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Drodzy absolwenci, przyszli uczniowie 
szkoły powiatowej!

Nieuchronnie zbliżacie się ku końcowi kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, 
a przed Wami niezwykle trudny wybór  związany z dalszą ścieżką edukacyjną.  
Zapewne każdy z Was rozważa wybór szkoły ponadpodstawowej, w której będzie konty-
nuował obowiązek nauki. Jest to jedna z ważniejszych życiowych decyzji, bowiem w tym 
kolejnym etapie edukacji przygotowujecie się do studiów, bądź pracy.

Podobnie jak w latach ubiegłych publikujemy dla Was w wersji elektronicznej  
Informator zawierający najważniejsze dane dotyczące szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Chojnicki. Celem opracowania jest dostarczenie rzetelnej  
i aktualnej informacji na temat oferty edukacyjnej. 

Kim chcę być? Jak przygotować się do egzaminu kończącego naukę w szkole  
podstawowej? Jak zwiększyć swoje szanse w rekrutacyjnej rywalizacji?  
Co wybrać - liceum, technikum czy szkołę branżową? – to tylko nieliczne nurtujące Was 
pytania.  

Powiat Chojnicki oferuje kształcenie w 9 szkołach ponadpodstawowych 
dla młodzieży, zlokalizowanych w Chojnicach, Czersku, Brusach i Malachinie.  
Są wśród nich licea, technika oraz branżowe szkoły I stopnia kształcące  
w kilkudziesięciu zawodach. Szkoły posiadają bogatą bazę lokalową, pomoce dydaktyczne  
oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co pozwala na bardzo dobre przygotowanie 
do egzaminów zewnętrznych, tj. maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

Liczę, że niniejsze opracowanie ułatwi Wam podjęcie decyzji i odnajdziecie  
swoje miejsce w szkole, która rozwinie Wasze zainteresowania oraz przygotuje do dalszej 
drogi edukacyjnej i zawodowej. 



3 Informator dla absolwentów szkół podstawowych 2022/2023

Działania wspierające rekrutację  
do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Chojnickim

Jak co roku proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Powiatu Chojnickiego jest wspierany przez do-
radców zawodowych Szklonych Ośrodków Kariery i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w ścisłej współpra-
cy z Wydziałem Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych ze wszystkich szkół podstawowych w powiecie korzystają ze wspar-
cia w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej w postaci poradnictwa indywidualnego i grupowej in-
formacji zawodowej. Pomoc w tym zakresie kierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli wychowawców i 
nauczycieli doradców zawodowych. Wszyscy powiatowi doradcy zawodowi są obecni w klasach VIII szkół pod-
stawowych. Na zajęciach z uczniami i spotkaniach z rodzicami omawiają m. in. ścieżki edukacyjne po szkole 
podstawowej, rolę rodziców w planowaniu edukacji na kolejnym etapie oraz harmonogram działań absol-
wentów szkoły podstawowej tj. wszystko o elektronicznym systemie naboru w powiecie chojnickim. 

Dodatkowo rekrutacja wspierana jest przez Sieć Doradców Zawodowych Powiatu Chojnickiego, do której 
przekazywane są kompleksowe informacje dotyczące rekrutacji w postaci padletu. To narzędzie zawiera 
wszystkie informacje niezbędne w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, zebrane w jednym mie-
jscu i dostępne dla uczniów, rodziców, nauczycieli wychowawców, a przede wszystkim nauczycieli doradców 
zawodowych w szkołach podstawowych.  

  
Padlet pozwala szybko i na bieżąco 

udostępniać informacje związane z rekrutac-
ją w szkołach podstawowych całego powiatu.

Ponadto, 26 kwietnia 2022 roku, o godz. 
10.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożenio-
wym w Chojnicach, będzie miało miejsce 
Forum informacyjne – rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych Powiatu Chojnickie-
go na rok szkolny 2022/2023, organizowane 
przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach we 
współpracy z doradcami zawodowymi SzOK i 
PP-P. Zaproszenie kierujemy do dyrektorów 
szkół podstawowych, nauczycieli doradców 
zawodowych, nauczycieli wychowawców klas 
ósmych oraz wszystkich osób uczestniczą-

cych    w procesie rekrutacji. Na spotkaniu m.in. będzie omówiona kwestia prowadzenia naboru przez ele-
ktroniczny system – Pomorze, oferta edukacyjna i inne ważne zagadnienia związane z rekrutacją do szkół 
ponadpodstawowych.

Każdy uczeń może skorzystać z po-
mocy i wsparcia doradców zawodowych 
Powiatu Chojnickiego w osobach: 
Małgorzata Szulc -  Szkolny Ośrodek 
Kariery „Młodziak” w Liceum Ogól-
nokształcącym im. W. Pola w Czersku, 
Karolina Pestka - Poradnia Psycholog-
iczno-Pedagogiczna w Chojnicach, Ali-
na Urbańska – Szkolny Ośrodek Kariery 
„Kreator”, Centrum Nauk Technicznych  
w Chojnicach. 

Opracowanie: Alina Urbańska doradca zawodowy 
SzOK „Kreator”, Centrum Nauk Technicznych w Cho-

jnicach 



Harmonogram 
Drzwi otwartych  

w szkołach  
ponadpodstawowych

 � II Liceum Ogólnokształcące  
im. gen. Władysława Andersa  w Chojnicach  
- 23 kwietnia 2022 r. od godz. 10:00

 � Zespół Szkół w Chojnicach  
-  9 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00

 � Technikum nr 2 w Chojnicach  
- 23 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00-12:00

 � Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach  
– 29 kwietnia 2022 r. w godz. 14:00 - 16:00;  
30 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 - 13:00

 � Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach  
– 29 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00-14.30

 � Technikum nr 3  
im. Bohaterów Szarży pod Krojantami   
w Chojnicach  
- 21 i 22 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 - 14:00

 � Liceum Ogólnokształcące  
im. Wincentego Pola w Czersku  
- 27 maja 2022 r. –  dla ósmoklasistów, 28 maja 
2022 r. - dla rodziców

 � Zespół Szkół  w Brusach  
- 30 i 31 marca 2022 r. 

