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Drodzy absolwenci, przyszli uczniowie
szkoły powiatowej!
W najbliższym czasie dokonacie jednej z ważniejszych życiowych decyzji, jaką jest
wybór nowej szkoły, która przygotuje Was do studiów, bądź pracy. Tegorocznej rekrutacji – niestety - towarzyszą okoliczności utrudniające osobisty kontakt z wymarzoną
szkołą. W trosce o Wasze zdrowie jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wielu przedsięwzięć promujących powiatowe jednostki oświatowe. Niemniej publikujemy w wersji elektronicznej Informator zawierający najważniejsze dane dotyczące szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. Celem opracowania jest dostarczenie
Wam rzetelnej i aktualnej informacji na temat oferty edukacyjnej. Jak co roku rekrutacja będzie realizowana za pomocą Elektronicznego Systemu Rekrutacji. Teraz – Drodzy
Uczniowie - wszyscy zdajemy egzamin z odpowiedzialności, rozsądku, solidarności
i dyscypliny. W chwili próby niezwykle ważne jest respektowanie oraz realizowanie zaleceń i rekomendacji.
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 pytania nurtujące Was.
Powiat Chojnicki oferuje kształcenie w 9 szkołach zlokalizowanych w Chojnicach, Czersku, Brusach i Malachinie. Są wśród nich licea oraz technika i 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.
Ponadto w trzech szkołach realizujemy projekt finansowany ze środków unijnych pozwalający jeszcze lepiej przygotować przyszłych absolwentów do współczesnego rynku
pracy. W ramach przedsięwzięcia możecie uczestniczyć w stażach lub praktykach bezpośrednio u pracodawców, otrzymać stypendium, a także zdobyć dodatkowe uprawnienia na specjalistycznych kursach. Poza obowiązkowymi zajęciami będziecie mogli uczestniczyć w wielu ciekawych dodatkowych zajęciach rozwijających pasje i talenty, a także
miło spędzać wolny czas. Podczas nauki będziecie mogli skorzystać z wsparcia doradców
zawodowych, którzy pomogą Wam określić Wasze predyspozycje.
Liczę, że niniejsze opracowanie ułatwi Wam podjęcie trafnej decyzji i odnajdziecie swoje miejsce w szkole, która rozwinie Wasze zainteresowania oraz przygotuje do dalszej
drogi edukacyjnej i zawodowej. W tym niełatwym czasie życzę Wam dużo cierpliwości
i wytrwałości.

Starosta Chojnicki
Marek Szczepański
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HARMONGRAM DZIAŁAŃ ÓSMOKLASISTY

czyli elektroniczny system naboru w powiecie chojnickim
Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu chojnickiego na rok szkolny 2020/2021

Działania i terminy, które kandydat (ósmoklasista) musi zachować biorąc udział w rekrutacji! Informujemy, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 terminy mogą ulec zmianom.
Termin

Działanie
Kandydat zakłada w macierzystej szkole swoje konto w
Systemie wchodząc na stronę internetową: www.chojnice.edu.com.pl
W przypadku braku możliwości założenia konta w macierzystej szkole kandydat zakłada konto w szkole ponadpodstawowej powiatu chojnickiego, którą wybrał
jako pierwszą albo w innym miejscu mającym dostęp
do Internetu.

Od 11 maja
do 23 czerwca
godz. 15.00
2020 roku

Od 26 czerwca
2020 r.
do 30 czerwca
2020 r.
godz. 15.00
13 lipca 2020
r.godz. 10.00

Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę klas (oddziałów) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego ( lista preferencji).
Kandydat drukuje wniosek z systemu.
Wydrukowany wniosek podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenia i dokumenty kandydat zanosi do szkoły, w której wybrał klasę
(oddział) jako pierwszą – jest to szkoła pierwszego
wyboru.
Kandydacie! Jeżeli posiadasz zaświadczenia o dodatkowych
uprawnieniach
do
pierwszeństwa
w przypadku równej liczby punktów powinieneś dołączyć je do wniosku.
Kandydat poprzez indywidualne konto wprowadza do
systemu oceny
i inne osiągniecia odnotowane
na świadectwie ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Kandydat składa wymagane dokumenty: kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty świadczące o szczególnych
osiągnięciach do szkoły pierwszego wyboru.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 11 maja 2020 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawododo 14 lipca 2020 r. we skierowania na badanie lekarskie.
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca.
Kandydat*, potwierdza wolę
podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz inne wymagane przez szkołę dokuOd 13 lipca 2020 r. menty.
do 20 lipca 2020 r. Uwaga!
Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w
do godz. 15.00
terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście
zakwalifikowanych do przyjęcia. Oznacza to, że kandydat będzie mógł ubiegać się o przyjęcie, wyłącznie w
ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadpodstawowych powiatu chojnickiego posiadających
wolne miejsca.

