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Szanowni
Rodzice! Drodzy
Uczniowie!
Z satysfakcją przekazujemy w Wasze ręce kolejny informator rekrutacyjny opisujący
publiczną ofertę edukacyjną powiatowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Szkoły powiatowe w Wejherowie, Redzie i Rumi cieszą się od szeregu lat chlubną
tradycją i uznaniem swoich absolwentów. Od lat osiągają też wyższą niż wojewódzka
i krajowa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych.
Oferują kształcenie w atrakcyjnych liceach ogólnokształcących, otwierających wszechstronnie perspektywę studiów wyższych, renomowanych technikach oraz w profesjonalnych branżowych szkołach I stopnia, rokujących perspektywą zatrudnienia w realiach
zmiennych uwarunkowań lokalnego i europejskiego rynku pracy.
Publiczna sieć powiatowych liceów ogólnokształcących oraz techników i branżowych szkół I stopnia jest dostosowana do różnych poziomów ambicji, zdolności, talentów
i umiejętności. Dlatego znajdują w nich miejsce dla siebie wszyscy absolwenci gimnazjów,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i aspiracjami.
Niezaprzeczalnym atutem szkół powiatowych w Wejherowie, Redzie i Rumi jest ich
lokalizacja. Do każdej z nich jest blisko, co ogranicza do minimum czas i koszt dojazdu do
szkoły.
Szkoły powiatowe wyróżniają się wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, doskonałą bazą, nowoczesnymi pracowniami technicznymi i zawodowymi,
kompletnym wyposażeniem elektronicznym i najwyższej klasy infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, a chętnym i zainteresowanym atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe,
kulturalne i sportowe.
Szanowni Rodzice, w szkołach opisanych w niniejszym informatorze znajdziecie pewne, bezpieczne i bliskie miejsce nauki dla swoich dzieci.
Drodzy Uczniowie, zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą
edukacyjną. Zapewniamy, że znajdziecie szkołę, w której zdobędziecie wymarzony zawód
i osiągniecie oczekiwane wykształcenie.

Starosta Wejherowski

dr Gabriela Lisius

Powiatowy Zespół Szkół nr 1
w Wejherowie

Przeszłość łączymy
z przyszłością!

Drodzy Rodzice!
Jeżeli zależy Państwu na wszechstronnym rozwoju Waszych Dzieci,
w bezpiecznych warunkach i życzliwej atmosferze oraz właściwym
przygotowaniu do matury i studiów, zapraszamy do „Sobieskiego”liceum z 160 letnią tradycją.
Gimnazjalisto!
Zapewniamy naukę w nowoczesnej szkole, otoczymy opieką w razie
trudności, pomożemy wybrać i pokonać drogę do kolejnego etapu
edukacji. Poprzez uczestnictwo w wymianie młodzieży z Niemiec,
Włoch i Hiszpanii oraz udział w programach Erasmus+, zdobędziesz
umiejętności przydatne na uczelniach całej Europy.
Liceum o bardzo dobrej opinii potwierdzonej brązową
tarczą w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

dyrektor szkoły mgr Bożena

Conradi

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III
Sobieskiego
– trzyletnie
Klasa humanistyczna – medialno-dziennikarska
z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim, oddział humanistyczny przygotowuje do studiów na filologii
polskiej oraz na wszystkich kierunkach, związanych z historią i społeczeństwem, socjologią, psychologią, pedagogiką, a także
dziennikarstwem, przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim realizowany jest własny program edukacji multimedialnej.

Klasa prawnicza
z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim, w oddziale prawniczym zdobędziesz niezbędną wiedzę
i umiejętności wymagane od kandydatów na radców prawnych, sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy i wszelkie stanowiska administracyjne, ułatwi Ci karierę dziennikarską i aktywność polityczną.

Klasa ekonomiczna
z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, jeśli chcesz studiować rachunkowość, finanse, bankowość czy zarządzanie koniecznie wybierz profil ekonomiczny, ten kierunek otwiera przed Tobą perspektywy świetnego menagera, księgowego czy
bankowca.

Klasa medyczna
z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim, medyczną klasę naszego LO ukończyło ponad 200 obecnych lekarzy, stomatologów i wielu farmaceutów, weterynarzy, dyplomowanych pielęgniarek, sanitariuszy; organizujemy wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższych uczelniach; wykładowcy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów
tej klasy.

Klasa politechniczna
z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim, daje szansę uzyskania indeksu na Politechnikę już w klasie drugiej! Nasi
absolwenci studiują na wszystkich możliwych kierunkach inżynierskich Politechniki Gdańskiej, zdobywając uprawnienia poszukiwane na rynku pracy.

Klasa politechniczno-informatyczna
z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką, daje szansę uzyskania indeksu na Politechnikę już w klasie drugiej! Nasi absolwenci studiują na wszystkich możliwych kierunkach inżynierskich Politechniki Gdańskiej, zdobywając uprawnienia poszukiwane
na rynku pracy.

W Szkole odbywają się liczne
zajęcia pozalekcyjne:
◼ przygotowujące do uzyskania
certyfikatu języka angielskiego
◼ szkolne koło teatralne „Teatr Prawie Lucki”
◼ SKS oraz szkółka tenisa ziemnego
◼ Szkolne Koło PCK, Caritas oraz wolontariat
◼ Klub Europejski
◼ przygotowujące wszystkich chętnych do
olimpiad i konkursów
◼ umożliwiamy naukę języka kaszubskiego
i łaciny
◼ zajęcia artystyczne odbywają się
w nowoczesnej auli.

Organizujemy wymiany młodzieży i uczestniczymy w międzynarodowych seminariach

84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1
telefon rekrutacyjny 58 672 24 58
e-mail rekrutacyjny sekretariat@liceum1.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 2
w Wejherowie

„Elektryk” – liderem
kształcenia technicznego
w powiecie wejherowskim!
Wejherowski „Elektryk” od kilku lat jest w czołówce najlepszych szkół technicznych w Polsce według
rankingu „Perspektyw”. Potwierdzeniem tego sukcesu są: Złota, Srebrna i Brązowe Tarcze. Dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i rynku pracy za priorytet uznaliśmy
szkolnictwo zawodowe oparte na naukach ścisłych, jak również na solidnych podstawach wiedzy
humanistycznej.
Kontynuujemy wieloletnią tradycję „Elektryka” – jesteśmy wierni naszej misji szkoły wymagającej,
ale też przyjaznej uczniom. Kształcimy niezmiennie w najbardziej poszukiwanych zawodach w kraju
i na świecie. Ponadto w celu utrzymania najwyższej jakości kształcenia zawodowego prężnie współpracujemy z lokalnym biznesem. Siłą naszych uczniów jest wszechstronny rozwój – wychowujemy ich
w duchu wartości etycznych, humanistycznych i zawodowych.
Swoją pozycję szkoła zawdzięcza ciężkiej, codziennej pracy kadry kierowniczej, nauczycieli, rodziców,
ale przede wszystkim uczniów, których liczne sukcesy i szlachetna rywalizacja napawają nas dumą.
To dzięki naszemu wspólnemu działaniu, zaangażowaniu i przede wszystkim pasji „Elektryk” od ponad 50 lat wciąż cieszy się zasłużonym prestiżem i uznaniem.

dyrektor szkoły mgr inż. Krystyna

Grubba

Technikum nr 1 – 4 letnie
Technik elektryk
dla zainteresowanych naukami technicznymi skupionymi wokół elektryczności, tworzeniem instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych, budowaniem układów sterowania silnikami, projektowaniem i budowaniem samochodów z napędem elektrycznym, instalowaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej (solary, turbiny wiatrowe); zajęcia prowadzone są
w specjalistycznych pracowniach; nasze specjalności: elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, inteligentne instalacje.