 � Zespół Szkół w Malachinie  
- 27 maja 2022 r. od godz. 11.30
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II Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach

ul. Świętopełka 1, tel/fax: 52 397-20-21
e-mail: sekretariat@2lochojnice.pl 

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

www.facebook.com/miesiecznikswietopelek

Dlaczego warto przyjść właśnie do nas? 
Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi - kameralną,  
nastawioną na Wasz rozwój. 
Kształcimy na bardzo wysokim poziomie, efek-
tem czego są wysokie wyniki maturalne oraz laury 
olimpiad i konkursów przedmiotowych. Rozwijamy 
naukowe pasje naszych uczniów, otaczając mery-
toryczną opieką uczestników olimpiad przedmioto-
wych, umożliwiając udział w zajęciach akademickich 
(współpracujemy z uczelniami wyższymi, uczestni-
czymy w projektach naukowych). Absolwenci II LO 
studiują na najbardziej prestiżowych uczelniach w 
Polsce i za granicą. Po raz kolejny nasza szkoła jako 
jedyne liceum w powiecie otrzymała srebrną tarczę 
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięczni-
ka „Perspektywy”, zajmując 17 miejsce w woj. pomor-
skim i 251 w Polsce,.
Nasza szkoła to nie tylko nauka, mamy też czas na 
odpoczynek - organizujemy kawiarenki literackie, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki turystyczno-
-krajoznawcze w Polsce i za granicą, imprezy szkol-
ne, a dla Was - pierwszaków – otrzęsiny na świeżym 
powietrzu. Tradycją jest coroczne zimowisko organi-
zowane w czasie ferii zimowych oraz charytatywny 
Turniej Mikołajkowy. 
W ofercie szkoły są różnorodne pozalekcyjne zajęcia 
przedmiotowe oraz inne formy aktywności, między 
innymi grupa teatralna czy gazetka „Świętopełek” 
(tworzona w całości przez uczniów i na bieżąco ko-
mentująca życie szkoły). Swoje sportowe pasje mo-
żecie realizować w szkolnych drużynach, trenując  
w nowym budynku sali gimnastycznej.

Nasza oferta na rok szkolny 2022/2023.
W każdej klasie językiem wiodącym  
jest j. angielski.  
Jako drugi język do wyboru proponujemy  
język hiszpański lub język niemiecki.

Klasa Humanistyczna
(pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej  
i Klasycznej Uniwersytetu  
A. Mickiewicza w Poznaniu) 
Przedmioty wiodące: 
język polski, historia,  
język angielski
Liczba miejsc: 32

Matematyczno – geograficzna
Przedmioty wiodące:  
matematyka, geografia, język angielski
Liczba miejsc: 32

Matematyczno – fizyczna
Przdmioty wiodące: 
matematyka, fizyka, język angielski,  
przedmiot uzupełniający: 
informatyka w zastosowaniach
Liczba miejsc: 32

Biologiczno – chemiczna
Przedmioty wiodące: biologia, chemia,  
język angielski
Liczba miejsc: 64
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Zespół Szkół w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6, 89-600 Chojnice tel. (052) 396 01 20  

szkola@zs-chojnice.pl                  www.zs-chojnice.pl 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Filomatów Chojnickich                                   

Technikum 
im. Stefana Bieszka      

* - język niemiecki realizowany jako wiodący tylko w przypadku możliwości utworzenia grupy złożonej z min. 7 osób.

Klasa Przedmioty wiodące Przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia 
między innymi na kierunkach studiów:

Liczba 
miejsc

A język polski 
historia 
język angielski lub niemiecki*

prawo, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia. 
(pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). 

32

B biologia 
chemia 
język angielski lub niemiecki*

medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. 32

C język polski 
biologia 
język angielski lub niemiecki*

biologia, kierunki rolnicze i przyrodnicze, fizjoterapia, dietetyka, 
kosmetologia, ochrona środowiska, zoologia i psychologia.

32

D matematyka 
fizyka 
język angielski lub niemiecki*

architektura, budownictwo, robotyka, ekonomia oraz uczelnie wojskowe
i policyjne.

32

E geografia 
wiedza o społeczeństwie 
język angielski lub niemiecki*

prawo, politologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne.
(pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). 

32

F język polski 
biologia
język angielski lub niemiecki*

biologia, kierunki rolnicze i przyrodnicze, fizjoterapia, dietetyka, 
kosmetologia, ochrona środowiska, zoologia i psychologia.

32

Klasa Kwalifikacje zawodowe Po ukończeniu możesz 
zostać m.in.

Liczba 
miejsc

Technik 
ekonomista

Kwalifikacja  EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce 
organizacyjnej.
Kwalifikacja  EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

menadżerem, bankowcem, 
księgowym, pracownikiem 
biurowym.

32

Technik 
informatyk

Kwalifikacja INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych. 
Kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

projektantem i administratorem 
sieci oraz stron www, 
serwisantem sprzętu 
komputerowego, informatykiem. 

16

Technik 
handlowiec

Kwalifikacja HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży. 
Kwalifikacja HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych.

specjalistą ds. sprzedaży 
i marketingu, specjalistą ds. 
reklamy.

16

Przedmiotem wiodącym dla wszystkich klas technikum jest język angielski.
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Technikum nr 2 w Chojnicach

ul. Dworcowa 1, tel. 52 3974940, 52 3974993
e-mail: technikum2@technikum2chojnice.pl 

www.technikum2chojnice.pl

Technikum nr 2 w Chojnicach w roku szkolnym 
2022/2023 prowadzi 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 go-
spodarki, 
- 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, wykorzy-
stywana w najnowocześniejszych przedsiębiorstwach zastępu-
jąc kody kreskowe.
- Emapa Transport+ Europa to wyposażony w najdokładniejszą 
mapę Europy unikalny program przeznaczony głównie dla dzia-
łów lub firm transportowych, dystrybucyjnych, handlowych i 
zajmujących się kontrolingiem.

Technik EKONOMISTA
Nauczymy Cię:
- prawnych zasad działalności przedsiębiorstw,
- prowadzenia nowoczesnego biura i korespondencji handlo-
wej,
- 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 zgodnie z Kodeksem Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej,
- prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego,
- hodowli i chowu zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem 
dobrostanu zwierząt,
- marketingu produktów rolniczych. 

Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Nauczymy Cię:
- dobierania surowców, sporządzania, dekorowania i oceniania 
jakości potraw,
- zasad racjonalnego żywienia i układania jadłospisów z ele-
mentami dietetyki,
- fachowej obsługi konsumenta, planowania i organizacji przy-
jęć okolicznościowych,
- urządzania obiektów zbiorowego żywienia i budynków miesz-
kalnych.
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16 wysoko wyspecjalizowanych pracowni i laboratoriów, wyposażonych w obecnie 
najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, takich jak:
      -  pracownia urządzeń i techniki komputerowej,
      - pracownia systemów i sieci komputerowych,
      - pracownia programowania strukturalnego i obiektowego,
      - pracownia aplikacji internetowych i baz danych,
      - pracownia elektrotechniki oraz urządzeń i instalacji elektrycznych,
      - pracownia maszyn i napędu elektrycznego,
      - pracownia elektroniki oraz montażu układów elektronicznych,
      - pracownia pneumatyki i hydrauliki,
      - pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych,
      - pracownia automatyki i robotyki,
      - pracownia projektowania 2D i modelowania 3D,
      - pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
      - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

W szkole od lat realizowane są różnego rodzaju innowacje programowe dotyczące 
specjalności zawodowych: mechanicznych, mechatronicznych, elektrycznych, 
elektronicznych, informatycznych i budowlanych. Można tu wymienić m. in.:
      - powołanie działającego w szkole terenowego oddziału 
         Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP,
      - utworzenie Lokalnej Akademii CISCO,
      - utworzenie Centrum szkoleniowego AutoDesk.

