie organizowane są zbiórki na cele 
dobroczynne. 
Wiemy również, że nie samą nauką żyje człowiek, dlatego cyklicznie odbywają się szkolne kon-
kursy i imprezy takie jak Halloween, Randka w ciemno, Góra Grosza, Dzień Sportu czy turniej 
FIFA. Uczniowie naszej szkoły pod egidą programu Erasmus + odbywali również praktyki i staże w 
Rumunii, Tunezji, Grecji i Hiszpanii. 
Nasze atuty to: przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra, atrakcyjne kierunki nauczania, wy-
cieczki przedmiotowe, zmodernizowany budynek szkoły, nowoczesne pracownie zawodowe, indy-
widualne podejście do ucznia, udział w ciekawych zewnętrznych projektach unijnych, wykorzysty-
wanie technologii informacyjno – komunikacyjnej
Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową www.tech3chojnice.pl

Technikum nr 3  im. Bohaterów 
Szarży pod Krojantami w Chojnicach

ul. Sukienników 13, tel. 52 397 23 23
www.tech3chojnice.pl

PROFILE W LICEUM CZTEROLETNIM ROK SZKOLNY 2019/2020
PROFIL MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY
Przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, język obcy. Przedmioty dodatkowe: język polski, matema-
tyka. Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej i 
Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki. Sugerowane kierunki studiów: 
mechatronika, informatyka, mechanika, inżynieria, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i 
inne kierunki politechniczne.
PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY 
Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy. Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i peda-
gogiki, język polski, matematyka.Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, 
Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem 
Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, 
lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Sugerowane kierunki studiów: pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychodietetyka, fizjotera-
pia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, politologia, socjologia.
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Z EKOLOGIĄ
Przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy. Przedmioty dodatkowe: ekologia, język polski, mate-
matyka. Oferta klasy: dla chętnych, możliwość udziału w kołach naukowych oraz zajęciach dodatkowych 
organizowanych przez wyższe uczelnie. Dobrze wyposażone pracownie biologiczna i chemiczna. Wycieczki 
programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej. Miła 
atmosfera. Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmeto-
logia, pielęgniarstwo, stomatologia, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, inżynieria 
odnawialnych źródeł energii.
PROFIL MUNDUROWY 
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy. Przedmioty dodatkowe: służby mundurowe, język 
polski, matematyka. Oferta klasy: współpraca z Ligą Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim, Ośrodkiem 
Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Wojskową Komendą Uzupełnień w Człuchowie, Akademią 
Morską w Gdyni, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zakładem Karnym i Komisariatem Policji w Czersku, obozy 
integracyjno–szkoleniowe, kondycyjne, treningi strzeleckie, marsze na orientację.
Sugerowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo publiczne, narodowe, międzynaro-
dowe, ochrona osób i mienia, kryminologia i kryminalistyka, geografia, oceanografia.
PROFIL HUMANISTYCZNY (HUMANISTYKA NOWEJ GENERACJI)
Przedmioty wiodące: język polski, historia, język obcy. Przedmioty dodatkowe: dziennikarstwo inter-
netowe. Oferta klasy: wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych, warsztaty dziennikarskie, literackie i fotograficzne, prowadzenie blogów, vlogów, gazety 
internetowej, tworzenie tekstów reklamowych, udział w spotkaniach poetyckich i Dyskusyjnych Klubach 
Książki. Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, architektura danych, media i ko-
munikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia.
OFERTA EDUKACYJNA PROFILE W LICEUM TRZYLETNIM ROK SZKOLNY 2019/2020
PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY 
Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka z astronomią, język obcy. Przedmioty dodatkowe: historia i spo-
łeczeństwo, informatyka w mediach. Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracow-
ników Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Sugerowane kierunki studiów: mechatronika, 
informatyka, mechanika, inżynieria, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i inne kierunki 
politechniczne.
PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY 
Przedmioty wiodące: biologia i wiedza o społeczeństwie, język obcy. Przedmioty dodatkowe: elementy 
psychologii i pedagogiki, historia i społeczeństwo, matematyka. Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowa-
dzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządo-
wym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Kar-
nym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Sugerowane kierunki studiów: fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, 
pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychopedagogika, politologia, socjologia.
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 
Przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy. Przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo, ma-
tematyka.Oferta klasy: dla chętnych, możliwość udziału w kołach naukowych oraz zajęciach dodatkowych 
organizowanych przez wyższe uczelnie. Dobrze wyposażone pracownie biologiczna i chemiczna. Wycieczki 
programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej. Miła 
atmosfera. Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmetolo-
gia, pielęgniarstwo, stomatologia, fizjoterapia.
PROFIL MUNDUROWY 
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy. Przedmioty dodatkowe: służby mundurowe, hi-
storia i społeczeństwo. Oferta klasy: współpraca z Ligą Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim, Ośrodkiem 
Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Wojskową Komendą Uzupełnień w Człuchowie, Akademią 
Morską w Gdyni, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zakładem Karnym i Komisariatem Policji w Czersku, obozy 
integracyjno–szkoleniowe, kondycyjne, treningi strzeleckie, marsze na orientację. Sugerowane kierunki 
studiów: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo publiczne, narodowe, międzynarodowe, ochrona osób  
i mienia, kryminologia i kryminalistyka, geografia, oceanografia.
PROFIL HUMANISTYCZNY 
Przedmioty wiodące: język polski, język obcy, historia lub geografia. Przedmioty dodatkowe: historia  
i społeczeństwo lub przyroda, matematyka. Oferta klasy: wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udzia-
łu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, warsztaty poetyckie, udział w spotkaniach autorskich  
i Dyskusyjnych Klubach Książki. Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, media i 
komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia.
Olimpiady, konkursy, zawody, imprezy:
- przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, językowe, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne 
i in.); sportowe; „Savoir-vivre na co dzień”;  Olimpiada mediewistyczna; Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psy-
chologicznej; Turniej szermierczy; Turniej interdyscyplinarny „Mecz-Pol” dla szkół podstawowych; Targi 
Edukacyjne „Akademus”; Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej; „Dzień chemii”; „Dzień z Nauką”;
„Dzień z psychologią”.
Programy i projekty: Liceum dla Dzieci „Licek”; „Czerski młyn wiedzy i techniki”.
Dodatkowe zajęcia: chemiczne; biologiczne; fotograficzne; strzeleckie; mechatroniczne; zajęcia praktycz-
ne z dziećmi w przedszkolu; SKS; Luks „Pol” (piłka ręczna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej, szermierka 
Go- Now).
Szkoła oferuje również: pomoc psychologa / pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Wincentego Pola w Czersku