21 lipca 2020 r.
do godz. 14.00

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły przez podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Uwaga!
Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdzają na stronie internetowej systemu lub w dowolnej szkole ponadpodstawowej, gdzie
pozostały wolne miejsca.
Następnie zgłaszają się do wybranej szkoły i składają wymagane do przyjęcia dokumenty w ramach
rekrutacji uzupełniającej.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjod 21 lipca 2020 r. nym - Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwuod 22 lipca 2020 r.
języcznych i oddziałów międzynarododo 27 lipca 2020 r.
wych, oddziałów wojskowych oraz szkół do godz. 15.00
i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
17 sierpnia 2020 r.
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o
ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe .
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o

od 17 sierpnia 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez
24 sierpnia 2020 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
do godz. 14.00
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym - Załącznik do
Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Od 24 sierpnia 2020 r.

*Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:
• Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli
podjęcia nauki w szkole, do której się dostał.
• branżowych szkół I stopnia oraz techników, muszą spełniać wymagania
zdrowotne określone dla danego zawodu lub kierunku kształcenia. W branżowych szkołach I stopnia, w których kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców kandydat musi złożyć oświadczenie pracodawcy potwierdzające
miejsce praktyki zawodowej.

Opracowanie
Alina Urbańska
doradca zawodowy SzOK, CKZiU Chojnice
powiatowy konsultant ds. doradztwa
edukacyjno-zawodowego
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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 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 Ogólnokształcących miesięcznika „Perspektywy”.
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 szkolne, a dla Was - pierwszaków
– otrzęsiny na świeżym powietrzu. Tradycją jest coroczne zimowisko organizowane 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 komentująca życie szkoły).
Swoje sportowe pasje możecie realizować w szkolnych drużynach, trenując
w nowym budynku sali gimnastycznej.
Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021.
W każdej klasie językiem wiodącym jest j. angielski
(j. niemiecki - w przypadku co najmniej 7 uczniów w grupie).
Klasa Humanistyczna
(pod patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu A.
Mickiewicza w Poznaniu)
Przedmioty wiodące: Język polski, Historia,
przedmiot uzupełniający: Wiedza o społeczeństwie w praktyce
Liczba miejsc: 32
Matematyczno – geograficzna
Przedmioty wiodące: Matematyka, geografia
Liczba miejsc: 16
Matematyczno – informatyczna
Przedmioty wiodące: Matematyka, informatyka
Liczba miejsc: 16
Matematyczno – fizyczna
Przdmioty wiodące: Matematyka, fizyka
godz. dyrektorskie – Informatyka (programowanie)
Ilość miejsc: 32
Biologiczno – chemiczna
Przedmioty wiodące: Biologia, Chemia
Ilość miejsc: 32

Zespół Szkół w Chojnicach
ul. Nowe Miasto 4-6,
tel. (052) 396 01 20 fax. (052) 397 50 17
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Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach

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

ul. Angowicka 45, tel. 52 397-24-71
e-mail: zsp2@chojnice.pl
www.zsp2.chojnice.pl

Technikum nr 2 w Chojnicach wśród najlepszych szkół, zajmuje IX miejsce
wśród najlepszych techników województwa pomorskiego według Rankingu
Perspektyw.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór na kierunki:
- Technik LOGISTYK profil cywilny lub mundurowy
- Technik EKONOMISTA profil cywilny lub mundurowy
- Technik RACHUNKOWOŚCI
- 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 najnowocześniejszych 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 RACHUNKOWOŚCI - nauczymy Cię:
- sporządzania dokumentacji kadrowej,
- rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
- prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
- prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami,
- organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych,
- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
- wyceniania składników aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
- prowadzenia analizy finansowej.
Technik ROLNIK - nauczymy Cię:
- samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
- prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego,
- marketingu produktów rolniczych.
- Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T
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 okolicznościowych,
- urządzania obiektów zbiorowego żywienia i budynków mieszkalnych.

Zespół Szkół nr 2 został powołany 1 września 1963 r. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa
dla Pracujących. Obecnie szkoła dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 17 z nich wyposażonych
jest w projektory interaktywne i multimedialne. W szkole jest jedna pracownia komputerową, czytelnie multimedialna i biblioteka. Uczniowie mają do swojej dyspozycji szafki na
korytarzach i lekkie plecaki, ponieważ na zajęciach korzystają z podręczników biblioteki
szkoły i programów multimedialnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na 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 170 zakładach rzemieślniczych i innych produkcyjno-usługowych. 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. 85% absolwentów Zespołu Szkół nr 2 znajduje zatrudnienie, a 90% uczniów szkoły potwierdza,
że dokonało właściwego wyboru szkoły i zawodu. Uczniowie mogą pochwalić się wysoką
zdawalnością egzaminów czeladniczych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Dyrekcja Szkoły gwarantuje wszystkim uczniom realizowanie zajęć praktycznych w renomowanych zakładach pracy. Ponadto w szkole realizowane są staże i praktyki zawodowe w
ramach projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dzięki którym
uczniowie z branży motoryzacyjnej za zrealizowane staże lub praktyki zawodowe otrzymają
stypendium. Uczniowie mogą również uczestniczyć w dodatkowych kursach dzięki, którym
zdobędą dodatkowe certyfikaty oraz w zajęciach realizowanych w laboratoriach Politechniki Koszalińskiej. Wyróżniającym się uczniom w ramach ww. projektu branży motoryzacyjnej zapewnione jest sfinansowanie kursu nauki jazdy kat. B.