ul. Kościerska 11, tel. 52 397 30 72

Zapraszamy na WIRTUALNY SPACER po naszej Szkole 
- link znajdziecie na szkolnej stornie internetowej 

www.technikum1chojnice.pl
Początek historii naszej szkoły sięga 1962 r.  Po rozbudowie 
w 1977 r. i doposażeniu w latach 90. i 2018-2019 
w specjalistyczne pracownie i laboratoria szkoła funkcjonuje 
od 1 września 2019 r. pod nazwą Technikum nr 1 
w  C h o j n i c a c h  ( d o  3 1 . 0 8 . 2 0 1 9  r .  Z e s p ó ł  S z k ó ł 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach).
W 2009 r. do użytku oddano halę sportową, o łącznej 
powierzchni 1180 m2 oraz kompleks boisk „Orlik 2012". 
Nieustannie rozwijająca się baza dydaktyczna obecnie liczy 
17  w  pe łn i  mu l t imed ia lnych  k lasopracown i  o raz 

W  2017 r. budynek szkoły poddano gruntownej termomodernizacji. Zakres prac objął: 
docieplenie ścian, odświeżenie elewacji, wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., CO 
i przede wszystkim odnowiono wszystkie pomieszczenia dydaktyczne. Szkoła 
wyposażona została w panele fotowoltaiczne oraz turbinę wiatrową. Przebudowano 
część parteru i uzyskano w ten sposób kolejne dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne, 
w których obecnie znajduje się nowy, specjalistyczny sprzęt, pozyskany ze środków 
unijnych (w ramach realizowanego od 2017 r. projektu: „Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego w powiecie chojnickim”), głównie dla zawodów technik mechatronik 
i technik elektronik.

W ramach wspomnianego projektu uczniowie mogą skorzystać z szerokiej oferty 
dodatkowych, bezpłatnych kursów zawodowych, dających dodatkowe uprawnienia 
zawodowe takie jak:
     - kurs SEP,
     - kurs spawalniczy,
     - kurs AutoCAD,
     - kurs CISCO,
     - kurs programowania obrabiarek CNC.

W Technikum nr 1 uczniowie mogą również rozwijać swoje talenty, m. in. w: szkolnym 
kole teatralnym, zespole wokalno - instrumentalnym, kole krajoznawczym oraz 
w licznych innych kołach rozwijających zainteresowania, a także w licznych zajęciach 
sportowych, prawie w każdej dyscyplinie sportu. Organizowane są również zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

W roku szkolnym 2022 / 2023 proponujemy absolwentom VIII klasy 
szkoły podstawowej kształcenie w zawodach:
  w technik mechanik,       w technik mechatronik,
  w technik elektryk,       w technik elektronik,
  w technik informatyk,       w technik budownictwa,
  w technik programista,       w technik pojazdów samochodowych,
  w technik spawalnictwa,   w technik urządzeń i systemów
      energetyki odnawialnej (OZE). 

Kształcimy przede wszystkim na potrzeby i we współpracy z lokalnym rynkiem pracy. 
Dlatego w trakcie trwania nauki uczniowie będą mogli przygotować się do 
certyfikowanych egzaminów potwierdzających ich uprawnienia zawodowe w zakresie: 
Programowania sterowników PLC, Programowania manipulatorów i robotów, 
Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, Modelowania 3D, 
Serwisowania urządzeń techniki komputerowej, Eksploatacji sieci 
komputerowych, Programowania i testowania aplikacji, Eksploatacji baz danych, 
Grafiki 3D i wydruku 3D, Programowania mikrokontrolerów i prostych układów, 
Bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.
Dotychczas podpisaliśmy porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia 
praktycznego z pracodawcami: ZBM „ZREMB CHOJNICE” S.A., MOSTOSTAL 
CHOJNICE S.A., REGALUX Topole, RADPOL S.A. Człuchów, SPR POLSKA 
Czersk, STEICO S.A. Czarna Woda, a także uczelniami wyższymi: POLITECHNIKA 
KOSZALIŃSKA, POLITECHNIKA GDAŃSKA.
Uczniowie naszej szkoły corocznie zdobywają laury na olimpiadach i w konkursach 
o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Poza tym nasza młodzież osiąga 
znaczące wyniki sportowe nie tylko na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, 
ale również na szczeblu międzynarodowym.
Dzięki tym osiągnięciom oraz wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych 
i maturalnych, a także dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, 
według rankingu prowadzonego przez miesięcznik Perspektywy, nasze technikum 
od 2014 roku utrzymuje się w czołówce klasyfikacji wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 
W 2021 roku Technikum nr 1 w Chojnicach, po raz kolejny, uzyskało prawo 
do posługiwania się znakiem jakości nauczania w postaci  „Brązowej Szkoły 2021”
(znak ten otrzymaliśmy wcześniej w roku: 2014, 2015, 2016 - Srebrna tarcza, 2017, 
2018 i 2019).     

W ramach tej inwestycji, w lewym skrzydle budynku, zaprojektowano windę dla osób 
niepełnosprawnych oraz: na parterze Audytorium na 169 miejsc siedzących, na I i II piętrze 
po dwie klasopracownie. Powierzchnia użytkowa dobudowanego skrzydła: 1026,06 m2.  
Przeorganizowane zostanie również obecne główne wejście do budynku szkoły. 
Po rozbudowie będzie się ono mieściło od strony boiska szkolnego. Zagospodarowany 
zostanie również teren szkoły. Wokół całego obiektu pojawi się droga pożarowa, a od strony 
ul. Kościerskiej parking dla samochodów.

Rozbudowa budynku szkoły 

TTeecchhnniikkuumm  nnrr  11  ww  CChhoojjnniiccaacchh 

Widok od strony przychodni miejskiej

Pracownie branży informatycznej

Pracownie branży mechanicznej i mechatronicznej; programowania obrabiarek CNC

Pracownie branży elektrycznej i elektronicznej

Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)