ul Szkolna 3, tel. 52 3984221
www.loczersk.pl
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* Do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie
DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?
Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej. 
Zespół Szkół w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji szkol-
nictwa zawodowego w Czersku. Dziś, we współpracy z ponad 100 pracodawcami, mamy 
możliwość kształcenia uczniów w różnorodnych zawodach. Szkoła bardzo dobrze przygo-
towuje uczniów do egzaminów zewnętrznych: matury i egzaminów zawodowych, jest do-
brze wyposażona - sale lekcyjne są skomputeryzowane, mamy nowoczesną salę sportową, 
kompleks Boisk Orlik, a od lat prowadzone badania, wśród uczniów kończących szkołę i 
absolwentów, potwierdzają bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyboru szkoły i współ-
pracy z nauczycielami oraz klimatu życzliwości i poczucia bezpieczeństwa. 
REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. TECHNIKUM IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE: języki obce angielski i niemiecki, 
przedmioty w zakresie rozszerzonym język obcy i jeden z przedmiotów: geografia, biologia 
lub chemia, fizyka, historia, język polski, praktyki zawodowe w trzeciej klasie 6 i 4 tygodnio-
we z możliwością praktyk zagranicznych,
1) TECHNIK EKONOMISTA: może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagają-
cych wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy, finansów, kadr, zakresu rachunko-
wości itp.
4-letnie po gimnazjum lub 5-letnie po szkole podstawowej technikum daje możliwość 
uzyskania:
• wykształcenia średniego,
• dyplomu technika ekonomisty (i świadectw w kwalifikacjach AU.35. Planowanie i prowa-
dzenie działalności w organizacji i AU.36. Prowadzenie rachunkowości)
• świadectwa dojrzałości - matury
2) TECHNIK INFORMATYK: w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsłu-
gą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, 
wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego.
4-letnie - po gimnazjum lub 5 -letnie po szkole podstawowej Technikum daje możliwości 
uzyskania:
• wykształcenia średniego,
• dyplomu technika informatyka (i świadectw w kwalifikacjach: EE.08 Montaż i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz EE.09 Programowanie, two-
rzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych )
• świadectwa dojrzałości - matury 
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE: ukończenie 
szkoły daje gwarancję zatrudnienia oraz możliwość dalszego kształcenia w liceum dla 
dorosłych, języki obce do wyboru: angielski lub niemiecki, praktyczna nauka zawodu w 
zakładach pracy, przedmioty teoretyczne zawodowe z wyjątkiem klasy wielozawodowej 
odbywają się w szkole, możliwość dodatkowych kursów, wycieczek dydaktycznych, wizyt 
studyjnych, staży i stypendiów finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego i UE. Oferowane 
zawody: sprzedawca; mechanik pojazdów samochodowych; stolarz; ślusarz
•wielozawodowa w tym: kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektrome-
chanik, kierowca mechanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i 
robót wykończeniowych w budownictwie itd. - zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawo-
dowych odbywają się w ramach kursów w CKZiU w Chojnicach
3. BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA: język angielski, bardzo atrakcyjne zajęcia rewalida-
cyjne, połączone z wycieczkami dydaktycznymi, praktyczna nauka zawodu w zakładach 
pracy, w tym w Spółdzielni Inwalidów „Równość” 
ZS W MALACHINIE:
1) z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekty pozakonkursowe pn. „Programy moty-
wacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego), z którego 21 uczniów ZS w Malachinie 
w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało stypendia marszałkowskie, w 2017/2018 - 15 uczniów, 
w 2018/2019 - 26 uczniów, 35 uczniów ukończyło kursy spawania, kolejnych 30 oczekuje na 
termin realizacji, 27 uczniów ukończyło kursy księgowości komputerowej, 23 uczniów kurs 
EXCELA na potrzeby kadr i księgowości, 10 kurs stolarski, ponad 100 zrealizowało lub reali-
zuje u pracodawców za wynagrodzeniem staże zawodowe, zgłosiliśmy 7 uczniów kształcą-
cych sie w zawodzie kucharz na kurs dekorowania potraw, a 18 uczniów na kurs fryzjerski, 
organizowane są tzw. wizyty studyjne w renomowanych zakładach pracy,
2) z Fundacją Sytemu Edukacji w Warszawie wpisana jest do programu Erasmus +, z które-
go planujemy staże zagraniczne, m.in. w Hiszpanii,
3) z BBS START GmbH w Ludwigslust od 2009 roku organizuje wyjazdy młodzieży do Nie-
miec,
4) organizuje liczne wycieczki dydaktyczne, konkursy, zawody szkolne i pozaszkolne, zaję-
cia pozalekcyjne sportowe i teatralne, imprezy z udziałem zaproszonych gości, itp., 
5) uczy i zachęca do działalności społecznej i wolontariatu, w tym aktywnie uczestniczy 
w akcjach krwiodawstwa i DKMS, organizuje Akcję Biała Sobota lub Niedziela, organizuje 
Akcję Wigilia dla rodzeństwa uczniów szkoły i dzieci z rodzinnych domów dziecka, itp. 