STRUKTURA KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
• Fryzjer - 16 uczniów
• Kucharz - 16 uczniów
• Mechanik pojazdów samochodowych - 32 uczniów
• Sprzedawca - 32 uczniów
• Stolarz - 32 uczniów
• Wielozawodowa – 14 zawodów- 32 uczniów
BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA
• pracownik pomocniczy w gastronomii
• pracownik pomocniczy stolarza
• pracownik pomocniczy ślusarza

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 społeczeństwie i historii, teatralnego, ratownictwa przedmedycznego, przedmiotów spożywczych, przedsiębiorczości, sportowego, strzeleckiego.
ŻYCIE SZKOŁY I OSIĄGNIĘCIA
Szkoła jest organizatorem wielu imprez z udziałem zaproszonych gości i młodzieży innych
szkół np.
Targi Urody i Mody;
Pokazy potraw świątecznych oraz kuchni francuskiej, kaszubskiej, niemieckie;j
Pokazy świątecznego nakrycia stołów;
Pokazy wyrobów i wypieków świątecznych;
Pokazy szopek i stroików bożonarodzeniowych;
Chojnicki Marsz Życia i Nadziei;
Fantasy Days.
KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE
Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz;
Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca;
Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer;
Ogólnopolski Turniej Młodych Talentów Fryzjerskich „Bursztynowy grzebień”;
Konkurs wypieków bożonarodzeniowych;
Okręgowy konkurs stolarski „DIAMENTOWA PIŁA”;
Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym;
Konkurs dekorowania potraw;
Konkurs ekologiczny;
Konkurs o Unii Europejskiej;
Trójbój przyrodniczy;
Festiwal Potraw Kaszubskich „ Kaszëbsczé Jestkú” w Somoninie.
Konkurs Młody Kreator Sztuki Kulinarnej 2017 – przygotowanie dania głównego z krewetek
z dodatkiem dowolnej Primerby Knorr Professional. Do eliminacji wstępnych przystąpiło
dwóch uczniów. Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny Oliviera Roellingera skierowany

do uczniów z Polski, Bułgarii, Chorwacji., Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji
i Słowenii -2017
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TECHNIK MECHATRONIK

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do:
• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent szkoły w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do:
• przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
• montowania elementów konstrukcji budowlanych,
• wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
• organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
• organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów
budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
• sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do:
• przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
• administrowania systemami operacyjnymi;
• serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
• przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
• tworzenia i administracji stronami internetowymi;
• tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
• programowania aplikacji internetowych;
• tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
Początek historii naszej szkoły sięga roku 1962,
kiedy do życia powołano Zasadniczą Szkołę
Zawodową dla pracujących. Samodzielne istnienie szkoły datuje się od 1 stycznia 1963 r.
W związku z tym, że dalsze funkcjonowanie
wymagało rozbudowy bazy dydaktycznej, dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym podjęła
starania o rozbudowę gmachu szkoły. Budowa
obiektu rozpoczęła się w czynie społecznym
w marcu 1972 r. Obecny budynek oddano do
użytku 1 września 1977 r., który po rozbudowie
i doposażeniu w latach 90. w specjalistyczne
pracownie i laboratoria funkcjonuje od 2002 r.
pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach. Natomiast w związku z reformą edukacji oraz wygaszeniem klas liceum ogólnokształcącego od 1 września 2019 r. szkoła funkcjonuje
pod nazwą Technikum nr 1.
W roku szkolnym 2020/2021 planujemy uruchomić kształcenie w następujących kierunkach:
 technik mechanik;
 technik mechatronik;
 technik elektryk;
 technik elektronik;
 technik informatyk;
 technik programista;
 technik budownictwa;
 technik pojazdów samochodowych;
 technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.

TECHNIK PROGRAMISTA

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do:
• montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
• wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
• programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

TECHNIK MECHANIK

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do:
• przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych
numerycznie do planowanej obróbki,
• wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
zgodnie z dokumentacją technologiczną,
• wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie
z dokumentacją technologiczną,
• organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
• nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do:
• wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych,
• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,
• wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
• eksploatowania instalacji elektrycznych;
• eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

TECHNIK ELEKTRONIK

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do:
• montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
• wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
• uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
• demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych,
• użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
• konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

pracownia obrabiarek CNC
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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