Obiekty sportowe: sala sportowa, sala rekreacyjna

Front budynku - widok od strony ul. Kościerskiej

TECHNIKUM NR 1
w Chojnicach
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Zespół Szkół nr 2 został powołany 1 września 1963 r. jako Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Obecnie szkoła 
dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 10 z nich wyposażonych jest 
w zdalne tablice, pozostałe w projektory interaktywne. Posiada 
1 pracownie komputerową, czytelnie multimedialną i bibliote-
kę. Uczniowie mają do swojej dyspozycji szafki na korytarzach 
i lekkie plecaki, ponieważ na zajęciach korzystają z podręcz-
ników biblioteki szkoły i programów multimedialnych. Zajęcia 
wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowo – wido-
wiskowej Centrum Park Chojnice, na kręgielni, na Stadionie KO-
LEJARZA oraz w formie wycieczek rowerowych.
W szkole zawodowej młodzież kształci się w 23 zawodach, od-
bywając zajęcia praktyczne jako młodociani pracownicy w oko-
ło 200 zakładach rzemieślniczych i innych produkcyjno-usłu-
gowych. Jest to jedyna placówka tego typu na terenie Chojnic. 
Może kształcić we wszystkich zawodach. Rekrutacja do klas 
pierwszych ściśle związana jest z potrzebami rynku pracy. Ab-
solwenci w 75% znajdują zatrudnienie i prawie w 85% potwier-
dzają właściwy wybór szkoły i zawodu. Charakteryzują się wyso-
ką zdawalnością egzaminów czeladniczych i potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie.
Na stronie szkoły znajduje się wykaz zakładów pracy. W branży 
motoryzacyjnej uczniowie kształcą się w 34 zakładach pracy, w 
spożywczej w 22, w budowlanej w 31, w handlowo-usługowej w 
42, w meblarskiej w 12.
Dyrekcja Szkoły gwarantuje wszystkim uczniom realizowanie 
zajęć praktycznych w renomowanych zakładach pracy.
STRUKTURA KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2022/23
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
• Elektryk - 16 uczniów
• Fryzjer - uczniów - 32 uczniów
• Kucharz - 32 uczniów
• Mechanik pojazdów samochodowych - 32 uczniów
• Sprzedawca - 32 uczniów
• Stolarz - 32 uczniów
• Ślusarz - 16 uczniów
• Wielozawodowa – 13 zawodów- 64 uczniów
 BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA
Wielozawodowa – 4 zawody – 16 uczniów
m.in.  pomocnik pomocniczy gastronomi, krawca,  
ślusarza i stolarza

Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach

ul. Angowicka 45, tel. 52 397-24-71
e-mail:  sekretariat@zs2chojnice.pl

www.zs2chojnice.pl

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Dla młodzieży szkolnej są organizowane wycieczki programowo-turystyczne, 
rajdy rowerowe, spotkania, imprezy klasowe i szkolne, spektakle teatralne i 
seanse filmowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w 21 kołach 
przedmiotowych: np. języka niemieckiego, angielskiego, wiedzy o społeczeń-
stwie i historii, teatralnego, ratownictwa przedmedycznego, przedmiotów spo-
żywczych, przedsiębiorczości, sportowego, strzeleckiego. ŻYCIE SZKOŁY I OSIĄ-
GNIĘCIA                                                                                          
Szkoła jest organizatorem wielu imprez z udziałem zaproszonych gości i mło-
dzieży innych szkół np.
• Rodzinny piknik przyrodniczo-ekologiczny „Chojnice dla Ziemi”
• Puzlomania;
• Dzień Sapera;
• 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 najważniejszych zaliczyć można:
• 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 dekorowania potraw;
• Konkurs ekologiczny;
• Konkurs o Unii Europejskiej;
• Konkurs Dań kuchni kaszubskiej
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Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach 
znajduje się w ścisłym centrum miasta i liczy ponad 400 pracowitych i 
kreatywnych uczniów. Jesteśmy małą społecznością szkolną, ale dzięki 
temu w szkole panuje przyjazna atmosfera, w której wszyscy się zna-
my. Nasze technikum jest szkołą z tradycjami, ale jednocześnie jest 
otwarte na przyszłość i współpracę. Najlepszym tego dowodem są 
nowoczesne kierunki kształcenia , które zagwarantują absolwentom 
zatrudnienie w kraju i za granicą.

Stawiamy przede wszystkim na branżę ICT  
i turystyczno- hotelarską w związku z czym kształcimy:

grafików komputerowych;
fototechników;
techników hotelarstwa;
techników obsługi ruchu turystycznego.
Szkoła współpracuje z lokalnymi drukarniami, znanymi hotelami, 

agencjami reklamy oraz Szkołą Policji  w Pile, która rozwija umiejętno-
ści fototechników w dziedzinie fotografii kryminalnej. Naszym zadaniem 
jest przygotowanie uczniów do pracy o najwyższym standardzie dlatego 
co roku organizuje się wyjazdy dla techników hotelarstwa i turystyki do 
hoteli wysokogwiazdkowych takich jak Hilton czy Sheraton. Fototech-
nicy oraz graficy komputerowi odwiedzają zaprzyjaźnione Muzeum Fo-
tografii w Bydgoszczy oraz biorą udział w targach poligrafii i reklamy, 
gdzie stykają się z najnowszymi trendami w dziedzinie druku cyfrowego. 
Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych lokalnych zakładach 
pracy, takich jak: Drukarnia Certus, Drukarnia Standruk, Fotomajora fo-
tografia kreatywna, Notera Hotel & Spa, Hotel Ratuszowy i wiele innych. 
Nasi uczniowie często już podczas praktyk zawodowych, otrzymują pro-
pozycję nawiązania stałej współpracy po ukończeniu szkoły. Na uwagę 
zasługuje fakt, że Technikum nr 3 posiada bazę dydaktyczną umożliwia-
jącą przeprowadzanie poszczególnych egzaminów kwalifikacyjnych co 
oznacza, że uczniowie nie muszą jeździć na egzaminy do innych szkół.

Dbając o wszechstronny rozwój umiejętności naszych uczniów wśród 
obowiązkowych przedmiotów ogólnych i zawodowych oferujemy sze-
roki wybór zajęć pozaszkolnych m. in. z matematyki, języków obcych, 
biologii i geografii. Przez cały rok zapraszamy także specjalistów, którzy 
prowadzą wykłady dla uczniów na temat doradztwa zawodowego, pro-
wadzenia własnej działalności czy pozyskiwania środków z Unii Europej-
skiej na uruchomienie własnej działalności. W szkole prowadzona jest 
również nauka języka kaszubskiego, w ramach której młodzież odwiedza 
najpiękniejsze zakątki naszego regionu, poznaje ludzi tworzących kul-
turę i sztukę ludową oraz bierze udział w warsztatach organizowanych 
przez Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie oraz Klub Studencki „Pomora-
nia”. 

Samorząd Uczniowski Technikum nr 3 dba o to aby szkoła zacieśniała 
współpracę ze środowiskiem lokalnym. W tym celu regularnie organizo-
wane są też zbiórki na cele dobroczynne. Oczywiście, nie samą nauką 
żyje człowiek, dlatego Samorząd dba o to aby odbywały się u nas także 
szkolne konkursy i imprezy takie jak Halloween, Dzień Liczby Pi, czy tur-
niej Xbox Fifa. 

Naszemu technikum od prawie 100 lat przyświeca idea kształcenia 
i wychowywania młodych ludzi ale zanim powiemy „uczeń”, mówimy 
przede wszystkim „człowiek”. Jesteśmy szkołą, w której tradycje, szacu-
nek, równość i tolerancja są fundamentem. Liczy się dla nas , aby za-
pewnić rozwój i wykształcenie każdemu kto tego pragnie. Nasza kadra 
pedagogiczna każdego roku odbywa szereg szkoleń i warsztatów na 
temat metod pracy z uczniami żeby móc jak najefektywniej wykorzy-
stać czas na lekcji. Stawiamy na równość dlatego szansę na zdobycie 
wykształcenia mają u nas także uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Reasumując, od wielu lat wspólnie tworzymy tę szkołę. Jesteśmy tu 
dla uczniów i wszystko co robimy, robimy z myślą o ich przyszłości. 