Zespół Szkół w Malachinie

 Malachin, ul. Główna 11
tel./ fax 052 398 60 88 | www.malachin.edu.pl

 

* Do 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach 
W skład ZS w Brusach wchodzą: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, Szkoła 
Branżowa I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego i Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych.
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące to pierwsze kaszubskie liceum w Polsce. 
Młodzież może kształcić się tutaj w klasach o profilu humanistycznym, biolo-
giczno – chemicznym, oraz matematyczno – geograficznym. W poszczególnych 
rocznikach profile tworzone są zgodnie z preferencjami uczniów. W tym roku 
powyższe klasy będą utworzone zarówno dla absolwentów 3 klas gimnazjal-
nych jak i absolwentów 8 klas podstawowych.
Szkoła Branżowa I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego oferuje możliwość kształ-
cenia we wszystkich zawodach, warunkiem jest znalezienie miejsca praktyki. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą wieczorową, w której za-
jęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki. Jest to szkoła publiczna, 
dwuletnia – dla absolwentów szkoły zawodowej, trzyletnia dla pełnoletnich 
absolwentów gimnazjum.
ZS w Brusach dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, są to: 
• nowoczesne pracownie przedmiotowe – klasopracownia języków obcych, ma-
tematyczna, regionalna – wyposażone w tablice multimedialne, chemiczna z 
dygestorium, we wszystkich salach znajduje się sprzęt komputerowy i rzutniki 
multimedialne;
• sala sportowa ze ścianką do wspinaczki skałkowej, sala gimnastyczna, szkol-
na siłownia; wśród sprzętu sportowego, którym dysponuje szkoła znajdują się 
komplety sprzętu do narciarstwa zjazdowego i biegowego
Szkoła prowadzi projekty edukacyjne poszerzające jej ofertę, m. in. dot. nauki 
języków obcych, matematyki, informatyki, sportu (w tym narciarstwa), doradz-
twa zawodowego.
Uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, a 
także wycieczkach integracyjnych i edukacyjnych, obozach narciarskich (wyjaz-
dy krajowe i zagraniczne).
Uczniowie ZS, w szczególności szkoły branżowej, w ramach projektu ERA-
SMUS+ biorą udział w zagranicznych praktykach zawodowych. W roku szkol-
nym 2017/2018 były to 3 tygodnie w Budapeszcie na Węgrzech, w 2018/2019 
- 2 tygodnie w Maladze w Hiszpanii, a w roku 2019/2020 będą to 2 tygodnie w 
Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy szkołą w powiecie, która oferuje staże 
zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH
W BRUSACH Zespół Szkół w Brusach

