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Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
Z satysfakcją przekazujemy w Wasze ręce informator rekrutacyjny opisujący publiczną
ofertę edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
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 czteroletnich liceach ogólnokształcących otwierających wszechstronnie perspektywę studiów wyższych, renomowanych pięcioletnich technikach
oraz profesjonalnych trzyletnich 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 klas ósmych szkół
podstawowych, 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 także 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 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 w niej szkołę, w której zdobędziecie wymarzony zawód
i osiągniecie oczekiwane wykształcenie.

Starosta Wejherowski
dr Gabriela Lisius

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
Należymy do pres żowego grona najlepszych liceów w Polsce.
Zapraszamy do „Sobieskiego”!
Jesteśmy nowoczesnym liceum, ale naszą siłą jest ponad 160-letnia tradycja, a priorytetem dbałość o wysoki poziom kształcenia w przyjaznej i twórczej atmosferze. W naszej
szkole zdobędziesz przygotowanie do studiów na najwyższym poziomie, a jednocześnie
rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania, nawiążesz nowe przyjaźnie i będziesz doskonalić języki obce, biorąc udział w projektach międzynarodowych. Jesteśmy wielokrotnym
beneﬁcjentem projektów europejskich, a w tym roku uzyskaliśmy akredytację Erasmus+.
Z nami nie tylko uzyskasz wysoki wynik na egzaminie maturalnym, ale jeszcze zwiedzisz
Europę i poznasz wspaniałych, otwartych i światłych ludzi.
Zachęcamy do wyboru grup dwujęzycznych z językiem angielskim. Oprócz zwiększonej
liczby godzin języka angielskiego w takiej grupie, będziesz mieć możliwość opanowania specjalistycznego
słownictwa z zakresu matematyki i geograﬁi lub chemii. Nauczanie dwujęzyczne zapewni Ci lepsze przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zagwarantuje
wszechstronny rozwój, ułatwi zdobycie pożądanych na rynku pracy certyﬁkatów, a przede wszystkim da możliwość posługiwania
się językiem obcym w sposób autentyczny, otworzy Cię na świat i poszerzy horyzonty.
dyrektor szkoły mgr Katarzyna Bojke

spróbować swoich sił jako dziennikarz? A może masz duszę artysty, marzysz o występach na scenie, recytacji, śpiewie? Marzysz o karierze prawniczej? Te profile są dla Ciebie.
Będziesz również uczestniczył w przeglądach, konferencjach, sesjach naukowych, na których poznasz, między innymi, wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciele wesprą Cię w przygotowaniu do konkursów
i olimpiad: historycznej, polonistycznej, medialnej, filmowej, gwarantujących zdobycie indeksów jeszcze w szkole średniej.

Klasa ekonomiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, geograﬁa, język angielski.
Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce.
Grupa dwujęzyczna z matematyką, geograﬁą i językiem angielskim.

Klasy: humanistyczna i prawnicza
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język angielski, historia, do wyboru: język polski
lub wiedza o społeczeństwie.

W tych klasach przygotujesz się do studiów humanistycznych – na wydziałach filologicznych, historycznych, prawniczych czy dziennikarskich,
psychologii czy pedagogiki. Czy lubisz czytać lub sam tworzysz literaturę, pasjonujesz się teatrem i kinem, fascynują Cię nowe media, chciałbyś

Jeśli w przyszłości planujesz studiować ekonomię, zarządzanie, marketing,
stosunki międzynarodowe, rachunkowość, bankowość, geodezję lub gospodarkę przestrzenną, to jest profil dla Ciebie.
W tej klasie nauczysz się jak być przedsiębiorczym, weźmiesz udział
w szkolnej internetowej grze giełdowej, dowiesz się jak założyć własny
biznes. Klasa ekonomiczna to nie tylko matematyka i przedsiębiorczość.
Z nami będziesz rozwijać swoje pasje geograficzne - dzięki wyjściom,
wycieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałowi w wykładach
i warsztatach na Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli Twoim atutem jest dobra
znajomość j.angielskiego, wybierz grupę dwujęzyczną.

Klasa medyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski.
Grupa dwujęzyczna z matematyką, chemią i językiem angielskim.