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę inter-
netową www.tech3chojnice.pl lub fanpage w mediach społecznościo-
wych.

Technikum nr 3  im. Bohaterów 
Szarży pod Krojantami w Chojnicach

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

e-mail: kontakt@tech3chojnice.pl
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W LICEUM W CZERSKU?
Wybierz LO w Czersku - naprawdę warto!
W roku szkolnym 2022/2023 liceum oferuje trzy różne profile kształcenia: peda-
gogiczno- psychologiczny (jedyny w okolicy), profil matematyczno-geograficzny 
oraz ogólny. 
LO w Czersku to szkoła z tradycjami, istnieje od niemal 70 lat. Budynek  został 
odnowiony,  pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. To 
szkoła blisko Ciebie, kameralna, bezpieczna, w której nikt nie pozostaje ano-
nimowy. Zajęcia odbywają się jednozmianowo (od 8:00 do 14:50), prowadzone 
są w miłej atmosferze, dodatkowo organizowane są wycieczki, dni tematyczne, 
zajęcia pozalekcyjne i  spotkania ze znanymi ludźmi. W szkole pracuje wykwa-
lifikowana kadra dydaktyczna, cechująca się umiejętnością współpracy i indy-
widualnym podejściem do ucznia, stosująca nowoczesne metody nauczania, 
dobrze przygotowująca do matury. Zdawalność egzaminu maturalnego jest na 
bardzo dobrym poziomie, a absolwenci naszej szkoły dostają się na wymarzone 
i atrakcyjne kierunki studiów. Wychowankowie LO w Czersku osiągają liczne 
sukcesy!

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY
Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.
Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych 
Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana 
Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, 
Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsz-
tatami Terapii Zajęciowej w Czersku, przedmioty dodatkowe z wybranych za-
gadnień  psychologii i pedagogiki oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku 
przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: pedagogika i psychologia różnych specjalności, 
fizjoterapia, logopedia, politologia, socjologia, dietetyka, pielęgniarstwo, położ-
nictwo, elektrokardiologia, audiofonologia, kosmetologia, analityka medyczna, 
optyka, ratownictwo medyczne, turystyka.

PROFIL MATEMATYCZNO- GEOGRAFICZNY 
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy.
Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Po-
litechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, zajęcia praktyczne z elemen-
tami mechatroniki, spotkania z podróżnikami oraz marsze na orientację. Do-
bór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą 
elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia 
często pojawiają się jako przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 
na studia wyższe.
Sugerowane kierunki studiów: mechanika, mechatronika, zarządzanie, finanse 
i rachunkowość, ekonomia, inżynieria, informatyka, budownictwo, architektura 
krajobrazu i inne kierunki politechniczne.
      
PROFIL OGÓLNY
Przedmioty wiodące: język polski, matematyka, język obcy.
Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników Uniwersytetu 
Gdańskiego, wyjazdy do kina, teatru, współpraca z uczelniami wyższymi w ra-
mach warsztatów i pokazów. Oferta skierowana jest do osób, które nie mają 
sprecyzowanych planów na etapie ukończenia szkoły podstawowej. 
Klasa ta oferuje solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez roz-
szerzenie obowiązkowych przedmiotów maturalnych.
Sugerowane kierunku studiów: amerykanistyka, filologia, logopedia, skandy-
nawistyka, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, pedagogika, administracja, 
prawo, kryminologia, zarządzanie.

DODATKOWA OFERTA SZKOŁY
Szkoła przygotowuje do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach:
- przedmiotowych (matematycznych, polonistycznych, językowych, fizycznych,  
biologicznych, geograficznych, historycznych i in.);
- sportowych (lekkoatletycznych, strzeleckich. szermierki i in.);
- „Savoir-vivre na co dzień”;

Szkoła organizuje: 
- Turniej interdyscyplinarny „Mecz-Pol” dla szkół podstawowych;
- „Dzień chemii”;
- „Dzień z Nauką”;
- „Dzień  z psychologią”;
- Akcja krwiodawstwa”.
Szkoła współorganizuje: 
- Targi Edukacyjne „Akademus”;
- Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej;

Liceum Ogólnokształcące 
im. Wincentego Pola w Czersku

ul Szkolna 3, tel. 52 3984221
www.loczersk.pl

e-mail: loczersk1@wp.pl

DODATKOWE ZAJĘCIA:
- fotograficzne, mechatroniczne, strzeleckie, zajęcia praktyczne z dziećmi  
w przedszkolu, SKS, Luks „Pol” (piłka ręczna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej, 
szermierka Go- Now i szermierka sportowa), Dzień Dziecka, wyjazdy integracyj-
ne, wieczory filmowe, pomoc przedmedyczna, samoobrona i strefa międzyna-
rodowa (zajęcia kulturowe).
Szkoła oferuje również: pomoc pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy 
zawodowego.
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W skład Zespołu Szkół w Brusach wchodzą: Kaszubskie Liceum Ogól-
nokształcące, Branżowa Szkoła 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 huma-
nistycznym, matematyczno-geograficznym oraz przyrodniczo-poloni-
stycznym. Każdego roku profile tworzone są zgodnie z preferencjami 
uczniów. Po ukończeniu Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego 
można studiować etnofilologię kaszubską oraz w zależności od ukoń-
czonego profilu takie kierunki jak psychologia, dziennikarstwo, filo-
logia polska, ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, rehabilitacja, 
gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, farmacja, medycyna.
Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego oferuje możli-
wość kształcenia we wszystkich zawodach, pod warunkiem znalezienia 
przez ucznia miejsca praktyk. Posiadamy szeroką bazę pracodawców z 
naszego regionu i możemy pomóc w znalezieniu miejsca praktyki.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą wieczorową, w 
której zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki. Jest to 
szkoła publiczna, bezpłatna, przeznaczona dla absolwentów szkoły 
branżowej oraz zawodowej. Nauka trwa dwa lata.
ZS w Brusach dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną. Są to:
- nowoczesne pracownie przedmiotowe: klasopracownia języków ob-
cych, matematyczna, regionalna – wyposażone w tablice i monitory 
multimedialne, chemiczna z dygestorium oraz pracownia informatycz-
na wyposażona w najnowsze drukarki 3D
- sala sportowa ze ścianką do wspinaczki skałkowej, sala gimnastyczna, 
szkolna siłownia; wśród sprzętu sportowego, którym dysponuje szkoła 
znajdują się komplety sprzętu do narciarstwa biegowego i zjazdowego.
Uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sporto-
wych, a także w wycieczkach integracyjnych i edukacyjnych, obozach 
narciarskich (wyjazdy krajowe i zagraniczne).
Zespół Szkół w Brusach jako jedyna szkoła w powiecie chojnickim od 
kilku lat uczestniczy w projektach Erasmus+. 
• uczniowie szkoły branżowej biorą udział w praktykach zagranicznych: 
Węgry – 2017, Hiszpania – 2019, 2021, 2022. Dzięki uzyskanej akredytacji 
Erasmusa wyjazdy na praktyki zagraniczne będą kontynuowane w la-
tach 2021-2027.  
• uczniowie Kaszubskiego Liceum uczestniczą w projekcie „Water is not 
only water. Water is our future” realizowanym we współpracy ze szko-
łami z Włoch, Słowacji, Turcji i Portugalii. 