Technikum nr 3 w Chojnicach to starzał w dziesiątkę, niezależnie czy stawiasz
na konkretne wykształcenie zawodowe, czy chcesz kontynuować naukę i podjąć
studia.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do klas w zawodach:
• Technik organizacji turystyki
• Technik hotelarstwa
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik fotografii i multimediów
Nasze atuty to: przyjazna atmosfera, profesjonalna kadra, atrakcyjne kierunki
nauczania, wycieczki przedmiotowe, zmodernizowany budynek szkoły, nowoczesne pracownie zawodowe, indywidualne podejście do ucznia, udział w ciekawych zewnętrznych projektach unijnych, wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Szkoła współpracuje z lokalnymi drukarniami, biurami podróży, hotelami,
agencjami reklamy oraz Szkołą Policji w Pile, która rozwija umiejętności fototechników w dziedzinie fotografii kryminalnej. 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 pozalekcyjnych: 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 pełniej poznają praktyczne aspekty wybranego przez siebie kierunku zawodowego.
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Zawód technik grafiki i poligrafii
cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, przygotowującym absolwenta do pracy przy procesie
wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów
i produktów. Zakres jego pracy
obejmuje tworzenie i edytowanie
grafiki cyfrowej, stosowanie programów komputerowych do przygotowywania publikacji, przygotowanie mediów graficznych, stron
www i publikacji multimedialnych

Uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:
• przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania,
• obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
• przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych,
• wykonywania i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,
• prowadzenia procesów drukowania,
• organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Perspektywa zatrudnienia: agencje reklamowe, studio telewizyjne, prasa
firmy wydawnicze, zakłady fotograficzne ,działy marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, działy promocji w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, drukarnie, własna działalność gospodarcza związana
z oprawą graficzną uroczystości szkolnych, rodzinnych itp

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Technik fotografii i multimediów
to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Rejestruje
i przygotowuje materiały cyfrowe
do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty
multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do
realizacji określonych zadań.

Uczeń nabywa umiejętności w zakresie:
•obróbki materiałów fotograficznych
•obsługi sprzętu fototechnicznego i audiowizualnego,
•technik zapisu cyfrowego i przetwarzania obrazów,
•podstaw kompozycji obrazów,
•technik fotograficznych,
•podstaw rysunku zawodowego,
•podstaw robienia zdjęć reklamowych i artystycznych,
•podstaw rysunku zawodowego,
•podstaw robienia zdjęć reklamowych i artystycznych.
Przyszłe miejsca pracy dla fototechnika to: laboratoria fotograficzne usługowe,
wydawnictwa i drukarnie, telewizja i wytwórnie filmowe, agencje reklamowe,
studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej, obsługa Internetu i witryn WWW, fotoreporter w agencjach prasowych.
Absolwent technikum w zawodzie fototechnik może dodatkowo uzyskać dyplom technika cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu kwalifikacji.
TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa: planuje, oferuje,
koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie. Ustala zestaw oferowanych
usług hotelarskich, sposób ich świadczenia. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie.
Organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych. Kompleksowo obsługuje gości hotelowych. Zajmuje się
obsługą kongresów, targów, zjazdów,
bankietów.
Nasi uczniowie nabywają potrzebną
wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w
kraju i za granicą: w hotelach, biurach podróży. Zawód, który proponujemy jest
zawodem interesującym, przyszłościowym, na dłuższym etapie niezależnym od
chwilowych sytuacji kryzysowych. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość
poznania nowych ciekawych ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia się w podróżach.
Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej, zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a
także baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza oraz w organach administracji samorządowej.
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Technikum obsługi turystycznej to
kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia
o podróżach. Kształcimy kadrę, która
potrafi profesjonalnie zaplanować i
zorganizować wypoczynek turystom
polskim oraz obcokrajowcom.

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
• organizowania działalności turystycznej,
• organizowania imprez i usług turystycznych (planowanie, budowanie programów imprez turystycznych),
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
• rozliczania imprez i usług turystycznych.
Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są wszelkiego rodzaju
podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki, przede
wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, organy
administracji rządowej i samorządowej zajmujące się organizacją i promocją
turystyki.
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Liceum Ogólnokształcące
im. Wincentego Pola w Czersku
ul Szkolna 3, tel. 52 3984221
www.loczersk.pl
e-mail: loczersk1@wp.pl
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
PROFIL MATEMATYCZNO- FIZYCZNY Z ELEMENTAMI INFORMATYKI
Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: informatyka w mediach.
Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki.
Sugerowane kierunki studiów: mechanika, mechatronika, zarządzanie, finanse
i rachunkowość, ekonomia, inżynieria, informatyka i inne kierunki politechniczne.
PROFIL HUMANISTYCZNY
Przedmioty wiodące: język polski, historia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: dziennikarstwo internetowe.
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, Dyskusyjnych Klubach
Książki i Klubie Filmowym.
Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, architektura
danych, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia.
PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY
Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i pedagogiki.
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,
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, fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne,
politologia, socjologia.
DODATKOWA OFERTA SZKOŁY
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 Psychologicznej;
- 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”.
Dodatkowe zajęcia:
- chemiczne, biologiczne, fotograficzne, strzeleckie, mechatroniczne, zajęcia
praktyczne z dziećmi w przedszkolu, SKS, Luks „Pol” (piłka ręczna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej, szermierka Go- Now).
Szkoła oferuje również: pomoc pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy
zawodowego.
ATUTY SZKOŁY
• Jednozmianowość (lekcje od 8.00 do 14.50);
• Nauka w kameralnej, bezpiecznej szkole, w której wszyscy się znają;
• Zajęcia w miłej i rodzinnej atmosferze;
• Wykwalifikowana, zgrana kadra dydaktyczna, cechująca się umiejętnością
współpracy i kierująca się dobrem ucznia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH
W BRUSACH