Technik energetyk
dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy o funkcjonowaniu elektrociepłowni i elektrowni: cieplnych, wodnych, szczytowo-pompowych, wiatrowych, solarnych i jądrowych, ta ostatnia
prawdopodobnie powstanie w naszym regionie; to kierunek również dla osób lubiących wyzwania - praca przy budowie i naprawie energetycznych linii przesyłowych i stacji transformatorowych; szansa na wysokie zarobki; zajęcia prowadzone będą w specjalistycznych pracowniach.

Technik elektronik
dla zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w każdej dziedzinie życia; zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach: montażu elektronicznego, systemów alarmowych, domofonowych, monitoringowych, automatyki i robotyki, techniki komunikacji szerokopasmowej - w tym światłowodowej - wyposażonych
w nowoczesny sprzęt renomowanych firm; nasze specjalności: automatyka z elementami robotyki, elektroniczne systemy inteligentnych budynków.

Technik informatyk
dla zainteresowanych budową i działaniem komputerów, tworzeniem aplikacji internetowych, tworzeniem animacji i grafi i komputerowej; pracownie informatyczne wyposażone
są w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie; na techników informatyków czeka atrakcyjna praca i otwarta droga na wiele kierunków studiów; nasze specjalności: programowanie
aplikacji mobilnych, grafi a i animacja komputerowa, naprawa komputerów.

Technik teleinformatyk
dla zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w komputerowych, telefonicznych oraz telewizyjnych sieciach lokalnych i globalnych; istnieje
możliwość poznania zasad tworzenia kablowych, światłowodowych i bezprzewodowych sieci mogących obsługiwać transfer danych (w tym głosu, obrazu i plików komputerowych - technologia LTE); nasze specjalności: szerokopasmowy Internet, zarządzanie serwerami, komunikacja elektroniczna.

Technik urządzeń dźwigowych - nowość!
dla zainteresowanych nowymi technologiami, przejawiających zdolności manualne, praktyczno-techniczne, którzy fascynują się techniką, systemami automatyki i sterowania; zajęcia
prowadzone będą w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni; technik urządzeń dźwigowych – nowy zawód, poszukiwany nie tylko w Polsce. Jeden ze światowych liderów branży
wind i schodów ruchomych, fińska firma KONE – Kone Polska obejmie patronat nad tą klasą.

Technik automatyk - nowość!
dla zainteresowanych wykonywaniem, uruchamianiem, konserwacją i eksploatacją instalacji przemysłowych, a także programowaniem i wykorzystaniem sterowników programowalnych
w tworzeniu automatycznej linii produkcyjnej; gotowość do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów
automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - nowość!
dla zainteresowanych nowymi technologiami, jest odpowiedzią na postulaty firm telekomunikacyjnych, w których tacy fachowcy są bardzo potrzebni; gotowość do podjęcia pracy
w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe, w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową, u telekomunikacyjnych operatorów kablowych, w telewizjach
kablowych, w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych. To zawód z przyszłością.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - nowość!
dla zainteresowanych nadzorem technicznym nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej; organizowaniem i wykonywaniem prac związanych
z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania
biomasy. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód szerokoprofilowy. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym - uniwersalny.

III Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
Klasa sportowa – bezpieczeństwo publiczne
z językiem rosyjskim, dla osób zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa Państwa i społeczeństwa; strzelanie sportowe i taktyczne, elementy taktyki czarnej, zielonej i czerwonej,
działania specjalne i antyterrorystyczne, nawigacja lądowa, wspinaczka, płetwonurkowanie, podstawy planowania operacji wojskowych i policyjnych z użyciem nomenklatury NATO
w języku angielskim, policyjne taktyki interwencyjne, walka wręcz oraz musztra wojskowa; szkolenie sportowe przygotowuje do egzaminów wstępnych do szkół wojskowych, straży
granicznej, pożarniczych i policyjnych.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 – 3 letnia
Elektryk
dla zainteresowanych elektrycznością, dla wszystkich którzy preferują zajęcia praktyczne i możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu; po ukończeniu szkoły możliwość pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej; zajęcia praktyczne w firmie, poza doświadczeniem dają szansę na zarobienie pierwszych pieniędzy; zajęcia w szkolnych pracowniach, prowadzone przez
wykwalifikowaną kadrę, w dużym stopniu symulują rzeczywiste warunki pracy.

Szkoła prowadzi także kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające uzyskać następujące kwalifikacje:
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Możliwość uzyskania
dodatkowych kwalifikacji
SEP i UDT; możliwość uzyskania certyfikatów ECDL
i Akademii CISCO.

84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9
telefon rekrutacyjny 58 672 25 09
e-mail rekrutacyjny rekrutacja.pzs2@gmail.com

Powiatowy Zespół Szkół nr 3
w Wejherowie
Kształcimy
profesjonalistów!
Gimnazjalisto!
– przyjdź do Nas! Zapewnimy Ci wykształcenie zgodne z Twoimi
zainteresowaniami. Podczas nauki w naszej szkole nie tylko zdobędziesz zawód, ale również uzyskasz szansę udziału w rozmaitych
projektach i programach edukacyjnych, w tym także europejskich.
Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zarówno sportowych, jak i artystycznych.
dyrektor szkoły mgr Wojciech

Rogocki

Technikum nr 2 – 4
letnie
Technik spedytor – profil transport intermodalny
to atrakcyjny zawód dający duże możliwości zatrudnienia w jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki narodowej jakim jest transport; uruchamiany profi pozwoli absolwentowi
nabyć umiejętności z zakresu organizacji transportu ładunku z wykorzystaniem różnych środków transportu, z naciskiem na dynamicznie rozwijający się transport kontenerowy; po ukończeniu
szkoły będziesz mógł podjąć pracę u operatorów spedycyjnych organizujących kompleksowe usługi przewozów lądowo-morskich i lądowo-powietrznych.

Technik kelner
to zawód dla zainteresowanych profesjonalną obsługą konsumenta; po ukończeniu szkoły czeka Cię perspektywa atrakcyjnej pracy w hotelach, restauracjach, pensjonatach.