Zespół Szkół w Brusach

ul. Ogrodowa 2, tel. 523982455 - sekretariat KLO
523982454 - sekretariat BS I st.

www.klo.brusy.pl  |  www.zsz.brusy.pl
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DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?
Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed 
I wojny światowej. Zespół Szkół w Malachinie jest bezpośrednim spad-
kobiercą tych bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego w Czersku. 
Dziś, we współpracy z ponad 180 pracodawcami, mamy możliwość 
kształcenia uczniów w różnorodnych zawodach. Szkoła bardzo dobrze 
przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych: egzaminów zawo-
dowych i matury, jest dobrze wyposażona - sale lekcyjne są skompu-
teryzowane, mamy nowoczesną salę sportową, kompleks Boisk Orlik, 
a od lat prowadzone badania, wśród uczniów kończących szkołę i ab-
solwentów, potwierdzają bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyboru 
szkoły i współpracy z nauczycielami oraz klimatu życzliwości i poczucia 
bezpieczeństwa. 
REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
1. TECHNIKUM  IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : języki obce 
angielski i niemiecki, jeden obowiązkowy przedmiot w zakresie roz-
szerzonym -język obcy, praktyki zawodowe w czwartej  klasie 6 i 4 ty-
godniowe 
1) TECHNIK EKONOMISTA, może być zatrudniony na wszystkich sta-
nowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji 
pracy, finansów, kadr, itp.  5 letnie Technikum daje możliwość uzyska-
nia:
• wykształcenia średniego,  
• dyplomu technika ekonomisty (i świadectw w kwalifikacjach EKA04 - 
prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA05 prowa-
dzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych) 
• świadectwa dojrzałości - matury. 
2) TECHNIK INFORMATYK w swojej pracy wykonuje szereg czynności 
związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze 
kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą opro-
gramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. 5 -letnie Techni-
kum daje możliwości uzyskania: 
• wykształcenia średniego,  
• dyplomu technika informatyka ( i świadectw w kwalifikacjach:  INF.02. 
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń pe-
ryferyjnych i lokalnych sieci oraz  INF.03.  Tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
• świadectwa dojrzałości - matury.

Zespół Szkół w Malachinie

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

e-mail: zsp_malachin@o2.pl

 
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALA-
CHINIE: ukończenie szkoły daje gwarancje 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
• a w klasie wielozawodowej w wielu zawodach np. kucharz, fryzjer, 
rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca me-
chanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i 
robót wykończeniowych w budownictwie, a w ramach współpracy z 
firmą SYLVADREWNO z Wiela, w  zawodzie mechanik-operator maszyn 
do produkcji drzewnej,  itd.,  zajęcia z teoretycznych przedmiotów za-
wodowych odbywają się w ramach 4 tygodniowych kursów w CNT w 
Chojnicach, innych ośrodkach kursowych, lub u pracodawców w ra-
mach konsultacji.
3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA, język angielski, bardzo 
atrakcyjne zajęcia rewalidacyjne, połączone z wycieczkami dydaktycz-
nymi, praktyczna nauka zawodu w  zakładach pracy, w tym w Spół-
dzielni Inwalidów „Równość”.  

ZS W MALACHINIE :
1) z Urzędem Marszałkowskim realizuje „Programy motywacyjne dla 
uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej, z którego, w latach 2017-2022 – 111  uczniów 
otrzymało stypendia marszałkowskie, 50 ukończyło kursy spawania,  27 
kursy księgowości komputerowej, 23 kurs EXCELA, 10 kurs stolarski, 7 
kurs dekorowania potraw, 18 kurs fryzjerski, ponad 110 uczniów zre-
alizowało staże zawodowe, ponad 200 uczniów wzięło udział w tzw. 
wizytach studyjnych w renomowanych zakładach pracy
2) z BBS START GmbH i niemieckim Powiatem Ludwigslust-Parchim od 
2009 roku organizuje wyjazdy młodzieży do Niemiec
3) organizuje liczne wycieczki dydaktyczne, konkursy, zawody ,zajęcia 
pozalekcyjne  sportowe i teatralne, imprezy z udziałem zaproszonych 
gości itp, itd. uczy i zachęca do działalności społecznej i wolontariatu, 
w tym aktywnie uczestniczy w akcjach krwiodawstwa i DKMS, organi-
zuje Akcje Wigilia dla rodzeństwa uczniów szkoły i dzieci z rodzinnych 
domów dziecka itp. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową (m.in. do wirtualnego zwie-
dzania szkoły) https://www.malachin.edu.pl,  jesteśmy też na Facebo-
oku, poznaj nasz Fanpage i dołącz do nas jako uczeń w roku szkolnym 
2022/2023!!!
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W naszym zespole szkół edukacją i opieką rewalidacyjną obejmujemy uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi podopieczni to zarówno dzieci naj-
młodsze, od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej, jak i młodzież do 
24-ego roku życia w najstarszych oddziałach szkoły przysposabiającej do pra-
cy.  W skład zespołu wchodzi więc SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA i SZKOŁA 
SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY. Dodatkowym zadaniem placówki jest 
organizowanie i prowadzenie terapii WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 
DZIECI. 
Historia szkoły to już 57 lat pracy z uczniami, ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym ze sprzężeniami niepełnosprawności. 
Od 2005 roku siedzibą szkoły jest nowoczesny budynek, pozbawiony barier ar-
chitektonicznych. Pomieszczenia szkolne są dobrze wyposażone i bezpieczne, 
zapewniają komfort pracy i nauki. Dają możliwość prowadzenia różnych form 
usprawniania oraz relaksu i wypoczynku. Pracownie szkolne umożliwiają wdra-
żanie do praktycznych działań i usamodzielniania uczniów, tak by mogli być ak-
tywni i samodzielni w późniejszym, dorosłym życiu. W ciągu kilku minionych lat 
placówka wzbogaciła się o wiele nowoczesnych pomocy, sprzętu w tym także 
urządzeń cyfrowych. Dzięki nim możemy sprawnie realizować swoją misję, także 
w trybie zdalnym, gdyby ponownie zachodziła taka potrzeba. 
Zaangażowanie środków powiatu sprawiło, że rok 2020 był także rokiem roz-
budowy szkoły. Pozyskaliśmy szereg nowych pomieszczeń, przede wszystkim 
do prowadzenia terapii dzieci najmłodszych i osób z niepełnosprawnościami 
głębokimi. Do przewozu naszych podopiecznych wykorzystujemy własny pojazd 
(bus) zakupiony w 2020 r., z udziałem dotacji PFRON.
Placówka, dzięki dobrze przygotowanej kadrze (pedagodzy, psycholodzy, logo-
pedzi i in.) oferuje kompleksowe i nowoczesne wsparcie edukacyjno-terapeu-
tyczne osobom, które wymagają indywidualnego prowadzenia ze względu na 
swoje specjalne potrzeby i ograniczone możliwości. Rodzinom podopiecznych 
zapewniamy wszelkie możliwe wsparcie i pomoc konsultacyjną. 
Istotną cechą placówki jest ciągłe budowanie relacji wśród osób tworzących 
naszą społeczność i stała troska o atmosferę życzliwości, otwartości oraz wza-
jemnego wspierania się. 
Ważną, społeczną rolę (obok wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i szko-
ły podstawowej) pełni ponadpodstawowa szkoła specjalna przysposabiająca 
do pracy. Celem jej działania jest wdrażanie do różnych aktywności i usamo-
dzielnianie osób z umiarkowaną, znaczną niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osoby będące uczniami tej szkoły, 
w większości nie będą mogły podjąć pracy zawodowej w powszechnie przyjętej 
formie. Szansą dla nich może być dość ograniczony zakres prac domowych, 
gospodarczych czy niektóre formy działalności produkcyjnej oraz usługowej np. 
w spółdzielniach socjalnych. Ważne, by nie musiały one pozostawać w domach, 
korzystając wyłącznie z renty socjalnej oraz mając poczucie społecznego wy-
kluczenia. 
Dla osób z głęboką niepełnosprawnością placówka prowadzi indywidualne za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach

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

e-mail: zsschojnice@poczta.onet.pl

Właściwą realizację zadań placówki zapewniają m. in.:
• wygodne pomieszczenia i przestronne sale lekcyjne,
• gabinety terapeutyczne (m. in. logopedyczne, integracji sensorycznej, do-
świadczania świata),
• gabinet pielęgniarki szkolnej,
• sala sportowa i sala gimnastyki korekcyjnej z zapleczem socjalnym,
• boisko sportowe z bieżnią,
• pracownie: techniczne, informatyczna, gospodarstwa domowego, 
• biblioteka szkolna,
• świetlica, 
•kuchnia i stołówka.
Obok typowych zajęć objętych podstawą programową w placówce działają koła 
zainteresowań. Cykl rocznej działalności szkoły to nie tylko lekcje i codzienna 
terapia ale także wiele ciekawych imprez i wydarzeń, zarówno tych organizowa-
nych przez nas jak i tych, w których uczestniczymy podczas licznych wyjazdów. 
Więcej o nas na www.zsschojnice.pl 
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Nowoczesna placówka, szansą na rozwój.
 Zespół Szkół Specjalnych w Czersku jest obecnie 
jedną z najnowocześniejszych szkół w województwie 
pomorskim. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną. 
Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 
w wieku przedszkolnym. Działa szkoła Podstawowa 
oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiar-
kowanym i znacznym. Stwarza ona możliwości konty-
nuacji     dla tej grupy uczniów kształcenia ogólnego, 
daje również szansę na aktywizację zawodową.
 Ze względu na specyfikę placówki kształcenia spe-
cjalnego organizacja pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej nacechowana jest wszechstronną  pomocą, 
życzliwością, dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć 
dzieciom drogę do rozwoju na miarę indywidualnych 
możliwości. 
 W naszej szkole dziecko o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych
 otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry 
pedagogicznej stosującej nowoczesne metody i for-
my pracy. Korzysta z pomocy psychologa, pedagoga 
i logopedy.
 Ma możliwości osiągania sukcesów poprzez udział 
w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych. 
Może rozwijać własne zainteresowania, biorąc udział 
w zajęciach klubów sportowych i kół zainteresowań. 
Uczniowie osiągają liczne znaczące sukcesy arty-
styczne i sportowe. Zdobywają medale, otrzymują 
nagrody i wyróżnienia, które dają im zadowolenie, 
poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i radość 
życia. 
 Szkoła osiąga bardzo dobre efekty kształcenia. Po-
twierdzają to wyniki egzaminów zewnętrznych. W 
placówce prowadzi się skuteczną orientację zawo-
dową.  Absolwentom pomagamy znaleźć praktykę 
zawodową w zakładach rzemieślniczych. Nasza bar-
dzo nowoczesna baza jest dostępna dla wszystkich 
uczniów potrzebujących wsparcia w rozwoju, a także 
dla uczniów zdolnych, którzy chcą się rozwijać.  

opracowanie: 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Zespół Szkół Specjalnych w Czersku

ul. Batorego 15, tel. 52 398 48 05
www.zssczersk.pl

e-mail: zssczersk@wp.pl
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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

e-mail: bursa@bursa.chojnice.pl

Chojnicka bursa to placówka z ponad dwudziesto-
letnim stażem działalności w Powiecie Chojnickim. 
Lokalizacja obiektu, u zbiegu ulic Żwirki i Wigury 
oraz Świętopełka, pozwala młodzieży na dotarcie do 
szkoły w ciągu kilkunastu minut. 
Placówka dysponuje 124 miejscami. Pokoje miesz-
kalne są 2 – 5 osobowe. Podopieczni mają do dys-
pozycji kuchenkę, salę sportową, jadalnię, świetlicę 
i salę telewizyjną. Bursa zapewnia całodzienne wy-
żywienie.
Realizacja zadań bursy odbywa się w ścisłej współ-
pracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, szko-
łami i środowiskiem lokalnym. Podstawową formą 
organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest 
grupa wychowawcza. Opiekę nad każdą z grup spra-
wuje wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogicz-
na, która wspiera w nauce i pomaga w pokonywaniu 
wszelkich trudności jakie napotyka młody człowiek.
Oferta placówki uwzględnia zainteresowania i po-
trzeby młodzieży skierowane na ich wszechstron-
ny rozwój. „Miejsce Odkrywania Talentów”, „Szkoła 
Promująca Zdrowie”, „Szkoła Dobrego Wychowania” 
i „Szkoła w Ruchu” - to niektóre z tytułów, którymi 
została nagrodzona chojnicka bursa za prowadzone 
działania. 
Wspierany jest wolontariat, dzięki któremu wycho-
wankowie angażują się w bezinteresowną pracę na 
rzecz potrzebujących osób i lokalnych instytucji. Wy-
chowankowie mają możliwość uczestniczenia w licz-
nych konkursach i olimpiadach: rozgrywki sportowe, 
turniej piłki nożnej i halowej, festiwal piosenki, kon-
kursy fotograficzne i plastyczne oraz konkurs prozy i 
poezji Jana Pawła II. Od lat otaczają opieką mogiłę 18 
Pułku Ułanów Pomorskich.
 Obecna sytuacja wprowadziła do życia każdego z 
nas wiele zmian. Bursa sprostała wszelkim wymo-
gom sanitarno-epidemiologicznym. Wypracowane i 
stosowane  procedury pobytu minimalizują ryzyko 
zakażenia wirusowego.
Bursa jest miejscem, w którym  rodzą się przyjaźnie 
trwające nieraz całe życie. To tutaj młodzież dorasta. 
Po drodze uczy się odpowiedzialności za własne czy-
ny i dbałości o własny rozwój, a w zamian pozostają 
piękne wspomnienia i życiowe motto „Sapere aude”. 
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Jest placówką  oświatową  prowadzoną przez Powiat Choj-
nicki.
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, działalność in-
formacyjno-szkoleniowa
Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
Diagnozowanie którego efektem jest w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalne-
go, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz 
rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedago-
giczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i 
młodzieżą oraz rodzicami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnicach 