ul. Ogrodowa 2, tel. 052 3982455
www.klo.brusy.pl  |  www.zsz.brusy.pl
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W naszym zespole szkół edukacją i opieką rewalidacyjną obejmujemy uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną. Są to zarówno dzieci najmłodsze, od 
pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej, jak i młodzież aż do 24-ego roku 
życia w najstarszych oddziałach szkoły przysposabiającej do pracy. W skład 
zespołu wchodzi więc SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA jak i SZKOŁA PRZY-
SPOSABIAJĄCA DO PRACY. Dodatkowym zadaniem placówki jest organizowanie 
i prowadzenie terapii WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI, od pierw-
szego roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej. 
Historia szkoły to ponad 50 lat pracy z uczniami mającymi specjalne potrzeby 
edukacyjne, w tym także tymi ze sprzężeniami niepełnosprawności. 
Od 2005 roku siedzibą szkoły jest nowoczesny budynek, pozbawiony barier 
architektonicznych. Pomieszczenia szkolne są dobrze wyposażone i bezpiecz-
ne, zapewniają nie tylko komfort pracy i nauki, ale także możliwość wdrażania 
różnych form rewalidacji, rehabilitacji oraz relaksu i wypoczynku. Pracownie 
szkolne umożliwiają wdrażanie do praktycznych działań i usamodzielniania 
uczniów, tak by mogli być aktywni w późniejszym dorosłym życiu.
Placówka dzięki dobrze przygotowanej kadrze (pedagodzy, psycholodzy, logo-
pedzi, rehabilitanci i in.) oferuje kompleksowe i nowoczesne wsparcie eduka-
cyjno-terapeutyczne osobom, które wymagają indywidualnego prowadzenia ze 
względu na swoje specjalne potrzeby i ograniczone możliwości. Rodzinom pod-
opiecznych zapewnia się pomoc konsultacyjną i wszelkie możliwe wsparcie, 
czasem także materialne. Istotną cechą placówki jest ciągłe budowanie relacji 
i troska o atmosferę życzliwości, otwartości oraz wzajemnego wspierania się. 
W najbliższych latach szczególną rolę (obok wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci i szkoły podstawowej) będzie pełniła ponadpodstawowa Szkoła Specjal-
na Przysposabiająca do Pracy. Celem jej działania jest wdrażanie do różnych 
aktywności i usamodzielnianie osób z umiarkowaną oraz znaczną niepełno-
sprawnością intelektualną. Osoby te w większości nie będą mogły podjąć pracy 
zawodowej w ogólnie przyjętej formie. Szansą dla nich może być dość ograni-
czony zakres prac domowych, gospodarczych czy niektóre formy działalności 
produkcyjnej oraz usługowej, np. w spółdzielniach socjalnych. Ważne, by nie 
musiały one pozostawać w domach, na tzw. rencie z poczuciem społecznego 
wyłączenia. 
Dla osób z głęboką niepełnosprawnością placówka prowadzi indywidualne za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Właściwą realizację zadań placówki zapewniają, m. in.:
• wygodne pomieszczenia i przestronne sale lekcyjne,
• gabinety terapeutyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, Biofeedback, integra-
cji sensorycznej, doświadczania świata),
• gabinet pielęgniarki szkolnej,
• sala sportowa i sala gimnastyki korekcyjnej z zapleczem socjalnym,
• boisko sportowe z bieżnią,
• pracownia informatyczna,
• biblioteka szkolna,
• świetlica, 
• kuchnia i stołówka.
Obok typowych zajęć objętych podstawą programową w placówce działa wiele 
kół zainteresowań dających szeroką przestrzeń pozalekcyjnej działalności dla 
uczniów. Cykl rocznej działalności szkoły to nie tylko lekcje, ale także wiele 
ciekawych imprez i ważnych wydarzeń. 
Więcej o nas na www.zsschojnice.pl

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku wchodzą: Szkoła Podstawowa 
Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym i znacznym.
W Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi istnieją oddziały dla 
uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a także zespoły dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Realizowane są 
również nauczania indywidualne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 
dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Do naszej placówki uczęsz-
cza 151 uczniów. Od kilkunastu lat prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodzi-
ców w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, grupę wsparcia dla 
rodziców, a w roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy terapię indywidualną w 
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla grupy 56 dzieci w wieku przed-
szkolnym. Szkoła osiąga dobre efekty kształcenia. Potwierdzają to wyniki egza-
minów zewnętrznych. W naszej szkole dziecko o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej 
stosującej nowoczesne metody i formy pracy. Korzysta z pomocy terapeutów, 
psychologa, pedagoga i logopedy. Ma możliwości osiągania sukcesów poprzez 
udział w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych. Może rozwijać wła-
sne zainteresowania, biorąc udział w zajęciach klubów sportowych i kół zain-
teresowań. Uczniowie osiągają liczne znaczące sukcesy artystyczne i sportowe. 
Zdobywają medale, otrzymują nagrody i wyróżnienia, które dają im zadowo-
lenie, poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i radość życia. Absolwentom 
gimnazjum pomagamy znaleźć praktykę zawodową w zakładach rzemieślni-
czych. Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja 
pracy dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną pomocą, 
życzliwością, dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć dzieciom drogę do rozwoju 
na miarę indywidualnych możliwości. Zespół Szkół Specjalnych w Czersku po 
ukończonej w 2011 roku rozbudowie, modernizacji i doposażeniu w sprzęt spe-
cjalistyczny jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie 
pomorskim. Dzięki rozbudowie placówka zapewnia warunki do realizacji pełnej 
oferty w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej dla środo-
wiska osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czersk oraz gmin sąsiadujących.