Zapraszamy Cię do tej klasy, jeśli wiążesz swoją przyszłość ze studiami na
kierunkach przyrodniczych i medycznych. To klasa dla przyszłych lekarzy,
stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, sanitariuszy, weterynarzy.
Będziesz miał okazję poznawać tajniki biologii i chemii nie tylko od strony
teoretycznej, ale także doświadczalnej, samodzielnie prowadząc eksperymenty. Współpracujemy z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Centrum Chemii
w Małej Skali, gdzie bierzemy udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Będziesz rozwijać swoje zainteresowania i sprawdzać swoją wiedzę
w olimpiadach, konkursach ekologicznych, biologicznych i chemicznych.
Jeśli nauka j. angielskiego jest dla Ciebie priorytetem i lubisz sobie stawiać
ambitne cele, wybierz grupę dwujęzyczną.

Klasa politechniczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, ﬁzyka i język angielski.

W tej klasie będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne, aby
w przyszłości z powodzeniem studiować na kierunkach inżynierskich, budownictwo, automatykę i robotykę, matematykę, fizykę, czy energetykę. Nauka w klasie politechnicznej da Ci szansę zdobycia indeksu na Politechnikę
Gdańską już w drugiej klasie!
Jeśli fascynują cię nauki ścisłe, jesteś ambitny i pracowity, nie boisz się
nowych wyzwań, a matematyka jest Twoją pasją, to propozycja dla Ciebie.
Czekają na Ciebie interesujące zajęcia z fizyki ilustrowane pokazami i doświadczeniami oraz wycieczki tematyczne, między innymi do Narodowego
Centrum Badań Jądrowych, czy obserwatorium astronomicznego. Najlepsi
matematycy tworzą drużynę, która bierze udział w „Pomorskich Meczach
Matematycznych” współorganizowanych przez Instytut Matematyki UG.

Proponujemy:
 możliwość

zdobycia certyfikatów językowych Cambridge English
B2 i C1,
 udział w wymianach ze szkołami we Włoszech i Hiszpanii, w seminariach międzynarodowych w Niemczech, projektach Erasmus+
oraz eTwinning,
rozwijanie talentów aktorskich w szkolnym kole teatralnym „Prawie
Lucki”,
różnorodne zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna
i nożna, karate),
naukę języka niemieckiego, hiszpańskiego, kaszubskiego,
 przygotowanie do konkursów i olimpiad, także artystycznych i muzycznych,
 liczne kółka zainteresowań, np. filozoficzne, translatorskie, fotograficzne,
 możliwość korzystania z multimedialnej auli i świetnie wyposażonej biblioteki z czytelnią i mediateką,
wykorzystanie iPadów na lekcjach,
 doskonalenie kreatywnego myślenia i pracy zespołowej na zajęciach Odysei Umysłu,
dla aktywnych: Klub Europejski, wolontariat, Caritas, PCK,
 dla wszystkich: możliwość integrowania się poprzez działalność
w Samorządzie Uczniowskim organizującym wyjazdy, koncerty,
projekcje, wyjścia, integracje, happeningi, noce kinowe, wieczory
matematyczne, bo „Sobieski” to więcej niż szkoła, to wspaniała
życiowa przygoda.

Wejherowo, ul. Bukowa 2c
tel. 58 672 24 58
e-mail: sekretariat@liceum1.pl

www.liceum1.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
Przyjdź, zobacz, zostań – zainwestuj w swoją przyszłość!
Wejherowski „Elektryk” to szkoła, która od ponad pół wieku cieszy się zasłużonym
szacunkiem lokalnej społeczności. Wielu nietuzinkowych ludzi połączyło z nią swoje
losy. Pokolenia dyrektorów – osobowości, nauczycieli pasjonatów, a przede wszystkim
uczniów- pełnych zapału, ambitnych, ciekawych świata i z dumą noszących mundur
szkolny stworzyły i wciąż tworzą niezwykłą historię tego miejsca.
Wciąż wyznaczamy sobie ambitne cele, mamy swoje plany i marzenia. Realizujemy je
poprzez solidne kształcenie w obszarze nauk ścisłych, humanistycznych, ale przede
wszystkim zawodowych. Dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i rynku pracy, stawiamy na szkolnictwo zawodowe. Dbamy o wysoki poziom nauki
i utrzymanie odpowiednich standardów, wciąż rozwijamy naszą bazę dydaktyczną. Praktycznie każdego roku
otwieramy nowe, specjalistyczne pracownie, głównie zawodowe i ﬁzyczne, wyposażone na miarę XXI wieku.
Ostatnio, dzięki środkom unijnym EFS, uruchomiliśmy nowoczesny kompleks siedmiu pracowni zawodowych.
W środowisku lokalnym mamy wielu przyjaciół, którzy nas na co dzień wspierają; są to m. in. PGE Energia
Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa 1 Sp. z o.o., ENERGA S.A., SEP O/Gdańsk, „Chopin” Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Satel Sp. z o. o., „PKP Intercity” S.A., KONE Sp. z o. o., PMP Sp. z o.o.
Od lat „Elektryk” znajduje się w czołówce najlepszych szkół technicznych w Polsce – Złota, Srebrne i Brązowe
Tarcze w rankingu „Perspektyw” są tego najlepszym dowodem. W owym pres żowym zestawieniu w 2021
roku ponownie uhonorowani zostaliśmy Srebrną Tarczą.
Wejherowski „Elektryk” ma opinię szkoły wymagającej, ale przyjaznej uczniom. Na swoją renomę i pres ż
zapracowaliśmy wszyscy wieloletnią pracą pedagogiczną, wysiłkiem i sukcesami uczniów. Jesteśmy szkołą
z tradycjami. A to przecież zobowiązuje…
dyrektor szkoły mgr inż. Krystyna Grubba