Technik logistyk – profil eurologistyka
zawód związany z tworzeniem na rynku krajowym i zagranicznym przepływu towarów i informacji; uruchamiany profil pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizowania
procesów logistycznych na obszarze całej Europy, z naciskiem na państwa będące naszymi głównymi partnerami handlowymi; po ukończeniu szkoły możesz pracować w każdym zakładzie
produkcyjnym, handlowym i usługowym posiadającym działy obsługi kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Technik ekonomista – profil samodzielny księgowy
to ciekawy i perspektywiczny zawód dający przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach w zakresie rachunkowości, marketingu, zarządzania, analizy ekonomicznej; zdobyta
podczas nauki wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej, jak również kontynuowania nauki na studiach wyższych; uruchamiany profil pozwoli
absolwentowi nabyć umiejętności pozwalające na natychmiastowe podjęcie pracy na stanowisku specjalisty do spraw rachunkowości lub kadr w każdym przedsiębiorstwie; patronat
merytoryczny nad klasą sprawuje Sopocka Szkoła Wyższa.

Technik handlowiec – profil e-commerce
to zawód dla wszystkich lubiących bezpośredni kontakt z ludźmi; w trakcie nauki zdobędziesz przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze przedstawiciela handlowego; uruchamiany profil pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizacji dynamicznie rozwijającego się handlu elektronicznego łącznie z przewozami kurierskimi.

Technik hotelarstwa – profil wellness & spa
hotelarstwo jest światem posiadającym własny kodeks i obyczaje; to środowisko specjalistów różnych dziedzin – menedżerów, szefów kuchni, dekoratorów wnętrz; praca w renomowanym hotelu daje szansę przyjmować VIP-ów; uruchamiany profil pozwoli Ci na organizację dodatkowych usług hotelowych w zakresie odnowy biologicznej; patronat merytoryczny nad
klasą sprawują Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Akademia Morska w Gdyni, współpracujemy z grupą hotelową Orbis.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener zdrowego stylu życia z elementami fitness i dietetyki
to zawód dla zainteresowanych pracą w usługach branży gastronomicznej; podczas nauki zdobędziesz umiejętności planowania żywienia, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, organizowania, rozliczania i sprzedawania produkcji gastronomicznej; uruchamiany profi pozwoli Ci zostać indywidualnym trenerem dietetycznym określającym zasady
prawidłowego żywienia klientów w zależności od ich preferencji; szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii”.

Technik technologii żywności - cukiernik – profil twórca i dekorator deserów i ciast
to zawód dla zainteresowanych pracą w usługach w branży cukierniczej; podczas nauki zdobędziesz umiejętności do przygotowania produktów cukierniczych od surowców do gotowego
produktu, posługiwania się maszynami, narzędziami i urządzeniami w zawodzie cukiernika, uzyskasz możliwość zatrudnienia w cukierniach oraz prowadzenia własnej działalności; uruchamiany profil pozwoli Ci na samodzielne tworzenie dekoracji cukierniczych na mistrzowskim poziomie.

Technik obsługi turystycznej – profil turystyka zdrowotna i rekreacyjna
to świetny zawód jeśli lubisz podróżować, organizować wolny czas; nauczymy Cię opracowywania i realizacji programów imprez turystycznych; uruchamiany profil umożliwi Ci wzbogacanie wypoczynku klientów o bardzo popularne elementy turystki aktywnej (nordic walking, spływy kajakowe, kuligi i inne); patronat merytoryczny nad klasą sprawuje Wyższa Szkoła
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Technik informatyk – profil programista
to zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią informacyjną; po ukończeniu szkoły zyskujesz atrakcyjny na rynku pracy zawód, umiejętność świadczenia usług
informatycznych w ramach własnej działalności; uruchamiany profil pozwala nabyć umiejętności kodowania w najbardziej poszukiwanych na rynku językach (Java, C++ i innych), co
gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wynagradzanej pracy; patronat merytoryczny nad klasą sprawuje Politechnika Koszalińska

IV Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
Klasa sportowa z edukacją pożarniczą
dla zainteresowanych pracą w Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej lub w innych służbach mundurowych. CO ZYSKUJESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY? Świadectwo maturalne,
absolwenci będą przygotowani pod względem sprawnościowym do podjęcia nauki na wydziałach akademii wychowania fizycznego, szkołach pożarniczych oraz innych uczelniach służb
mundurowych; patronat nad klasą sprawuje Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 – 3 letnia
Sprzedawca
to profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy w różnych firmach handlowych, możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kucharz
to profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy w różnych fi
gastronomicznych, zdobycie umiejętności sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, rozliczania
produkcji gastronomicznej i obsługi urządzeń gastronomicznych, możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifi acyjnych kursach zawodowych.

Magazynier - logistyk
zdobycie kwalifi acji daje możliwość zatrudnienia w miejscach pracy, gdzie występuje konieczność magazynowania towarów; po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia uczeń będzie miał
możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia drugiej kwalifi acji – Organizacja transportu; pozwoli to Mu na zdobycie tytułu technika logistyka oraz możliwość
przystąpienia do matury.

84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
telefon rekrutacyjny 58 672 44 51
e-mail rekrutacyjny sekretariat@pzs3.info

Powiatowy Zespół Szkół nr 4
w Wejherowie
Jesteśmy szkoła z pasją,
W świecie liczą się
profesjonaliści!

przyjdź do nas!

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną uczniom. Nasza
otwartość na działanie innowacyjne, w tym udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych ułatwia start na rynku pracy, umożliwia rozwijanie zainteresowań i wyrównanie szans edukacyjnych. Zapraszamy zatem do „Samochodówki” – szkoły przodującej w powiecie
wejherowskim zarówno w kształceniu zawodowym jak i ogólnym.
dyrektor szkoły mgr Anna

Wilk

V Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
„EUROKLASA” lingwistyczna, to Twój trafny wybór – jeśli:
chcesz dobrze władać językami obcymi i zdobyć międzynarodowe certyfikaty językowe; pozwoli Ci to poczuć się pewniej podczas wyjazdów zagranicznych i stworzy szansę na kontynuację nauki na wymarzonych uczelniach wyższych nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE; udokumentowana znajomość języka ułatwia
również uzyskanie atrakcyjnego miejsca pracy; w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty: język niemiecki i angielski oraz (od klasy II) historia lub
geografia.

Klasa humanistyczna, to Twój trafny wybór – jeśli:
pragniesz spotkać pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka; tu znajdziesz swoją bratnią duszę, poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej,
nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wydawać opinie; zdobędziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego oraz umiejętność pisania tekstów
w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych; w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty: język polski, język angielski i historia; drugim językiem obcym jest język hiszpański.

Klasa politologiczna, to Twój trafny wybór - jeśli:
interesują Cię stosunki społeczne, zagadnienia prawne, różnorodność systemów politycznych, ideologie oraz ich przemiany na przestrzeni dziejów; tu będziesz
mógł zadawać trudne pytania, redagować gazetkę szkolną, być aktorem i reżyserem w teatrze szkolnym, brać udział w debatach historycznych i politycznych;
poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej; w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty: język angielski i wiedza o społeczeństwie oraz (od
klasy II) historia lub geografia; proponujemy do wyboru drugi język: niemiecki lub rosyjski.