Zespół Szkół w Brusach
ul. Ogrodowa 2, tel. 523982455 - sekretariat KLO
523982454 - sekretariat BS I st.
www.klo.brusy.pl | www.zsz.brusy.pl

W skład Zespołu Szkół w Brusach wchodzą:
• Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące,
• Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące to pierwsze kaszubskie liceum w Polsce.
Młodzież może kształcić się tutaj w klasach o profilu:
- humanistycznym,
- biologiczno-chemicznym
-przyrodniczo-polonistycznym.
Każdego roku profile tworzone są zgodnie z preferencjami uczniów. Po ukończeniu Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego można studiować etnofilologię kaszubską oraz w zależności od ukończonego profilu takie kierunki jak
psychologia, dziennikarstwo, filologia polska, ochrona środowiska, biologia, leśnictwo, rehabilitacja, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, farmacja,
medycyna.
Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego oferuje możliwość
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 obcych, matematyczna, regionalna – wyposażone w tablice i monitory multimedialne, chemiczna z dygestorium,
- 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 sportowych,
a także w wycieczkach integracyjnych i edukacyjnych, obozach narciarskich
(wyjazdy krajowe i zagraniczne).
Uczniowie ZS w Brusach biorą udział w projektach Erasmus+. W roku szkolnym
2017/18 uczniowie szkoły branżowej odbyli 3-tygodniowe praktyki w Budapeszcie, a w roku szkolnym 2018/19 – 2-tygodniowe praktyki w Maladze w Hiszpanii.
W roku szkolnym 2020/21 planujemy rozpocząć dwuletnie projekty dla uczniów
KLO we współpracy z kilkoma krajami europejskimi. Uczniowie szkoły branżowej (kucharze i fryzjerzy) ponownie wyjadą na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która oferuje staże zagraniczne w ramach
programu Erasmus+.
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Zespół Szkół w Malachinie

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach

Malachin, ul. Główna 11
tel./ fax 052 398 60 88 | www.malachin.edu.pl
e-mail: zsp_malachin@o2.pl

ul. Jana Pawła II 11, tel.: 52 565 10 00
www.zsschojnice.pl
e-mail: zsschojnice@poczta.onet.pl

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 szkolnictwa zawodowego w Czersku. Dziś, we współpracy z ponad 100 pracodawcami, mamy
możliwość kształcenia uczniów w różnorodnych zawodach. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych: egzaminów zawodowych i matury, jest dobrze 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 współpracy z nauczycielami oraz klimatu życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.
REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. TECHNIKUM IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE: języki obce angielski i niemiecki,
jeden obowiązkowy przedmiot w zakresie rozszerzonym: język obcy, praktyki zawodowe w
trzeciej klasie 6 i 4 tygodniowe z możliwością praktyk zagranicznych,
TECHNIK EKONOMISTA, może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagających
wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy, finansów, kadr, itp.
5 letnie Technikum daje możliwość uzyskania:
• wykształcenia średniego,
• dyplomu technika ekonomisty ( i świadectw w kwalifikacjach EKA04 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA 05 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)
• świadectwa dojrzałości - matury.
TECHNIK INFORMATYK w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą
komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją,
wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. 5 -letnie Technikum daje możliwości uzyskania:
• wykształcenia średniego,
• dyplomu technika informatyka ( i świadectw w kwalifikacjach: INF.02. - Administracja
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci oraz
INF.03.- Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych.
• świadectwa dojrzałości - matury.
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : 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
• wielozawodowa w tym np. kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca mechanik, murarz- tynkarz, obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i
robót wykończeniowych w budownictwie itd - zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w ramach 4 tygodniowych kursów w CKUiZ w Chojnicach lub innych
ośrodkach kursowych.
3. BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA , język angielski , bardzo atrakcyjne zajęcia rewalidacyjne, 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 motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), z którego, w latach 2017-2020 - 81 uczniów
ZS w Malachinie otrzymało stypendia marszałkowskie, 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,
7 kurs dekorowania potraw, 18 kurs fryzjerski, ponad 100 uczniów zrealizowało u pracodawców za wynagrodzeniem staże zawodowe, organizowane są tzw. wizyty studyjne 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 szkolne i pozaszkolne, zajęcia pozalekcyjne sportowe i teatralne, imprezy z udziałem zaproszonych gości itp, itd.
4) uczy i zachęca do działalności społecznej i wolontariatu, w tym aktywnie uczestniczy
w akcjach krwiodawstwa i DKMS, organizuje Akcje Wigilia dla rodzeństwa uczniów szkoły i
dzieci z rodzinnych domów dziecka itp.