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zawód 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
wykorzystujący także wiedzę z budownictwa, zwłaszcza energooszczędnego. Energetyka odnawialna to szybko rozwijająca się gałąź nauki i techniki.

Technikum nr 1 – 5 letnie
Technik elektryk
Zawód o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Technik elektryk projektuje i wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, urządzeń
elektrycznych i podzespołów oraz diagnozuje uszkodzenia, naprawia urządzenia i maszyny elektryczne. Przeprowadza kontrolę i badania urządzeń
w procesie eksploatacji i produkcji. Instaluje i obsługuje urządzenia energoelektroniczne, aparaturę pomiarową oraz sterującą. Wykonuje instalacje
elektryczne, a także przeprowadza badania eksploatacyjne tych instalacji.
Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych.
Technik energetyk
Zawód dla osób, które pragną być specjalistami w zakresie pozyskiwania
i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii. Nasi uczniowie uczą się
dobierania, instalowania, obsługi urządzeń i systemów służących do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych i niekonwencjonalnych,
takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne i inne. Podczas zajęć prowadzonych w specjalistycznych pracowniach lokalizują i usuwają usterki w układach automatyki energetycznej, dobierają aparaturę kontrolno-pomiarową
i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.

Technik elektronik
Zawód dla osób, które pragną zajmować się nowoczesnymi technologiami
i rozwiązaniami technicznymi. W naszych szkolnych pracowniach (wyposażonych w nowoczesny sprzęt renomowanych firm) uczymy: montażu elektronicznego, systemów alarmowych, domofonowych, monitoringowych,
automatyki i robotyki, techniki komunikacji szerokopasmowej – w tym
światłowodowej. Nasze specjalności: automatyka z elementami robotyki,
elektroniczne systemy inteligentnych budynków.
Technik informatyk
To specjalizacja dla tych, których pasjonuje budowa i działanie komputerów, tworzenie aplikacji internetowych, animacji i grafik komputerowych.
Nasze pracownie informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt

i oprogramowanie, zajęcia prowadzone są przez specjalistów. Na techników informatyków czeka w przyszłości atrakcyjna i dobrze płatna praca
w kraju i zagranicą. Nasze specjalności: programowanie aplikacji mobilnych, grafika i animacja komputerowa, naprawa komputerów.