Klasa biologiczno-sportowa, to Twój trafny wybór – jeśli:
chcesz poszerzyć swoją wiedzę o człowieku i świecie oraz aktywnie uprawiać sport; tu zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do czego to może doprowadzić;
nauczysz się biologii w typowo akademickim stylu, przygotujesz się do wielu atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kierunków studiów przyrodniczych, medycznych, mundurowych i związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną; w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty: biologia, chemia i wychowanie
fizyczne; proponujemy do wyboru drugi język: niemiecki lub rosyjski.

Klasa ekonomiczno-informatyczna, to Twój trafny wybór - jeśli:
chcesz zostać inżynierem, architektem, informatykiem lub ekonomistą czy bankowcem; tu zyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki i informatyki
czy geografii, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć, nauczysz się podstaw programowania, tworzenia stron internetowych i wielu innych
umiejętności, które dadzą Ci szansę kreowania, a nie tylko biernego odbioru, wirtualnej rzeczywistości; w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty:
język angielski, matematyka oraz (od klasy II) informatyka lub geografia; proponujemy do wyboru drugi język: niemiecki lub rosyjski.

Technikum nr 3 – 4 letnie
Technik pojazdów samochodowych, to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się techniką i motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, pasjonuje Cię zastosowanie teorii w praktyce, zapach spalin,
szum pracujących silników i stukot narzędzi ma dla Ciebie nieodparty urok, lubisz dobre i szybkie samochody.

Technik mechanik (specjalność spawalnictwo), to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się techniką, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, pasjonuje Cię zastosowanie teorii w praktyce, chcesz zdobyć uprawnienia
spawalnicze, a także nauczyć się projektowania AUTOCAD.

Technik fotografii i multimediów, to Twój trafny wybór – jeśli:
masz zmysł artystyczny, pasjonujesz się grafiką i fotografią, Photoshop, Power Point nie są Ci obce, lubisz wywoływać i obrabiać wykonane przez siebie fotografie,
lubisz tworzyć strony internetowe, pasjonują Cię prezentacje multimedialne.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji, to Twój trafny wybór – jeśli:
interesuje Cię sposób montażu klimatyzacji w domach, samochodach, zakładach pracy; pragniesz wiedzieć, co sprawia, że zamrażarka potrafi mrozić w -23oC oraz
jak działają systemy wentylacyjne i chcesz zdobyć bezpieczną, wygodną i dobrze płatną pracę.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – 3 letnia
Mechanik pojazdów samochodowych, to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych, zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi ma dla Ciebie
nieodparty urok, lubisz prowadzić i naprawiać samochody.

Elektromechanik pojazdów samochodowych, to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się motoryzacją, lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń elektromechanicznych, chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zapach spalin, szum pracujących silników i stukot narzędzi ma dla Ciebie nieodparty urok, lubisz prowadzić i naprawiać samochody.

Blacharz samochodowy, to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się motoryzacją, masz uzdolnienia techniczne, wyobraźnię przestrzenną, dobry wzrok i sprawne ręce, które będą mogły sprawić, że zardzewiały
i poobijany wrak samochodu zmieni się w lśniące nowością cacko.

Mechanik konstrukcji metalowych – ślusarz (klasa patronacka firmy ZOELLER TECH), to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się techniką, chcesz w przyszłości poprzez skrawanie metali, spawanie, zgrzewanie i nitowanie tworzyć pojazdy specjalistyczne, konstrukcje metalowe, a także zdobyć dobrze płatną praktykę w renomowanej firmie ZOELLER TECH.

Lakiernik, to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się motoryzacją, lubisz malować, masz dobry stan zdrowia, dobrze tolerujesz zapach rozpuszczalników i farb, lubisz prowadzić i naprawiać samochody.

Kierowca - mechanik to Twój trafny wybór – jeśli:
pragniesz przemierzać kraj i Europę wielkimi samochodami ciężarowymi lub autobusami, chciałbyś nauczyć się je konserwować i naprawiać, poznawać zasady
przewożenia ładunków i osób.

Mechatronik – (klasa patronacka firmy ZOELLER TECH), to Twój trafny wybór – jeśli:
interesujesz się najnowszymi rozwiązaniami technicznymi łączącymi w sobie mechanikę z elektroniką, a także zdobyć dobrze płatną praktykę w renomowanej
firmie ZOELLER TECH.

Umożliwiamy zdobycie certyfikatów
-

z języka niemieckiego: Goethe Zertifikat B1 i C1
z języka angielskiego: PET, FCE i CAE
z umiejętności komputerowych: ECDL i ECDL-CAD
zawodowych uprawnień spawalniczych: MIG i TIG
europejskiego certyfikatu zawodowego: AHK/DIHK

DOŁĄCZ DO NAS
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344
telefon rekrutacyjny 58 672 24 15
e-mail rekrutacyjny info@zspg4.wejher.pl

Powiatowy Zespół Szkół
w Redzie

Kluczem do sukcesu jest edukacja w PZS w Redzie!
Szanowni Rodzice!
Nasza szkoła proponuje Waszym Dzieciom szerokie możliwości kontynuowania nauki w kierunkach,
które zapewnią im pełny rozwój, satysfakcję oraz pozwolą osiągnąć sukces w życiu zawodowym.
Szczycimy się wysoką liczbą punktów uzyskiwanych z egzaminów zawodowych i maturalnych,
zajmujemy czołową pozycję w rankingu najlepszych wejherowskich placówek przeprowadzonym
przez „Perspektywy”. Szkoła została wyróżniona certyfikatem potwierdzającym najwyższą, jakość
oferowanych usług edukacyjnych i otrzymała certyfikat „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku
pracy”. Wyróżnia nas kształcenie praktyczne oraz efektywna nauka języków obcych, co pozwali Ci
zdobyć umiejętności i doświadczenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Kształcimy z pasją, jesteśmy szkołą sukcesu i innowacji. Kreatywność
i talent nauczycieli sprawia, iż łatwo i szybko przyswoisz wiedzę. Jesteśmy pewni, że jako absolwent będziesz ją mile wspominał po latach.

dyrektor szkoły mgr Dorota Nowicka-Klimowicz

Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
Klasa wojskowa
Profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w wojsku. Zapewniamy: obozy militarne i survivale, Kurs Młodszego Ratownika WOPR oraz rozszerzony Kurs
Pierwszej Pomocy, zajęcia z technik walki, udział w imprezach sportowych (złazy i rajdy), spotkania ze specjalistami służb mundurowych. Prowadzimy Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych pod patronatem MON.

Klasa policyjna
Nauka w klasie o tym profilu umożliwi ci poznanie specyfiki służby w policji, udział w rozprawach sądowych i akcjach policyjnych, zajęciach z laboratorium kryminalistycznego, ćwiczenia z taktyki i samoobrony, działania w grupie, doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Technikum – 4 letnie
Technik eksploatacji portów i terminali, profil agent celny
Zdobędziesz wiedzę z zakresu transportu, logistyki, spedycji i zarządzania lotnictwem. Zostaniesz specjalistą ds. obsługi podróżnych oraz kontroli prac związanych
z przeładunkiem. Możesz pracować w agencjach obsługi portów morskich, terminalach kolejowych i lotniczych. Wybierz najnowocześniejszy zawód przyszłości!