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

Fax: 52 3355461 kom. 515 262 977
e-mail: pppchojnice@op.pl

Pomoc psychologiczno - pedagogiczną udzielaną bezpo-
średnio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polegającą w 
szczególności na:
1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 
( terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, 
psychoterapia ) 
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagają-
cym pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub pomocy 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowa-
niu kształcenia i kariery zawodowej
Zadania profilaktyczne oraz wspieranie wychowawczej i 
edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki pole-
gające w szczególności na:
• udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wycho-
wawczych lub specjalistom, pomocy w rozpoznawaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych , w 
planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego rozwijaniu zainteresowań i uzdol-
nień uczniów;

• współpracy w udzielaniu i organizowaniu pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i reali-
zowaniu IPET 

• współpracy w określeniu niezbędnych do nauki warun-
ków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

• udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu  problemów dydak-
tycznych i wychowawczych 

• podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień
• prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psy-
chicznego 

• udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia 
nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia 
merytorycznego 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające 
na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na 
celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub pla-
cówki, które obejmuje:
• pomoc w diagnozowaniu potrzeb 
• zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
Oferta PPP Chojnice obejmuje  szeroko rozumianą pracę 
w środowisku  na rzecz ucznia, rodzica, nauczyciela.  
Oferta placówki każdego roku uwzględnia  oczekiwania  
szkół i placówek. 
Zgłoszenia do PPP przyjmujemy    osobiście w sekreta-
riacie  / telefonicznie /  na pisemny wniosek rodzica/
opiekuna.                    
Druk do pobrania na stronie internetowej www.ppp-choj-
nice.pl - formularze

Korzystanie z pomocy PPP jest dobrowolne i bezpłatne.
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Twoja przyszłość … mamy na nią pomysł
SZKOŁA  PUBLICZNA BEZPŁATNA 
Umożliwia kształcenie młodzieży i dorosłych z wy-
kształceniem średnim (bez matury)           w każdym 
momencie życia.
Mamy wśród szkół o podobnych profilach bardzo 
dobrą zdawalność egzaminów zewnętrznych !!!
Nauka w szkole kończy się egzaminem zewnętrznym i 
wydaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim.
Osoby kończące naukę otrzymują świadectwo ukoń-
czenia 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 (1,5 roku)
• Terapeuta zajęciowy (2 lata)
• Higienistka stomatologiczna (2 lata)
• Asystentka stomatologiczna (1 rok)
• Opiekunka dziecięca (2 lata)
• Protetyk słuchu (2 lata)
• Technik dentystyczny (2,5 roku)      
• Podolog    (2 lata)                                            
• Technik Sterylizacji Medycznej(2 lata)
• Technik usług kosmetycznych (2 lata)
System kształcenia dzienny, wieczorowy i zaoczny, 
uruchomienie kierunku zależy od liczby kandyda-
tów.
ZALETY SZKOŁY:
• kształcenie w poszukiwanych na rynku zawodach
• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
• organizujemy zajęcia praktycznei praktyki zawodo-
we

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach

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

e-mail: sekretariat@szkolamedyk.eu

 » TECHNIK MASAŻYSTA  » OPIEKUN MEDYCZNY

 » TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 » HIGIENISTKA  
STOMATOLOGICZNA  
I ASYSTENTKA  
STOMATOLOGICZNA 

 » OPIEKUNKA DZIECIĘCA  » PROTETYK SŁUCHU

 » TECHNIK DENTYSTYCZNY  » PODOLOG

 » TECHNIK USŁUG  
KOSMETYCZNYCH

 » TECHNIK  
STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
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Projekt pozakonkursowy pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” reali-
zowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Pomorskiego na lata2014-2020, Osi priorytetowej 03. Edukacja, Działania 03.02. 
Edukacja ogólna, Poddziałania 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnio-
nego.
Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowied-
niego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne for-
my wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające naby-
cie następujących kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych 
kompetencji naukowo technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia 
się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości.
W ramach projektu realizowane są m.in. takie działania jak:
- zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, czy roz-
wijające kompetencje społeczne,
- warsztaty rozwijające kreatywność,
- udział w spotkaniach akademickich, 
- zakup pomocy dydaktycznych,
- wsparcie stypendialne uczniów,
- objęcie opieką mentorską przez uczelnię wyższą.
Okres realizacji Projektu od 01.01.2016 do 31.10.2023 r.
Wartość projektu wynosi 920 055,09 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu państwa na poziomie 95% stanowi 874 052,34 
zł.

Projekt pn. „Aktywna tablica”
Powiat Chojnicki otrzymał dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 4 w Chojnicach z  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządo-
wego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 
2020-2024 – „Aktywna tablica”.
Środki dotacyjne zostały przeznaczone na zakup m. in.: pomocy dydaktycznych 
do terapii dla uczniów: z zaburzeniami uwagi i koncentracji (2 szt.); posługu-
jących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (2 szt.); 
z niepełnosprawnością intelektualną (2 szt.); mających problemy w edukacji 
szkolnej (2 szt.); specjalistyczne oprogramowanie (7 szt.)

Edukacja w szkołach Powiatu Chojnickiego to nie tylko realizacja podstawy pro-
gramowej. Szkoły uczestniczą w licznych projektach finansowych ze środków 
unijnych, które pozwalają uczniom zwiększyć rozwój kompetencji kluczowych 
na rynku pracy, a także przygotować ich do egzaminów maturalnych oraz po-
twierdzających 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.  
Powyższy schemat przedstawia branże, szkoły oraz zawody objęte wsparciem.
Uczniowie kształcący się w tych zawodach objęci są wsparciem w postaci:
• dodatkowych staży i praktyk zawodowych u pracodawców (stypendia dla
uczniów),
• dodatkowych zajęć z języków obcych zawodowych,
• 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 podnoszący kwalifikacje zawodowe, kurs spawania,
kurs projektowania CAD,
- transport, logistyka i motoryzacja, np. prawo jazdy kat. B.
• doposażenia pracowni specjalistycznych, np. laptopy, drukarki 3D,
• udziału w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2022 r.
Wartość projektu: 2,8 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2,5 mln 
zł 

„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infra-
struktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” 
Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój 
infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu 
użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 ( RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe 
4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i 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 mo-
toryzacja).
W ramach projektu zakupione zostało także wyposażenie pracowni zawodo-
wych o wartości: 4 973 786,04 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego: 
4 227 718,13 zł, wkład Powiatu Chojnickiego: 746 067,91 zł. Okres realizacji pro-
jektu: 2016 r. – 2021 r.

Dodatkowe formy wsparcia dla Uczniów 
finansowane ze środków unijnych