Technik programista
Nasi uczniowie opracowują i wdrażają do użytku programy komputerowe,
np. programy zarządzające bazami danych, programy aplikacyjne (np.
edytory), systemowe i narzędziowe. Programiści są ciągle poszukiwani na
rynku pracy. To zawód przyszłości. Branża IT, instytucje państwowe i firmy
prywatne zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na programistów, oferując
ciekawe warunki pracy i dobre zarobki.
Technik teleinformatyk
Tematyka zajęć obejmuje nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w komputerowych, telefonicznych oraz telewizyjnych sieciach
lokalnych i globalnych. Nasi uczniowie poznają zasady tworzenia kablowych, światłowodowych i bezprzewodowych sieci mogących obsługiwać
transfer danych (w tym głosu, obrazu i plików komputerowych – technologie LTE). Nasze specjalności: szerokopasmowy Internet, zarządzanie serwerami, komunikacja elektroniczna.
Technik urządzeń dźwigowych
Zawód dla osób, których fascynuje technika, automatyka, nowe technologie.
Windy - dźwigi osobowe i towarowe z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób z niepełnosprawnością, schody
i chodniki ruchome, towarzyszą nam coraz częściej. Technik urządzeń dźwigowych diagnozuje stan urządzeń dźwigowych, usuwa przyczyny awarii oraz
uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy, zespoły w urządzeniach dźwigowych, a po uzyskaniu uprawnień UDT prowadzi również dozór
techniczny nad urządzeniami dźwigowymi. Zajęcia praktyczno-techniczne
prowadzone są w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni. Jeden ze
światowych liderów branży wind i schodów ruchomych, fińska firma KONE
- Kone Polska objęła patronat nad tą klasą. Technik urządzeń dźwigowych to
nowy bardzo dobrze płatny zawód, poszukiwany nie tylko w Polsce.
Technik automatyk
Zawód potrzebny w przemyśle XXI wieku polegającym na integracji inteligentnych maszyn i systemów oraz automatyzacji procesów przemysłowych
– zastępowaniu człowieka przez maszyny. Uczymy programować i wykorzystywać sterowniki programowalne w tworzeniu automatycznej linii
produkcyjnej. Nasi uczniowie są przygotowani do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki. Diagnozują usterki i ustalają ich
przyczyny. Poznają zasady napraw zgodnie z określonymi standardami
i dokumentacją techniczną.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 – 3 letnia
Elektryk
Dla osób, które wolą zajęcia praktyczne i chcą zdobyć atrakcyjny zawód.
Elektryk zajmuje się przede wszystkim montażem, uruchamianiem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Po ukończeniu szkoły elektryk ma
możliwość pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasi uczniowie
odbywają zajęcia praktyczne w firmach, które poza doświadczeniem dają
szansę na zarobienie pierwszych pieniędzy. Zajęcia w szkolnych pracowniach, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w dużym stopniu symulują rzeczywiste warunki pracy.

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 – 2 letnia
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia istnieje możliwość dalszego
kształcenia zawodowego poprzez podjęcie nauki w branżowej szkole II stopnia. Absolwent może uzyskać dyplom technika oraz zdać egzamin maturalny.

Dodatkowe informacje:
Szkoła współpracuje z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Morskim – ucz-

niowie mają możliwość odbywania zajęć w pracowniach specjalistycznych.
Organizujemy wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS +
 Kształcimy w najbardziej poszukiwanych przez pracodawców branżach

w województwie i kraju. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej.
Oferujemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji SEP i UDT oraz certyfikatów ECDL, Akademii CISCO i innych instalacji specjalistycznych.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - nowość!
Zawód ten to odpowiedź na potrzeby firm telekomunikacyjnych, branży IT.
Nasi uczniowie zostaną przygotowani do przyszłego podjęcia pracy u operatorów systemów telewizji cyfrowej, satelitarnej i naziemnej oraz dostawców
Internetu. Mogą uczestniczyć w produkcji sprzętu stosowanego w sieciach
szerokopasmowych. To zawód z przyszłością umożliwia poznawanie tajników
nowoczesnej techniki i technologii światłowodowej, pozwala rozwijać swoje
zainteresowania z zakresu elektroniki oraz informatyki.

Wejherowo, ul. Strzelecka 9
tel. 58 672 25 09

e-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

www.wejherowo-elektryk.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
Kształcimy Profesjonalistów
Zastanawiasz się jaki zawód wybrać dla siebie? Oferta kształcenia w PZS3 to zawsze trafny wybór!
Pomożemy Ci zrealizować Twoje plany i zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód. Profesjonalna
kadra, nowoczesne pracownie, którymi dysponujemy to podstawy efektywnego kształcenia. Osiągamy dzięki temu najwyższe wyniki egzaminów zawodowych. Kształcimy w ścisłej współpracy z pracodawcami łącząc teorię z praktyką.
Podczas nauki uzyskasz szansę udziału w rozmaitych projektach, programach edukacyjnych, krajowych i europejskich. Dzięki realizowanym w naszej placówce kwaliﬁkacyjnym kursom zawodowym nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwaliﬁkacje potwierdzone egzaminami państwowymi,
a nawet drugi zawód w planowym czasie nauki. Gwarantujemy Wam efektywne wykorzystanie czasu poświęconego na
edukację zawodową.
dyrektor szkoły mgr Wojciech Rogocki
Technik rachunkowości
- to poszukiwany specjalista dla każdego przedsiębiorcy, który chce mieć
pewność, że jego dokumentacja finansowa jest prowadzona należycie.
Dlatego kwalifikacje księgowego są ciągle poszukiwane na rynku pracy.
Osoby pracujące na tym stanowisku cieszą się również dużym zaufaniem
i poważaniem w firmie, stanowią bowiem jeden z głównych filarów przedsiębiorstwa. Technik rachunkowości znajdzie również pracę w urzędach,
biurach rachunkowych, działach finansowych dużych firm, a także w centrach usług dla korporacji międzynarodowych.