Technik geodeta, profil geodezja wojskowa
Dajemy możliwość zdobycia umiejętności obsługi geodezyjnego sprzętu wojskowego. Nauczysz się odczytywania map wojskowych, dzielenia działek, mierzenia ich
powierzchni. Będziesz wykonywał pomiary satelitarne i prace związane z gospodarką nieruchomościami. Profesjonalnie przygotujemy Cię do pracy w fi
geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, profil e-sport
Kształcenie z wykorzystaniem gier komputerowych i nowych technologii. Zdobędziesz wiedzę z zakresu przygotowania publikacji do drukowania i będziesz wykonywał wydruki cyfrowe. Poznasz świat grafiki 2 D i 3 D, animacji oraz projektowania multimediów i witryn WWW. Pracę znajdziesz w przemyśle poligraficznym,
komputerowym, drukarniach, wydawnictwach.

Technik organizacji reklamy, profil film -media - fotografia
Kształcimy specjalistów w dziedzinie nowych mediów, technik dziennikarskich i e – marketingu. Będziesz prowadził kampanie reklamowe i wykonywał projekty
multimedialne. Nauczysz się pracy z kamerą, tworzenia grafiki i montażu filmu. Możesz pracować w agencjach reklamowych i mass mediów, telewizji, działach
promocji.

Technik architektury krajobrazu, profil florystyka i rzeźba ogrodowa
Będziesz organizował i wykonywał prace z zakresu urządzania ogrodów. Poznasz walory dekoracyjne roślin i zasady pielęgnacji obszarów zieleni. Pracę znajdziesz
w przedsiębiorstwach pod nadzorem, których znajdują się tereny zieleni lub możesz prowadzić własną firmę. Zostań specjalistą projektowania roślinnych obiektów krajobrazu!

Technik realizacji nagrań i nagłośnień, profil realizator dźwięku
Zgłębisz tajniki tworzenia muzyki oraz rejestrowania i wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego. Nauczysz się obsługiwać i dobierać urządzenia nagłośniające, systemy mikrofonowe, konsolety mikserskie, studyjny sprzęt dźwiękowy. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w studiu nagraniowym pod czujnym
okiem specjalistów Twojej Telewizji Morskiej. Możesz pracować w radiu, teatrze, filharmonii, wytwórniach filmowych, telewizji, klubach. Zawód poszukiwany na
europejskim rynku pracy!

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia
Klasa wielozawodowa.
◼ Z danych statystycznych wynika, ze wzrasta zapotrzebowanie na rzemieślników. Jest to sygnał wskazujący na odradzanie się zawodów, które mogą być Twoją
drogą do sukcesu.

◼ Umożliwiamy zdobycie dowolnego zawodu: drukarz, introligator, fotograf, zdun, stolarz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, tapicer, piekarz, złotnik, cukiernik lub
każdego innego w wybranym zakładzie pracy. Sam decydujesz, jaki zawód Tobie odpowiada!

◼ Potrzeby regionalnego rynku pracy: drukarz, introligator, fotograf, zdun, stolarz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, tapicer, piekarz, cukiernik. Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Oferta zajęć pozalekcyjnych:
◼ zajęcia z samoobrony prowadzone przez trenera kadry polskiej,
◼ zajęcia z zakresu strzelectwa, biegów na orientację, taktyki poruszania się w terenie zurbanizowanym i leśnym,
◼ zajęcia z edukacji wojskowej, organizowane we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i innymi służbami mundurowymi,
◼ sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, lekkoatletyka,
◼ szkolne koła zainteresowań: florystyczne, grafiki komputerowej, fotografii i filmu, przedsiębiorczości, Szkolny Klub Historyczny
◼ zajęcia dodatkowe – koła: fizyczno-chemiczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne, informatyczne,
ratownictwa medycznego, przedmiotów zawodowych, przygotowawcze do udziału w konkursach i olimpiadach,
◼ szkolne koło wolontariatu, chór szkolny, przygotowujące do uzyskania certyfikatu języka angielskiego
◼ szkolne Koło PCK, Szkolne Klub Debat
◼ Szkolny Klub Cyklistów

84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38
telefon rekrutacyjny 58 678 70 80
e-mail rekrutacyjny pzsreda@wp.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 1
w Rumi

Nasza szkoła pozwoli
Ci odkryć i rozwinąć
Siebie oraz znaleźć
drogę do sukcesu!
Drogi Uczniu!
Już wkrótce staniesz przed dokonaniem wyboru jednej z najważniejszych dróg
życiowych, związanych z kierunkiem dalszego kształcenia. Niezwykle ważne jest
to, aby przy wyborze szkoły średniej kierować się jasnymi kryteriami, powstałymi
na bazie rzetelnych i sprawdzonych informacji. „Książęta Pomorscy” to szkoła,
do której uczęszczali również Twoi rodzice a czasem nawet i dziadkowie. Trudno
zatem o bardziej rzetelne rekomendacje. Stawiając na tradycję nie zapominamy
również o tym, że trzeba dostosować się do wymogów współczesnego świata.
Podejmujemy i te wyzwania – utworzyliśmy pierwszy w powiecie oddział klasy
dwujęzycznej, stawiając tym samym na rozwój kompetencji językowych wśród
uczniów. Ale to tylko jedna z wielu propozycji naszej szkoły, o których musisz
przekonać się sam. Zapraszam!
dyrektor szkoły mgr Lucyna

Penkowska

I Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
im. Książąt Pomorskich
Klasa „A” - humanistyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawniczych lub artystycznych, ponieważ program klasy obejmuje rozszerzanie języka polskiego,
języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Dodatkowo możesz uczestniczyć w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych
przez nauczycieli akademickich, poznać tajniki prawdziwej sztuki retoryki lub rozwijać swoje artystyczne zdolności w kole teatralnym oraz chórze szkolnym.
Zapraszamy!

Klasa „B” - matematyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na wydziałach matematyki, fizyki, informatyki oraz innych kierunkach politechnicznych i ekonomicznych, ponieważ program klasy obejmuje
rozszerzanie matematyki i j. angielskiego oraz informatyki, geografi lub fi yki. Dodatkowo możesz uczestniczyć w wykładach z fi yki, astronomii i matematyki
oraz automatyki i robotyki prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz w zajęciach laboratoryjnych w pracowni fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego.
Klasa realizuje zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, uczące kreatywnego myślenia i pracy zespołowej. Zapraszamy!

Klasa „C” - medyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, medycyny, stomatologii i farmacji, ponieważ program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów ścisłych:
biologii, chemii i fizyki. Klasa ściśle współpracuje z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uczestnicząc w laboratoriach i wykładach na terenie uczelni,
realizując wspólne projekty edukacyjne oraz biorąc udział w obozach naukowo-badawczych. Dodatkowo masz możliwość zrealizowania kursu ratownictwa
przedmedycznego oraz uczestniczenia w Ogólnopolskim Konkursie PG „Wygraj Indeks”. Zapraszamy!