W naszym zespole szkół edukacją i opieką rewalidacyjną obejmujemy uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi podopieczni 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
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY. Dodatkowym zadaniem placówki jest organizowanie i prowadzenie terapii WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI, od
pierwszego roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej.
Historia szkoły to prawie 55 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 bezpieczne, 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 i samodzielni w późniejszym, dorosłym życiu.
Placówka dzięki dobrze przygotowanej kadrze (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i in.) oferuje kompleksowe i nowoczesne wsparcie edukacyjno-terapeutyczne osobom, które wymagają indywidualnego prowadzenia ze
względu na swoje specjalne potrzeby i ograniczone możliwości. Rodzinom podopiecznych zapewnia się pomoc konsultacyjną i wszelkie możliwe wsparcie.
Istotną cechą placówki jest ciągłe budowanie relacji wśród osób tworzących
naszą społeczność i stała troska o atmosferę życzliwości, otwartości oraz wzajemnego wspierania się.
Ważną, społeczną rolę (obok wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i szkoły
podstawowej) pełni ponadpodstawowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy. Celem jej działania jest wdrażanie do różnych aktywności i usamodzielnianie osób z umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
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 wykluczenia.
Dla osób z głęboką niepełnosprawnością placówka prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Właściwą realizację zadań placówki zapewniają m. in.:
• wygodne pomieszczenia i przestronne sale lekcyjne,
• gabinety terapeutyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, Biofeedback, integracji 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 i codzienna
terapia ale także wiele ciekawych imprez i ważnych wydarzeń, zarówno tych
organizowanych przez nas jak i tych, w których uczestniczymy podczas licznych
wyjazdów.
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Zespół Szkół Specjalnych w Czersku
ul. Batorego 15, tel. 52 398 48 05
www.zssczersk.pl
e-mail: zssczersk@wp.pl
W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku wchodzą : Szkoła Podstawowa Specjalna, oraz Ponadpodstawowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
znacznym.
W Szkole Podstawowej 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 uczęszcza 145 uczniów.
Od kilkunastu lat prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci , grupę wsparcia dla rodziców, a w
roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy terapię indywidualną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla grupy 59 dzieci w wieku przedszkolnym.
Szkoła osiąga dobre efekty kształcenia. Potwierdzają to wyniki egzaminów
zewnętrznych. W naszej szkole dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej stosującej
nowoczesne metody i formy pracy. Korzysta z pomocy terapeutów, psychologa,
pedagoga i logopedów. 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 artystyczne i sportowe. Zdobywają
medale, otrzymują nagrody
i wyróżnienia, które dają im zadowolenie,
poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i radość życia.
Absolwentom
szkoły pomagamy znaleźć praktykę zawodową w zakładach rzemieślniczych.
Ze względu na specyfikę placówki kształcenia specjalnego organizacja pracy
dydaktyczno-wychowawczej nacechowana jest wszechstronną pomocą, życzliwością i dobrą atmosferą. To pozwala otworzyć dzieciom drogę do rozwoju na
miarę indywidualnych możliwości .
Zespół Szkół Specjalnych w Czersku po rozbudowie, modernizacji i doposażeniu w sprzęt specjalistyczny jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół
w województwie pomorskim. Placówka zapewnia warunki do realizacji pełnej
oferty w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej dla środowiska osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czersk oraz gmin sąsiadujących.

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

Bursa to koedukacyjna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom
szkół ponadpodstawowych, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania.
Umożliwia wychowankom spełnianie marzeń związanych z kontynuowaniem
nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej. Realizuje swe zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami i środowiskiem lokalnym.
Zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza warunki do
nauki, rozwijania swoich zainteresowań i uczestnictwa w życiu kulturowym i
społecznym.
Proponowana oferta uwzględnia zainteresowania i potrzeby młodzieży skierowane na ich wszechstronny rozwój. Placówka jest „Miejscem Odkrywania Talentów”, „Szkołą Promującą Zdrowie”, „Szkołą Dobrego Wychowania” i „Szkołą w
Ruchu”. Popularyzuje wolontariat i działania proekologiczne. Wychowankowie
mają możliwość uczestniczenia w licznych konkursach i olimpiadach: rozgrywki sportowe, turniej piłki nożnej i halowej, konkurs fotograficzny i plastyczny,
konkurs prozy i poezji Jana Pawła II oraz festiwal piosenki.W bursie odbywa się
szereg imprez okolicznościowych: otrzęsiny, uroczystości patriotyczne, andrzejki, wigilia, pożegnanie absolwentów i wiele innych.
Placówka dysponuje 124 miejscami. Pokoje mieszkalne są 2 – 5 osobowe. Podopieczni mają do dyspozycji kuchenkę, salę sportową, jadalnię, świetlicę i salę
telewizyjną. Dwa razy w tygodniu organizowane są wyjścia na salę gimnastyczną Obok placówki znajduje się nowoczesne boisko sportowe.
Wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna wspiera w nauce i pomaga w
pokonywaniu wszelkich trudności. Bywa, że niełatwo stawiać czoła codziennym
wyzwaniom samodzielnego życia z dala od domu. Przebywanie w grupie rówieśników uczy akceptacji i kompromisu, a codzienność przynosi odpoczynek po
ciężkim dniu w szkole. To tutaj rodzą się przyjaźnie trwające nieraz całe życie.
To w bursie młodzież dorasta, mężnieje i przechodzi w dorosłość. Po drodze
uczy się odpowiedzialności za własne czyny, dbania o czystość i porządek oraz
rozwijania samodyscypliny, a w zamian pozostają piękne wspomnienia.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnicach

Medyczno-Społeczny Zespół Szkół
Policealnych w Chojnicach

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30,
Tel. 52 3344460, 52 3344464
Fax: 52 3355461 kom. 515 262 977
e-mail: pppchojnice@op.pl

ul. Świętopełka 3, tel./fax 52 397 36 12
www.szkolamedyk.pl
e-mail: sekretariat@szkolamedyk.eu

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, działalność informacyjno-szkoleniowa
Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
Diagnozowanie którego efektem jest w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, 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-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, logopedyczna, 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 rozpoznawaniu 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 dydaktycznych,
• 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 mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola,
szkoły lub placówki, 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 sekretariacie / telefonicznie /
na pisemny wniosek rodzica/opiekuna.
Druk do pobrania na stronie internetowej www.ppp-chojnice.pl - formularze
Korzystanie z pomocy PPP jest dobrowolne i bezpłatne.

Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach to szkoła z
45-letnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych. Dzisiaj jest nowoczesną placówką edukacyjną kształcącą w 10 zawodach z branży opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i fryzjersko-kosmetycznej. Bazę lokalową stanowią nowoczesne i bogato wyposażone pracownie oraz nowy wielofunkcyjny budynek
edukacyjny z nowymi laboratoriami i bazą sportową, w której znajduje się sala
gimnastyczna, siłownia i ścianka wspinaczkowa.
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 egzaminów 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 !!
KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
Technik dentystyczny – cykl kształcenia 2,5 roku. Kierunek przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu technika dentystycznego, którego praca polega na wykonywaniu i naprawianiu wyrobów medycznych z zakresu protetyki
dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.
Protetyk słuchu – cykl kształcenia 2 lata. Kierunek przygotowuje słuchaczy
do wykonywania zawodu protetyka słuchu, którego praca polega na badaniu
słuchu, dobieraniu i dopasowywaniu aparatów słuchowych oraz sprawowaniu
opieki audioprotetycznej.
Technik masażysta – cykl kształcenia 2 lata. Kierunek przygotowuje słuchaczy
do wykonywania zawodu technika masażysty, którego praca polega na świadczeniu usług z zakresu różnych form masażu leczniczego, sportowego, relaksacyjnego i profilaktycznego.
Terapeuta zajęciowy – cykl kształcenia 2 lata. Kierunek przygotowuje słuchaczy
do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego, którego praca polega m.in.
na realizowaniu
i planowaniu zadań terapeutycznych z podopiecznymi z
wykorzystaniem różnych technik
z zakresu terapii zajęciowej.
Opiekunka dziecięca – cykl kształcenia 2 lata. Kierunek przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej, której praca polega na
świadczeniu usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz wszelkich innych działań wspomagających rozwój dziecka do lat 4.
Technik usług kosmetycznych – cykl kształcenia 2 lata. Kierunek przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu technika usług kosmetycznych, którego
praca polega na świadczeniu usług kosmetycznych, profilaktycznych i leczniczych twarzy oraz innych części ciała a także usług z zakresu stylizacji i wizażu.
Higienistka stomatologiczna –cykl kształcenia 2 lata. . Kierunek przygotowuje
słuchaczy do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej, której praca
polega na wykonywaniu świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki
zdrowia jamy ustnej, prowadzeniu dokumentacji gabinetu stomatologicznego,
wykonywaniu zabiegów rehabilitacyjnych jamy ustnej oraz asystowanie lekarzowi dentyście podczas zabiegów stomatologicznych.
Asystentka stomatologiczna – cykl kształcenia 1 rok. . Kierunek przygotowuje
słuchaczy do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej, której praca
polega na asystowaniu lekarzowi dentyście podczas zabiegów stomatologicznych i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.
Opiekun medyczny – cykl kształcenia 1 rok. . Kierunek przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu opiekuna medycznego, którego praca polega na
świadczeniu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Asystent osoby niepełnosprawnej – cykl kształcenia 1 rok. . Kierunek przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej,
którego praca polega na udzielaniu pomocy i organizowaniu wsparcia osobie
niepełnosprawnej.
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Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe
w Chojnicach
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
tel. 52-33-44-450, fax. 52-33-44-451
www.cew.bizneschojnice.eu
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach jest placówką mającą na
celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwijanie kreatywności i innowacyjności
wśród młodych ludzi. Jest to jednostka prowadzona przez Powiat Chojnicki.
CEW powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu 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 innowacyjnych, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju
firm innowacyjnych.
CEW działa nie tylko na rzecz przedsiębiorców, ale także prowadzi warsztaty i
pokazy dla młodzieży. Zapraszamy do udziału w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania finansami. Realizujemy również pikniki naukowe i
pokazy, których celem jest wzrost zainteresowania młodzieży przedsiębiorczością i nowymi technologiami, a długofalowo przyniosą efekty w postaci zwiększonego zainteresowania studiami na uczelniach technicznych.
W ofercie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach następujące
działania kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
- lekcje przedsiębiorczości,
- klub przedsiębiorczości Cash Flow;
- warsztaty z zarządzania finansami;
- lekcje pokazowe z wykorzystaniem elementów laboratoriów prowadzonych
przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, w tym – pokazy druku 3D, wykorzystanie hełmu EEG w projektowaniu i prototypowaniu, OZE i pojazd napędzany
wodorem;
- wystawy naukowe i pokazy eksperymentów.
Zarówno szkoły, jak i osoby indywidualne mogą korzystać z laboratoriów znajdujących się w CEW. Trzy nowocześnie wyposażone laboratoria obejmują:
1. Laboratorium przetwarzania dźwięku i obrazu – do waszej dyspozycji są m.in.
kamera cyfrowa i narzędzia do obróbki zdjęć i filmów, zestaw bezcieniowy do
robienia zdjęć, drukarka wielofunkcyjna dająca możliwość druku na różnorodnych nośnikach, w tym np. materiale, czy folii, świetne miejsce do prowadzenia
redakcji gazetki szkolnej,
2. Laboratorium odnawialnych źródeł energii - podczas lekcji z laboratorium
poznać można działanie ogniw fotowoltaicznych a także ogniwa paliwowego,
laboratorium wyposażone jest w nowoczesne narzędzia pomiarowe, a także
pojazd napędzany wodorem i energią słoneczną,
3. Laboratorium szybkiego prototypowania – dedykowane miłośnikom mechatroniki, laboratorium oparte jest na narzędziu dydaktycznym Arduino,
podczas zajęć korzystać można nie tylko z oprogramowania, ale urządzeń i
elementów służących do budowania własnych prototypów urządzeń, w tym
różnego rodzaju czujniki i sterowniki; a w przypadku, gdyby wśród zestawów
brakowało wam jakiś elementów interfejsu – można je zaprojektować i wydrukować z pomocą drukarki 3D.
Dodatkowo swoją ofertę do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kierują również
przedsiębiorcy działający w CEW. Kilimandżaro.edu prowadzi zajęcia rozwijające kreatywność, w ramach ogólnopolskiego projektu Odyseja Umysłów. W
Aka3Demii można nauczyć się podstaw projektowania trójwymiarowego, a także zasad działania drukarki 3D. Uczestnicy kursów druku 3D zabierają ze sobą
własnoręcznie stworzone modele.
Młodsi uczniowie mogą korzystać z bieżąco aktualizowanej oferty Eksperymentarium, którą śledzić można na stronie www.eksperymentariumchojnice.pl
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CEW.

Dane do niniejszego informatora zostały opracowane i przekazane
przez dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych
oraz powiatowego konsultanta ds. doradztwa zawodowego.
Skład i łamanie tekstu, projekt graficzny
- uczniowie kierunku Grafik Komputerowy w Technikum nr 3 w Chojnicach
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Dodatkowe formy wsparcia dla Uczniów finansowane ze środków unijnych
Edukacja w szkołach Powiatu Chojnickiego to nie tylko realizacja podstawy
programowej. 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
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 wsparciem w postaci:
• dodatkowych staży i praktyk zawodowych u pracodawców (stypendia dla
uczniów),
• dodatkowych zajęć z języków obcych zawodowych,
• zajęcia laboratoryjne,
• uzyskanie dodatkowych uprawnień w branży:
- zdrowie i srebrna gospodarka, np. zajęcia rozwijające kompetencje zawodo
we, 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.
• doposażenie pracowni specjalistycznych,
• udział w warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2020 r.

W ramach projektu w 2017 r. i do końca 2018 r. zakupiono wyposażenie o wartości: 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.
3. Projekt pozakonkursowy pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” realizowany 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 właściwą 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 Chojnicach (LCNK) mieszczącym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława 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-

2. Projekt pn.: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - 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 Kształcenie zawodowe 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 konstrukcji było ułożenie kostki Rubika.
Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2021 r.
W ramach projektu zrealizowano:
• budowę budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 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 niesamodzielnej (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).

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o uczniach
kończących szkoły podstawowe.
Zawiera ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych
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
5. Zespołu Szkół nr 2 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
9. Zespołu Szkół 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