Technikum nr 2 – 5 letnie
Technik spedytor – proﬁl transport intermodalny
- to atrakcyjny zawód dający duże możliwości zatrudnienia w jednym
z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki narodowej jakim jest
transport. Profil transport intermodalny 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 absolwent będzie mógł podjąć pracę u operatorów spedycyjnych organizujących kompleksowe usługi
przewozów lądowo-morskich i lądowo-powietrznych.
Technik logistyk – proﬁl eurologistyka
- to zawód związany z tworzeniem na rynku krajowym i zagranicznym
przepływu towarów i informacji. Profil eurologistyki 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 absolwent będzie mógł
pracować w każdym zakładzie produkcyjnym, handlowym i usługowym
posiadającym działy obsługi kontrahentów krajowych i zagranicznych.
Technik ekonomista – proﬁl specjalista do spraw kadr i płac
- to ciekawy i perspektywiczny zawód dający przygotowanie do podjęcia
pracy w dziale kadrowo-płacowym, marketingu i zarządzania, analizy ekonomicznej. Profil specjalisty do spraw kadr i płac ułatwi również podjęcie
własnej działalności gospodarczej jak i również kontynuowania nauki na
studiach wyższych. Absolwent tej specjalności może wykonywać również
różnorodne prace biurowe m. in. w firmach i urzędach.

Technik hotelarstwa – proﬁl wellness & spa
- hotelarz to zawód posiadający własny kodeks i obyczaje. To środowisko
specjalistów różnych dziedzin – menedżerów, szefów kuchni, dekoratorów
wnętrz czy dyplomowanych znawców win. Nabyte umiejętności wellness
i spa pozwolą absolwentowi na pracę w dodatkowych usługach hotelowych w zakresie odnowy biologicznej. Współpracujemy z grupą hotelową
Orbis. Prowadzimy kursy zawodowe carvingu, baristy, sommeliera.
Technik organizacji turystyki – proﬁl turystyka, rekreacja
i animacja czasu wolnego
- to świetny zawód dla osób lubiących podróżować, organizować czas
wolny. Absolwent nabędzie kompetencje z zakresu opracowywania i realizacji programów imprez turystycznych. Umiejętności z zakresu rekreacji i animacji czasu wolnego umożliwią Ci uatrakcyjnienie wypoczynku
klientów o bardzo popularne elementy turystyki aktywnej (nordic walking,
spływy kajakowe, kuligi i inne). Prowadzimy kursy animatora czasu wolnego i pilota wycieczek.

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 absolwent zdobędzie umiejętności planowania żywienia,
sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, organizowania, rozliczania i sprzedawania produkcji gastronomicznej. Wiedza
zdobyta na zajęciach pozwoli 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 absolwent nabędzie umiejętności przygotowywania produktów cukierniczych od surowców do gotowego produktu, posługiwania się
maszynami, narzędziami i urządzeniami w zawodzie cukiernika. Ukończony
profil umożliwia nabycie kompetencji w zakresie samodzielnego tworzenia
dekoracji cukierniczych na mistrzowskim poziomie. Absolwent może zostać
zatrudniony w cukierniach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Technik informatyk – proﬁl bezpieczeństwo IT
- to zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią informacyjną. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska atrakcyjny na
rynku pracy zawód. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli nabyć umiejętności w zakresie zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa przed atakami
hakerskimi i innymi nadużyciami oraz świadczenia usług informatycznych
w ramach własnej działalności.
Technik programista
- to zawód, który pozwala nabyć umiejętności kodowania w najbardziej
poszukiwanych na rynku językach (Java, C++ i innych). Uzyskanie kwalifikacji programisty gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wynagradzanej pracy w firmach tworzących różnego rodzaju oprogramowania – bazy
danych, programy graficzne, antywirusowe, gry elektroniczne i pozostałe.