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach Zespół Szkół Specjalnych w Czersku

ul. Jana Pawła II 11, tel.: 52 565 10 00
www.zsschojnice.pl

ul. Batorego 15, tel. 52 398 48 05
www.zssczersk.pl
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach (CKZiU) jest publiczną placówką eduka-
cyjną dla młodzieży i dorosłych. Oferuje bezpłatną naukę dla młodzieży w technikum i branżowej szkole I 
stopnia umożliwiając nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności zawodowych, które są weryfiko-
wane zewnętrznymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.
Dla dorosłych oferujemy bezpłatną naukę w liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej oraz na kwa-
lifikacyjnych kursach zawodowych. 
OFERTA EDUKACYJNA
W CKZiU dorośli mogą uzyskać wykształcenie ogólne w dwóch systemach:
I. KSZTAŁCENIE STACJONARNE Liceum Ogólnokształcące
II. KSZTAŁCENIE ZAOCZNE Liceum Ogólnokształcące | Szkoła Policealna| Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego rynku pracy proponujemy bardzo szeroki wachlarz kie-
runków kształcenia.
SZKOŁY POLICEALNEJ W ZAWODACH:
• Florysta • Technik administracji • Technik archiwista • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• Technik ochrony fizycznej osób i mienia
OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
• Elektromechanik pojazdów samochodowych • Mechanik pojazdów samochodowych
• Operator obrabiarek skrawających CNC • Rolnik • Technik informatyk • Technik rachunkowości
• Technik transportu drogowego • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik usług gastronomicznych • Technik pojazdów samochodowych • Technik przemysłu mody
• Technik reklamy
Współpraca CKZiU z Pracodawcami
Współpraca z pracodawcami jest jednym z głównych celów kształcenia zawodowego i ustawicznego w 
nowej perspektywie 2014-2020. Jednym z elementów współpracy jest podniesienie umiejętności i kwali-
fikacji przyszłych pracowników i osób poszukujących pracy, dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i 
rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną u pracodawców.
Placówka brała udział w projekcie unijnym  realizowanym pod nazwą „>>Szkoła przyszłości<< - zwiększe-
nie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego”. W ramach realizacji tego projektu placówka 
wzbogaciła się o pracownie robotyki oraz środowiskową.
Udział placówki w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infra-
struktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z 
zakupem wyposażenia” umożliwił doposażenie bazy dydaktycznej co stało się podstawą do poszerzenia 
oferty edukacyjnej oraz pozwala lepiej wykorzystać posiadaną bazę. W ramach realizacji projektu placów-
ka wzbogaciła się o pracownię samochodową oraz obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Najlepsi słuchacze mają w ramach projektu możliwość realizacji kursu spawalniczego metodą MAG oraz 
kursu SEP do 1 kV.
Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” działa na terenie Powiatu Chojnickiego od 15 lat i jest współorga-
nizatorem „Powiatowych Targów Edukacyjnych „Akademus”, skierowanym do wszystkich uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz „Targów Edukacji, Pracy i Kariery” skierowanych do ab-
solwentów klas szkół podstawowych.
Doradcy zawodowi Szok „Kreator” pełnią rolę partnerów w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodo-
wej słuchaczy oraz uczniów wszystkich powiatowych szkół przez: prowadzenie porad i konsultacji indy-
widualnych, zajęć warsztatowych, grupowej informacji, m.in. o: szkołach ponadpodstawowych, wyższych 
uczelniach, szkołach policealnych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o warunkach rekrutacji na wyż-
sze uczelnie, o długofalowych trendach wyznaczających dobre perspektywy dla określonych kwalifikacji 
zawodowych, kierunkach studiów oraz innych formach kształcenia.

C  K  Z  i  U
CHOJNICE

Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego w Chojnicach

ul. Świętopełka 3, tel. 52 397 49 16
ul. Kościerska 11A, tel. 52 397 60 56

www.ckziuchojnice.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach (PPP) jest placówką oświatową  prowadzoną przez 
Powiat Chojnicki.
Podlegamy nadzorowi pedagogicznemu Kuratora Oświaty w Gdańsku 
Czynna dla klientów codziennie od 8.00-18.00
Sekretariat  w godz. 7.00-17.00
pomoc psychologiczna,  pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza, doradztwo, mediacje, terapia, działal-
ność informacyjno-szkoleniowa 
PPP realizuje zadania w szczególności przez diagnozowanie, którego efektem jest w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywi-
dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży; 
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologicz-
no-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczną udzielaną bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 
polegającą w szczególności na:
1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logope-
dyczna, psychoterapia );
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub 
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
Zadania profilaktyczne oraz wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki 
polegające w szczególności na:
• udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozpozna-

waniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w planowaniu i realizacji zadań z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

• współpracy w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu 
i realizowaniu IPET;

• współpracy w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dy-
daktycznych;

• udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
• podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
• prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego;
• udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, 

wsparcia merytorycznego. 
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań ma-
jących na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki, które obejmuje:
• pomoc w diagnozowaniu potrzeb;
• zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
Oferta PPP obejmuje również szeroko rozumianą pracę w środowisku na rzecz ucznia, rodzica, nauczy-
ciela.
Oferta placówki każdego roku uwzględnia oczekiwania szkół i placówek. 
Rok 2017/18 obfitował m.in. w atrakcyjne inicjatywy, które możliwe były również dzięki dobrze układającej 
się współpracy PPP z innymi instytucjami. Do ciekawych i pozytywnie odebranych w lokalnym środowisku 
należą:
• Słów kilka o fonoholizmie … z inicjatywy PPP i PCPR w Chojnicach gościł dr Maciej Dębski założyciel i 

lider fundacji Dbam o mój zasięg;
• „Wykorzystanie metod pedagogiki teatru w pracy z uczniem na różnych etapach kształcenia”- to szkole-

nie dla nauczycieli i trenerów pracujących z grupami. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy Teatrotekę 
szkolną;

• Nastolatki ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyły w szkoleniu, będącym częścią ogólnopolskiej 
akcji pn. „BezpiecznaJa” organizowaną przez Stowarzyszenie Fair Is.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska odbyło się kolejne już w Chojnicach spotkanie z Barto-
szem Karcz ze Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Szkolenie „ Jak rozmawiać z nastolatkiem o orientacji 
psychoseksualnej”
Kontynuacja 15 letniej tradycji stałej oferty na Ferie zimowe Białe ferie
Promocja placówki ma miejsce także podczas spotkań ze studentami. Kolejny raz studenci PWSH Pome-
rania gościli w PPP.
Spotkania w ramach sieci doradców zawodowych w powiecie chojnickim w tym włączenie się w reali-
zację Drugiej edycji Targów Edukacji, Pracy i Kariery dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz spotkanie 
uczestników nadwiślańskiej grupy roboczej w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego 
oraz organizacja spotkania w ramach sieci doradców zawodowych w powiecie chojnickim organizowanym 
wspólnie przez Szkolny Ośrodek Kariery „Kreator” i PPP w Chojnicach.
Kolejny rok angażujemy się w prace projektu „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”.
Wszelkie inicjatywy na bieżąco można śledzić na stronie internetowej PPP:
www.ppp-chojnice.pl

Zgłoszenia do PPP przyjmujemy 
osobiście w sekretariacie / telefonicznie / na pisemny wniosek rodzica/opiekuna 
Druk do pobrania na stronie internetowej www.ppp-chojnice.pl - formularze 
adres e-mail: pppchojnice@op.pl

Korzystanie z pomocy PPP jest dobrowolne i bezpłatne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnicach 

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30,
Tel. 52 3344460, 52 3344464

Fax: 52 3355461 kom. 515 262 977
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Powiatowa Bursa dla Młodzieży 
Szkolnej w Chojnicach

ul. Świętopełka 1a, tel. 52 397 2987
  fax. 52 397 2996, www.bursa.chojnice.pl

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej, to koedukacyjna placówka zapew-
niająca opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadpodstawowych, uczącym się 
poza miejscem stałego zamieszkania.
Mając na uwadze dobro i jak najlepszy rozwój podopiecznych w pracy wycho-
wawczej kieruje się słowami Horacego „Sapere Aude” – „Miej odwagę być mą-
dry”. Bursa gwarantuje całodobową opiekę wychowawczą sprawowaną przez 
wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną. To miejsce bezpieczne, w 
którym zapewnione jest całodzienne wyżywienie, bardzo dobre warunki sani-
tarno – higieniczne oraz warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. 
Pedagodzy dbają, aby w placówce panował przyjazny klimat i atmosfera sprzy-
jająca rozwojowi wychowanków. Pozytywne, twórcze i konstruktywne relacje 
interpersonalne wypełnione wysoką kulturą osobistą, życzliwością i empatią 
wobec drugiego człowieka, przekładają się na osiąganie bardzo dobrych wy-
ników w nauce i licznych sukcesów osobistych. Bursa to miejsce, w którym 
powstają trwałe przyjaźnie na całe życie.
Pobyt w bursie wiąże się nie tylko z nauką i obowiązkami, lecz także daje moż-
liwość rozwijania pasji i talentów młodzieży w wielu dziedzinach:
sportowe – tenis stołowy, szachy, warcaby, dart boule, piłka nożna i halowa,
wokalne i instrumentalne, plastyczne i rękodzielnicze, fotograficzne,
prozy i poezji.
Wychowankowie to laureaci zajmujący czołowe lokaty w konkursach, przeglą-
dach i rozgrywkach o zasięgu regionalnym i krajowym.
Kondycja i sprawność fizyczna wychowanków jest rozwijana poprzez zajęcia 
sportowe na małym „Orliku” i na sali gimnastycznej. To nie tylko gry zespołowe, 
lecz także aerobik, taniec, zumba czy stretching. Od osiemnastu lat młodzież 
aktywnie uczestniczy w rozgrywkach sportowych wychowanków burs i interna-
tów województwa pomorskiego.
Troska o zdrowie wychowanków, traktowana jest jako wartość nadrzędna. Od 
lat w placówce realizowane są takie programy jak „Trzymaj formę”, „Wybierz ży-
cie. Pierwszy krok”, „Ars – jak dbać o miłość”, „Znamię – Znam je” i „Podstępne 
WZW”. Placówka współpracuje z Sanepidem i Poradnią Psychologiczną - Pe-
dagogiczną realizując działania z zakresu zagrożeń zjawiskami patologiczny-
mi oraz dotyczące zdrowego odżywiania i odpowiedzialnego spędzania czasu 
wolnego. 
Dbałość o najbliższe otoczenie i środowisko naturalne są filarami edukacji 
ekologicznej w bursie. Wychowankowie uczestniczą w akcji „Sprzątanie świa-
ta”, oszczędzają wodę, energię elektryczną i segregują odpady. Od kilku lat w 
miesiącu kwietniu organizują lokalną akcję zbiórki elektroodpadów. Placówka 
posiada certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.
Dla każdego, komu wrażliwość na potrzebę udzielania innym pomocy jest bli-
ska, bursa proponuje wolontariat w schronisku dla zwierząt, świetlicy socjote-
rapeutycznej im. św. Franciszka i hospicjum. Umożliwia udział w akcji zbiórki 
pluszaków, zbiórki nakrętek oraz akcjach „Grosz do grosza”, „Pajacyk”, „Wylosuj 
Anioła” i „Serce od serca”. 
Wychowankowie bursy dzielą się darem życia poprzez aktywne uczestnictwo w 
akcji krwiodawstwa i projektu „Komórkomania”.                      