Klasa „D” - lingwistyczna przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, wydziałach historii, geografii oraz umożliwi Ci studiowanie na wielu, innych kierunkach. Program klasy
obejmuje rozszerzanie j. angielskiego, j. niemieckiego oraz historii lub geografii. Dodatkowo możesz brać udział w międzynarodowych wymianach młodzieży
szkolnej z takimi krajami jak Włochy, Holandia czy Niemcy. Umożliwimy Ci również uzyskanie certyfikatów językowych FCE, CAE, Goethe Zertifikat oraz DSD,
uprawniających do studiowania na wielu zagranicznych uczelniach. Zapraszamy!

Klasa „E” - dwujęzyczna „BILINGUAL CLASS” przygotuje Cię: „Nowość, będąca gwarancją jakości!”
do matury dwujęzycznej z języka obcego oraz wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, uzyskując tym samym dodatkowe punkty przy klasyfikacji na studia wyższe. Program klasy obejmuje naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na poziomie rozszerzonym oraz w drugim języku nauczania,
tj. j. angielskim. Dodatkowo możesz uczestniczyć w wymianach międzynarodowych oraz brać udział w anglojęzycznych projektach edukacyjnych organizowanych
w Polsce i za granicą. Zapraszamy!

Klasa „S” - sportowa przygotuje Cię:
do podjęcia studiów na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych, policyjnych i pożarniczych oraz innych kierunkach związanych
z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy. Program klasy obejmuje 10 godzin wychowania
fizycznego tygodniowo oraz rozszerzanie m.in. j. angielskiego. Zapraszamy!

Dodatkowy język obcy nowożytny: hiszpański lub rosyjski do wyboru!

Książęta Pomorscy... dołącz do nas!

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:
Koło teatralne „W rozproszeniu”◼
Chór szkolny „Książęta”◼
Laboratoria fizyczno-chemiczne ◼
Koło kaszubskie ◼
Szkolne Koło Caritas ◼
Radiowęzeł szkolny ◼
„Kawiarnia literacka” ◼
Koło grafiki komputerowej ◼
Koła przedmiotowe: historia, biologia, matematyka, j. polski i inne przedmioty ◼
Sekcje sportowe: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, ◼
unihokej, tenis stołowy, siłownia

e-mail

84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
telefon rekrutacyjny 58 671 06 22
rekrutacyjny zsp1.sekretariat@wp.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 2
w Rumi Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami
Chcesz z Twojej pasji uczynić Twój zawód – nasza szkoła jest dobrym miejscem
dla Ciebie. Nauczymy Cię samodzielności i kreatywności. Dzięki współpracy z dużymi firmami zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe. W ramach programu Erasmus+, będziesz mógł realizować praktyki zawodowe w Irlandii. W roku
szkolnym 2018/2019 lekcje będą się odbywały w 5 nowoczesnych pracowniach
w nowym budynku szkoły. U nas z pewnością nie będziesz się nudził. Jeszcze się
zastanawiasz? Nie zwlekaj – czekamy właśnie na Ciebie!
dyrektor szkoły mgr Halina

Filińska

Technikum – 4 letnie
Technik spedytor
Jesteś dobrym organizatorem, interesujesz się transportem? Chcesz mieć dynamiczną i ciekawą pracę? Spedytor to niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma
transportowa poszukuje specjalistów do sprawnego obsługiwania klientów.

Technik logistyk
Jesteś osobą zorganizowaną i potrafisz szybko podejmować decyzje? Interesujesz się programami komputerowymi funkcjonującymi w firmach? Naucz się zarządzać procesami dystrybucji i zdobądź pracę w znanych firmach logistycznych.

Technik usług fryzjerskich
Jesteś otwarty na kontakty z ludźmi i masz bogatą wyobraźnię? Rozwiń swoją kreatywność i zmysł artystyczny. Zostań profesjonalnym stylistą i zdobądź wiedzę
potrzebną do prowadzenia własnego salonu fryzjerskiego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Lubisz eksperymentować, a zmysł smaku to Twoja mocna strona? A może planujesz otworzyć własną firmę cateringową? Poznaj tajniki żywienia oraz najnowsze
trendy sztuki kulinarnej. Pomogą Ci w tym praktyki zagraniczne w Irlandii, oraz szkolenia z Mistrzami Kuchni.

Technik obsługi turystycznej
Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Technik przemysłu mody - nowość! - kształcenie dualne
Jesteś kreatywny, a świat mody nie jest Ci obcy? Chcesz poznać techniki produkcji odzieży i znaleźć zatrudnienie w firmach wytwarzających wyroby odzieżowe?
Realizuj swoje marzenia. Zostań projektantem mody, konstruktorem odzieży, stylistą wizerunku, technologiem odzieży.

Technik hotelarstwa - nowość! - kształcenie dualne
Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas poszukiwania już zakończyć. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się w naszym regionie i na całym
świecie. Chcesz poznać pracę dobrych hoteli i zdobyć doświadczenie – dołącz do „Hipolita”, a my pomożemy Ci osiągnąć sukces.

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia
Fryzjer
Jesteś komunikatywny, masz zdolności manualne, nie boisz się zmieniać rzeczywistości? Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci strzyc, farbować, układać
i dobierać fryzury.

Kucharz
Jesteś kreatywny, cenisz dobre smaki, a kuchnia jest przestrzenią w której dobrze się czujesz? Podejmij wyzwanie i naucz się profesjonalnie sporządzać potrawy
i napoje.

Mechanik pojazdów samochodowych
Interesuje Cię motoryzacja, lubisz majsterkować ? Poznaj proces obsługi technicznej i naprawy aut i zostań fachowcem w tej dziedzinie.

Sprzedawca
Jesteś otwarty na innych, łatwo nawiązujesz kontakty, a dodatkowo jesteś cierpliwy i przekonujący? Zyskaj profesjonalną wiedzę z zakresu obsługi klienta, ekspozycji towarów oraz technik sprzedaży.

Klasa wielozawodowa
Chcesz zostać fotografem, złotnikiem, krawcem, ślusarzem, elektromechanikiem… a może masz jeszcze inny pomysł? Nauczymy Cię niemal każdego zawodu na
jaki się zdecydujesz. Twoja pasja może okazać się Twoim zawodem i kluczem do sukcesu. Dzięki współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami nie będziesz miał
problemu ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły.

e-mail

84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57
telefon rekrutacyjny 58 671 13 36
rekrutacyjny sekretariat@hipolit.info

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie
Dajmy warunki,
by wzrastali lepsi
Gimnazjalisto!
U nas znajdziesz odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, poznasz
smak sukcesu, a wiedzę będziesz zdobywał bez stresu i porażek! Jesteśmy pewni,
że w naszej szkole znajdziesz prawdziwych przyjaciół. Wymagania edukacyjne
dostosowane są do Twoich możliwości, możesz uczestniczyć w odpowiednich dla
Ciebie zajęciach rewalidacyjnych.
W szkole branżowej zdobędziesz zawód i przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jako jedyni w powiecie zapewniamy praktykę
w pracowniach szkolnych i egzamin w nowych, wspaniale wyposażonych pracowniach zawodowych, które posiadają status ośrodka egzaminacyjnego!
W szkole przysposabiającej do pracy dzięki różnym formom zaplanowanej aktywności indywidualnej i zespołowej zapewniamy możliwość poprawy funkcjonowania społecznego i kondycji psychofizycznej.
dyrektor placówki mgr Małgorzata