IV Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie
Klasa sportowa z edukacją pożarniczą

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 – 3 letnia
Sprzedawca
- to zawód przygotowujący do podjęcia pracy w różnych firmach handlowych. Absolwent uzyska profesjonalną wiedzę z zakresu obsługi klienta
oraz technik sprzedaży. Ukończony kierunek daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.
Kucharz
- to zawód przygotowujący do podjęcia pracy w różnych firmach gastronomicznych. Absolwent zdobędzie umiejętności sporządzania potraw
zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, rozliczania produkcji gastronomicznej i obsługi urządzeń gastronomicznych. Ukończony kierunek
daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Magazynier - logistyk
- to zawód dający możliwość zatrudnienia w miejscach pracy, gdzie występuje konieczność magazynowania towarów. Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie miał możliwość kontynuowania nauki w Branżowej
Szkole II Stopnia i zdobycia drugiej kwalifikacji – organizacja transportu
co umożliwia zdobycie tytułu technika logistyka oraz możliwość przystąpienia do matury.

- to kierunek dla zainteresowanych pracą w Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej lub w innych służbach mundurowych. Absolwent otrzyma
świadectwo maturalne, będzie przygotowany pod względem sprawnościowym do podjęcia nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego,
szkołach pożarniczych oraz innych uczelniach służb mundurowych. Patronat nad klasą sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie.

Wejherowo, ul. Budowlanych 2
tel. 58 672 44 51
e-mail: sekretariat@pzs3.info

www.pzs3.info

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Wejherowska „Samochodówka” to szkoła nowoczesna, bezpieczna i przyjazna
uczniom. Jesteśmy otwarci na działania innowacyjne i udział w międzynarodowych
projektach edukacyjnych. Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów poprzez uczenie w działaniu. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań
i wyrównanie szans edukacyjnych. Nasza placówka przoduje w Powiecie
Wejherowskim w kształceniu zawodowym i ogólnokształcącym. Nieustannie
wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną o nowe – odpowiadające potrzebom
rynku pracy – kierunki kształcenia.

dyrektor szkoły mgr Anna Wilk

sieci szkół w ramach projektu Deutsch Plus pod patronatem Goethe Institut
w Warszawie. Niewątpliwą przewagą naszego profilu językowego na rynku
szkół ponadpodstawowych jest wieloletnie doświadczenie i autorski program
nauczania.

Klasa prawnicza (grupa)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, język angielski.
Przedmiot uzupełniający: edukacja obywatelska z elementami debaty
oksfordzkiej.

V Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie
Euroklasa – klasa lingwistyczna (grupa)
(dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, język angielski.
Przedmiot uzupełniający: warsztaty skutecznej komunikacji w języku
niemieckim.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności
swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują
certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się nauczanymi w zakresie rozszerzonym językami. Absolwenci tego kierunku mają
szanse na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie
atrakcyjnej pracy. Program euroklasy obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku niemieckim oraz nauczanie trzech przedmiotów dwujęzycznie
– historii, fizyki oraz wychowania fizycznego.
Klasa lingwistyczna umożliwia naszym uczniom udział w międzynarodowych
projektach i spotkaniach z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego.
Nawet w czasie nauczania zdalnego nasi językowcy mieli możliwość brania aktywnego udziału w różnorodnych warsztatach dopasowanych do ich
aktualnego poziomu językowego. Od dwóch lat należymy do ogólnopolskiej

To oferta edukacyjna skierowana do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą
z naukami społecznymi, polityką i prawem. Uczniowie tej klasy biorą udział
w debatach oksfordzkich, natomiast w zakresie edukacji prawniczej szkoła
wspólpracuje z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej
w Słupsku w ramach projektu „Propedeutyka prawa w liceach”. W czasie całego cyklu kształcenia uczniowie poszerzają wiedzę na temat różnorodności
systemów politycznych i prawnych na świecie, uczą się sztuki argumentacji
oraz dochodzenia do wiedzy z wykorzystaniem metody sokratycznej. Drugim
językiem nowożytnym jest język niemiecki.

Klasa biologiczno-sportowa
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski oraz specjalistyczne szkolenie sportowe.
Przedmiot uzupełniający: podstawy analityki chemicznej.