* Do 31 sierpnia 2019 r. Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych  
w Chojnicach
Twoja przyszłość … mamy na nią pomysł
SZKOŁA  PUBLICZNA BEZPŁATNA 
Umożliwia kształcenie młodzieży i dorosłych z wykształceniem średnim (bez 
matury) w każdym momencie życia.
Mamy wśród szkół o podobnych profilach bardzo dobrą zdawalność egzami-
nów zewnętrznych !!!
Nauka w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu w 
języku polskim i angielskim.
Osoby kończące naukę otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uznawane 
wśród pracodawców !!!
NASI ABSOLWENCI  ZNAJDUJĄ  PRACĘ  W POLSCE  I ZA  GRANICĄ  !!!
Można zdobyć u nas takie zawody jak:
• Technik masażysta (2 lata),
• Opiekun medyczny (1 rok),
• Terapeuta zajęciowy (2 lata),
• Higienistka stomatologiczna (2 lata),
• Opiekunka dziecięca (2 lata),
• Protetyk słuchu (2 lata),
• Technik dentystyczny (2,5 roku).
System kształcenia dzienny, wieczorowy i zaoczny, uruchomienie kierunku za-
leży od liczby kandydatów.
ZALETY SZKOŁY:
• kształcenie w poszukiwanych na rynku zawodach
• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
• organizujemy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
• posiadamy również Szkolną platformę internetową MOODLE, w której umiesz-
czone są materiały wspomagające naukę.
Nasi uczniowie otrzymują wsparcie w ramach projektu: „Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego w powiecie chojnickim” realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach 

ul. Świętopełka 3, tel./fax 52 397 36 12
www.szkolamedyk.pl



Wszystkich uczniów kończących szkoły podstawowe (klasę VIII oraz klasę III 
oddziału gimnazjalnego) zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną 
realizowaną w szkołach ponadpodstawowych oraz z ofertą pozostałych pla-
cówek świadczących usługi na rzecz rozwoju oświaty. Informacje na temat ak-
tualnej oferty kształcenia znajdują się na stronie internetowej pod adresem  
www.swdz-chojnice.pl. 

Harmonogram „Drzwi otwartych w szkołach  
i placówkach oświatowych”

 � II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach im. Wł. Andersa
 w Chojnicach 

 » 13. 04. 2019 r. (godz. 9.00 – 12.00 dla uczniów gimnazjum,   
 godz. 10.00 – 13.00 dla uczniów szkół podstawowych)

 � Zespół Szkół w Chojnicach 
 » 30.03.2019 r.

 � Technikum nr 2 w Chojnicach
 » 06.04.2019 r. 

 � Technikum nr 1 w Chojnicach (do 31.08.2019 r. ZSP nr 1 w Chojnicach)

 » 06.04. 2019 r. (sobota od godz. 10:00)
 � Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach (do 31.08.2019 r. ZSP nr 2 w Chojnicach)

 » 26.04.2019 r.
 � Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami  

 w Chojnicach 
 » 24–25.04. 2019 r. (od godz. 11.00 do 16.00)

 � Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku 
 » 29.03.2019 r., 30.03.2019 r. (godz. 9:00)  

 � Zespół Szkół w Brusach (do 31.08.2019 r. ZSP w Brusach)
 » 28-29.03.2019 r.