Woźniak

Warunkiem przyjęcia do szkół jest posiadanie orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – Specjalna – 3 letnia
Kucharz
dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności związane z przygotowaniem smacznego jedzenia. Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw
i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i
produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Murarz-tynkarz
dla tych, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód związany z budownictwem. Do głównych zadań wykonywanych przez murarza-tynkarza należy wykonywanie różnego rodzaju elementów budowlanych takich jak: mury nośne,
ścianki działowe, nadproża, stropy, sklepienia, układania glazury i terakoty, wykonywania tynków, gładzi gipsowych,
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, tynków ozdobnych i szlachetnych, a także remontów i konserwacji obiektów budowlanych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, zakładach usługowo-remontowych lub też prowadzić działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
dla tych, którzy chcą pracować w branży hotelarskiej. Uczniowie nabywają umiejętność wykonywania prostych czynności w hotelach i pensjonatach na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej. Posługują się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym, obsługują wyposażenie techniczne sali
restauracyjnej. Uczą się wstępnej obróbki owoców, warzyw, mięsa, ryb i grzybów oraz zajmują się pielęgnacją trawników, kwietników i kwiatów doniczkowych.

Uczniowie naszych szkół mają prawo do przedłużenia okresu
nauki o jeden rok szkolny.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 3
letnia
Szkoła realizuje zajęcia w nowych pracowniach pozwalających na opanowanie różnorodnych, przydatnych w życiu
dorosłym umiejętności, które obejmują:
Prace porządkowo-gospodarcze i opieka nad terenami zielonymi: prace ogrodnicze, pielęgnacja roślin
zielonych, mycie, czyszczenie różnych powierzchni, naprawa, łączenie różnych materiałów.
Prace biurowe i sprawy urzędowe: obsługa wybranych urządzeń technicznych jak komputer osobisty telefon,
kserokopiarka, laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, zapoznanie się z pracą punktów usługowych i urzędów.
Kulturę żywienia: podawanie, sporządzanie posiłków, przetwórstwo owocowo-warzywne.
Zajęcia dekoracyjno-pamiątkarskie: sztuka użytkowa z wykorzystywaniem surowców naturalnych
Elementy krawiectwa: szycie ręczne, wyszywanie i haftowanie, szydełkowanie.
Zajęcia z malarstwa i rysunku: malowanie pędzlem i farbą, malowanie na szkle, malowanie wyrobów ceramicznych.
Zajęcia z ceramiki: wyrób ceramiki artystycznej- modelowanie ręczne w glinie, szkliwienie i zdobienie, wypalanie
gliny w piecu, praca na kole garncarskim.

Możliwość nauki do 24 roku życia

Istnieje możliwość zamieszkania w nowoczesnym
i funkcjonalnym internacie.

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
telefon rekrutacyjny 58 672 22 05
e-mail rekrutacyjny rekrutacjasosw@wp.pl

Powiatowy Zespół Szkół
Policealnych w Wejherowie
Kształcimy bezpłatnie osoby dorosłe w zawodach z obszaru społeczno-medycznego. Proponujemy Państwu zdobycie zawodu w krótkim
cyklu nauczania, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.
Nasi słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w naszych specjalistycznych, nowoczesnych pracowniach przedmiotowych oraz u ukierunkowych pracodawców.
dyrektor zespołu szkół mgr Waldemar Skrzynecki

Szkoła kształci bezpłatnie na kierunkach:

Ortoptystka
zajmuje się badaniem i rehabilitacją narządu wzroku.

Technik masażysta
wykonuje masaż różnymi metodami, przywraca sprawność po urazach i wypadkach, uśmierza ból duszy i ciała.

Technik elektroradiolog

Opiekun medyczny
pomaga w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych osobom chorym, niesamodzielnym i starszym.

Opiekunka środowiskowa

wykrywa i leczy choroby metodami radiologicznymi.

organizuje pomoc i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym w środowisku.

Technik usług kosmetycznych
sprawia, że klienci wyglądają pięknie i młodo.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Asystentka stomatologiczna

dba by sprzęt oraz żeby wykonywana praca była bezpieczna dla pracowników.

pomaga w pracy lekarzowi w gabinecie stomatologicznym.

Opiekun osoby starszej

Technik sterylizacji medycznej
dba by narzędzia i sprzęt w placówkach medycznych był czysty i sterylny.

Higienistka stomatologiczna
wykonuje zabiegi profilaktyczne w jamie ustnej oraz prowadzi edukację zdrowotną.

Terapeuta zajęciowy
sprawia, że codzienność osób niepełnosprawnych jest kolorowa, pełna radości i zabawy.

Opiekunka dziecięca
wychowuje i uczy ciekawych rzeczy dzieci.

zajmuje się osobą w podeszłym wieku i pomaga jej w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego.

Opiekun w domu pomocy społecznej
zaspokaja potrzeby higieniczno-pielęgnacyjne i psychospołeczne podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych.

Florysta
dba o wystrój wnętrz, projektuje dekoracje i bukiety z roślin.

Asystent osoby niepełnosprawnej
asystuje osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym.

84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 5
telefon rekrutacyjny 58 672 25 44
e-mail rekrutacyjny sekretariat@medyk-wejherowo.pl

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznych w Wejherowie
Zespół realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości
na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem i stałym unowocześnianiem metod terapeutycznych, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.
Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście się dowiedzieć jak mu pomóc w różnych sytuacjach edukacyjno-wychowawczych,
zapraszam do naszych placówek.
dyrektor zespołu poradni mgr Krystyna

Redlicka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 58 672-10-08, e-mail pzwejherowo@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi, ul. Pomorska 3, tel. 58 671-09-56, e-mail poradniajanowo@wp.pl
ORZECZNICTWO W ZAKRESIE:
▪ Wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,
niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawność sprzężoną, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie
społeczne, a w PPP w Wejherowie również z uwagi na: zaburzenia słuchu (dzieci niesłyszące, słabosłyszące), zaburzenia wzroku (dzieci
niewidome, słabowidzące), autyzm, w tym Zespół Aspergera.
▪ Wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim).
▪ Wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole).
▪ Wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.
▪ Wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
PORADNIE UDZIELAJĄ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:
▪ Diagnozowanie:
- aktualnego poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości,
- zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.
▪ Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (szczególnie
uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi), w szczególności poprzez:
- prowadzenie terapii zgodnie z rozpoznanymi potrzebami,
- pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, także związanymi z różnicami kulturowymi lub wcześniejszym kształceniem
za granicą,
- działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, również dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.
▪ Diagnozowanie i wspomaganie środowiska rodzinnego, przedszkolnego i szkolnego w zakresie możliwości udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i młodzieży, a w szczególności:
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
- współpraca w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
- współpraca w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających na
terenie szkoły lub placówki,
- współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów
w przedszkolach, szkołach i placówkach,
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
- systemowe wspomaganie szkół.
REALIZOWANE PROJEKTY:
▪ W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” prowadzone są zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie fizyki,
matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych (na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).
▪ W ramach LCNK prowadzone są zajęcia dla dzieci młodszych rozwijające twórcze myślenie, podnoszące umiejętności komunikacyjne i społeczne,
matematyczne i humanistyczne.
▪ Od roku szkolnego 2013/2014 wspólne z PUP i OHP realizowany jest program wspierający w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów
gimnazjów „ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”.
▪ W PP-P w Rumi realizowane są innowacja pedagogiczna „Trzy kroki Rodzica na starcie” skierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci oraz
program „Akademia Nauczyciela”.