 � Zespół Szkół w Malachinie (do 31.08.2019 r. ZSP w Malachinie) 
 » 21.03.2019 r. (od godz. 11:30)

 � Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
 » Dni otwarte odbywają się w każdym terminie,  

 kiedy chojnickie szkoły organizują swoje dni otwarte.
 � Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach 

 (do 31.08.2019 r. M-S ZSP w Chojnicach)
 » 26.03. 2019 r. (w godz. 9.00-16.00)

Dane do niniejszego informatora zostały opracowane i przekazane przez dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
oraz powiatowego konsultanta ds. doradztwa zawodowego.

Skład i łamanie tekstu, projekt graficzny - uczniowie kierunku Grafik Komputerowy w Technikum nr 3 w Chojnicach

W Elektronicznym Syste-
mie Naboru pod adresem  
www.chojnice.edu.com.pl 
oraz na stronach interne-
towych szkół znajdują się 
informacje na temat re-
krutacji.

Doradztwo zawodowe w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Chojnicki
„Niezależnie od wieku każdy z uczniów/słuchaczy powinien mieć dostęp 
do korzystania z usług całożyciowego poradnictwa kariery, dzięki któ-
rym będzie miał możliwość określenia swoich zdolności, kompetencji 
i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, 
szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzania własnymi ścieżkami edu-
kacji i pracy.”
„Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.” - takie podejście do doradztwa zawodowego jest rekomendo-
wane współcześnie.
Doradztwo zawodowe ma miejsce również w szkołach powiatu choj-
nickiego. Jest realizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery „Kre-
ator” działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Chojnicach i Szkolny Ośrodek Kariery „Młodziak” działający w Liceum 
Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku oraz przez Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Chojnicach.
Zarówno w ośrodkach jak i w poradni uczniowie wszystkich powiato-
wych szkół korzystają z poradnictwa indywidualnego, grupowej infor-
macji zawodowej jak i z poradnictwa grupowego w postaci zajęć warsz-
tatowych. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego jest kierowana 
także do rodziców, nauczycieli, wychowawców klas oraz środowiska lo-
kalnego w zakresie wspierania i realizacji działań z doradztwa zawodo-
wego. Wszyscy powiatowi doradcy zawodowi są obecni w klasach III od-
działów gimnazjalnych i klasach VIII szkół podstawowych. Na zajęciach 
z uczniami i rodzicami omawiają, m.in. rolę rodziców w podejmowa-
niu decyzji edukacyjnych, ścieżki edukacyjne czyli planowanie kariery 
edukacyjno-zawodowej po ukończeniu klasy III oddziału gimnazjalnego  
i klasy VIII szkoły podstawowej oraz harmonogram działań absolwen-
ta szkoły podstawowej, tj. wszystko o elektronicznym systemie naboru  
w powiecie chojnickim.
Szkolne Ośrodki Kariery działające w powiecie chojnickim, już od 15 lat 
są współorganizatorami Powiatowych Targów Edukacyjnych „Akade-
mus”, skierowanych do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz ponadpodstawowych.
Dodatkowo doradztwo zawodowe realizowane jest w szkołach w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Jednym z nich jest „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie choj-
nickim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 
3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej”.
Tutaj doradztwo zawodowe ma miejsce w formie zajęć warsztatowych, 
które realizowane są w dwóch blokach tematycznych: BILANS ZASOBÓW 
oraz KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE W PERSPEKTYWIE ROZWOJU ZAWODO-
WEGO I RYNEK PRACY. Korzystają z nich wszyscy uczniowie objęci pro-
jektem w Technikum nr 1 w Chojnicach (do 31.08.2019r. Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach), Zespole Szkół nr 2 w Chojni-
cach (do 31.08.2019r. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Choj-
nicach) oraz słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach (do 
31.08.2019r. Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Choj-
nicach).
Ponadto, w ramach powyższego projektu działa Powiatowy Konsul-
tant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego, który m.in. zbudował Sieć 
wsparcia dla szkół, osób, instytucji świadczących usługi z poradnictwa 
zawodowego w powiecie chojnickim, której płaszczyzną medialną jest 
Platforma Internetowa Sieci Wsparcia Doradztwa Zawodowego w Powie-
cie Chojnickim (www.swdz–chojnice.pl), a także powstała Sieć doradców 
zawodowych w powiecie chojnickim. W szkołach objętych tym projektem 
Powiatowy Konsultant prowadzi szkolenia z zakresu Wewnątrzszkolnego 
Systemu Doradztwa Zawodowego oraz organizuje w celu promowania, 
zwłaszcza oferty kształcenia zawodowego Targi Edukacji, Pracy i Kariery.
Każdy uczeń szkoły powiatowej może swobodnie skorzystać z pomocy 
i wsparcia doradców zawodowych w Szkolnych Ośrodków Kariery oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach. Natomiast Powia-
towy Konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego służy wspar-
ciem lokalnej sieci doradców zawodowych w zakresie realizacji działań 
z doradztwa zawodowego w szkołach.