Pełna oferta obu Poradni znajduje się na stronie internetowej

www.poradnia-wejherowo.pl

Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie

Jesteśmy kuźnią talentów

PZPOW stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci
i młodzieży, daje możliwość pogłębiania swoich zainteresowań i pasji.
Otwartość placówki na nowości w dziedzinie nauki, techniki, kultury
i sportu w połączeniu z wysoce wykwalifikowaną kadrą nauczycielską,
w skład której wchodzą m.in.: trenerzy Kadry Polski, laureatka Szansy
na Sukces, trener Odysei Umysłu czy profesjonaliści z Teatru Muzycznego, daje młodzieży ogromne możliwości osobistego rozwoju.
Nasi wychowankowie bez trudu dostają się do
renomowanych szkół, takich jak: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych czy Studium
Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Zdobywają medale na arenie światowego, międzynarodowego i krajowego sportu, a uczestnicy
kół kulturalnych – oprócz wybitnych osiągnięć –
swoimi występami uświetniają liczne prestiżowe
przedsięwzięcia.
dyrektor placówki mgr Andrzej

Byczkowski

POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
w WEJHEROWIE
zaprasza na bezpłatne zajęcia o zróżnicowanym profilu.
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Rok szkolny 2018/2019

Piłka nożna
Piłka siatkowa
Tenis stołowy

KOŁA SPORTOWE
Koło
WEJHEROWO

Miejsce

ZSP, ul. Łąkowa 36/38
SP nr 3, ul. Brzozowa 30
SP nr 2, ul. Zawadzkiego 12

BOLSZEWO

Piłka ręczna
Piłka ręczna chłopców
Gry zespołowe
Piłka nożna
Koszykówka
Koszykówka dziewcząt
Piłka siatkowa chłopców
Lekkoatletyka
Judo
Turystyczno-kajakarskie
Modelarnia-radiojachting
Sport i rekreacja
Strzelectwo sportowe
Biegi na orientację
Sporty pożarnicze
Taniec i nowoczesne formy
gimnastyki
Tenis stołowy

PZS nr 1, ul. Bukowa 1
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
ZSO nr 2, Osiedle Kaszubskie 27
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
PZS nr 1, ul. Bukowa 1
SP nr 8, ul. Nanicka 22
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
ZSO nr 2, Osiedle Kaszubskie 27
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZKS, ul. Sobieskiego 279
Kanał jez. Orle – Przemysłowa 44
PZPP-P, ul. Ofiar Piaśnicy 22
ZSO nr 2, Osiedle Kaszubskie 27
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2

RUMIA
Gry i zabawy sportowe
Tenis stołowy
Lekkoatletyka
Koszykówka
Piłka nożna z tr. siłowym
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Triathlon

SP nr 1, ul. Rodziewiczówny 10
SP nr 6, ul. Sienkiewicza 30
SP nr 6, ul. Sienkiewicza 30
SP nr 1, ul. Rodziewiczówny 10
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
MOSIR, ul. Mickiewicza 49
SP nr 10, ul. Górnicza 19
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS nr 2, ul. Grunwaldzka 57
MOSIR, ul. Mickiewicza 49

REDA
Lekkoatletyka
Piłka siatkowa chłopców

SP nr 4, ul. Łąkowa 36/38
MOSiR, ul. Łąkowa 59
SP nr 4, ul. Łąkowa 36/38

Piłka ręczna

SP, ul. Leśna 35

LUZINO
Sportowe
Biegi na orientację

SP nr 2, ul. Mickiewicza 22
„Ścieżki zdrowia” w Luzinie

LINIA
Piłka siatkowa

SP, ul. Szkolna 1

KOŁA KULTURALNO-OŚWIATOWE
Koło

Miejsce

WEJHEROWO
Galeria Młodego Twórcy
Informatyczno-fotograficzne
Plastyczne z el. filmu
Plastyczne
Uwolnij kreatywność
– zajęcia artystyczne
Studio wokalne
Studio wokalu
Dziennikarskie

PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344

RUMIA
Odyseja Umysłu
Plastyczne
Małe Formy Plastyczne
Grafika komputerowa
Miłośników Kaszub
Regionalne
Poetyckie
Chór
Teatralne
Niemiecki bez granic

ESS, ul. Kujawska 8a
SP nr 10, ul. Górnicza 19
SSP, Świętojańska 1
SP nr 10, ul. Górnicza 19
SP nr 10, ul. Górnicza 19
SP nr 1, ul. Kościelna 6
SP nr 10, ul. Górnicza 19
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
ZSO, ul. Stoczniowców 6

REDA
ABC Teatru dla malucha
Chór
Warsztaty sitodruku

SP nr 3, ul. Brzozowa 30
ZSP, ul. Łąkowa 36/38
Fabryka Kultury, ul. Łąkowa 59A

BOLSZEWO
Teatralne

Parafia Wniebowzięcia NMP
Dolny Kościół

Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowych informacji udziela sekretariat PZPOW w Wejherowie, ul. 3 Maja 49
codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, tel. (58) 672 45 92, e-mail.: pzpow@op.pl
Nasza strona internetowa: http://pzpow.eu

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1
Tel. (58) 672-24-58, mail: sekretariat@liceum1.pl

www.liceum1.pl
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9
Tel. (58) 672-25-09, mail: rekrutacja.pzs2@gmail.com

www.zsp2.net
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
Tel. (58) 672-44-51, mail: sekretariat@pzs3.info

www.zsp3.wejher.pl
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344
Tel. (58) 672-24-15, mail: sekretariat@zspg4.wejher.pl

www.zspg4.wejher.pl
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38
Tel. (58) 678-70-80, mail: pzsreda@wp.pl

www.zspreda.pl
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
Tel. (58) 671-06-22, mail: zsp1.sekretariat@wp.pl

www.lo1.rumia.pl
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57
Tel. (58) 671-13-36, mail: sekretariat@hipoli.info

www.hipolit.info
Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 5
Tel. (58) 672-25-44, mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl

www.medyk-wejherowo.pl
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
Tel. (58) 672-22-05, mail: rekrutacjasosw@wp.pl

www.sosw-wejherowo.pl