Klasa dla aktywnych i zainteresowanych wiedzą o człowieku i świecie przyrody. Niewątpliwym atutem tego profilu kształcenia jest nauczanie biologii
w akademickim stylu oraz wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Rywalizujemy we wszystkich dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzglęnieniem gier zespołowych i lekkoatletyki.
Absolwent tej klasy będzie przygotowany do kontynuacji nauki na kierunkach
medycznych, przyrodniczych i związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną.
Drugim językiem nowożytnym do wyboru jest język niemiecki, hiszpański lub
rosyjski.

Klasa matematyczno-informatyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka informatyka lub geograﬁa, język angielski.
Przedmiot uzupełniający: podstawy tworzenia aplikacji komputerowych
lub ekonomia w praktyce.

To propozycja dla przyszłych inżynierów, architektów, informatyków i ekonomistów. Wybór tego profilu kształcenia to zdobycie solidnych podstaw

teoretycznych i praktycznych z matematyki, informatyki lub geografii oraz
doskonalenie sztuki logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Uczniowie zdobywają umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości, wykorzystania informatycznych narzędzi użytkowych oraz tworzenia aplikacji internetowych. Drugim językiem nowożytnym do wyboru jest
język niemiecki, hiszpański lub rosyjski.

i klimatyzacyjnych oraz ich obsługą i konserwacją, a także oceną stanu
technicznego. Absolwent tego profilu może pracować jako samodzielny
specjalista lub członek większego zespołu oraz jako monter zakładowy
składający i kompletujący urządzenia, a także jako instalator pracujący
u klienta. Może zajmować się także planowaniem i projektowaniem zespołów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Klasa zdrowia publicznego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 – 3 letnia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, język polski i język angielski.
Przedmiot uzupełniający: podstawy dietetyki i psychologii.

Nauka w klasie o tym profilu przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: psychologia, dietetyka, psychologia zdrowia, pielęgniarstwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne. Uczniowie interesujący się psychologią, zagadnieniami związanymi ze zdrowym żywieniem oraz szeroko
pojętym zdrowiem społecznym zostaną wyposażeni w wiedzę rozwijającą
te zainteresowania. Program klasy o tym profilu uwzględnia także zapoznanie z aplikacjami przydatnymi w pracy dietetyka. Drugim językiem nowożytnym do wyboru jest język niemiecki, hiszpański lub rosyjski.

Mechanik pojazdów samochodowych
Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się motoryzacją i z nią
wiążą swoje przyszłe życie zawodowe. Po ukończeniu tej klasy będą mogli
pracować w warsztatach samochodowych w charakterze mechaników pojazdów samochodowych.

Technikum nr 3 – 5 letnie
Technik pojazdów samochodowych
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.
Przedmiot uzupełniający: matematyka w technice, komputerowe
wspomaganie rysunku technicznego (program AUTOCAD).

Klasa dla pasjonatów motoryzacji i osiągnięć technicznych. Ten profil
kształcenia jest wpisany w tradycję szkoły i jej bogate doświadczenie
w kształceniu specjalistów w tej dziedzinie. Nowocześnie wyposażone
pracownie, stacja diagnostyczna i w pełni wykwalifikowani nauczyciele
przedmiotów zawodowych to gwarancja zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych na miarę fachowca XXI wieku. Ciągły rozwój motoryzacji
i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie daje też dużą szansę na
znalezienie atrakcyjnej pracy.

Technik spawalnictwa
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.
Przedmiot uzupełniający: matematyka w technice, komputerowe
wspomaganie rysunku technicznego (program AUTOCAD).

Ten profil kształcenia przeznaczony jest dla uczniów, którym zależy na
zdobyciu uprawnień spawalniczych oraz nauce projektowania AUTOCAD.
Średni personel nadzoru spawalniczego jest obecnie poszukiwany, więc
ukończenie tej klasy otwiera wiele dróg zawodowej kariery. Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako kierownicy sekcji technologicznej, technolodzy w sekcji konstrukcji oprzyrządowania lub mistrzowie spawalniczy.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.
Przedmiot uzupełniający: matematyka w technice, komputerowe
wspomaganie rysunku technicznego (program AUTOCAD).

W tej klasie technicznej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z montażem oraz uruchamianiem instalacji chłodniczych

Elektromechanik pojazdów samochodowych
Ten profil klasy przeznaczony jest dla uczniów, którzy interesują się elektromechaniką pojazdów samochodowych i pracą w stacji diagnostycznej lub
stacji kontroli pojazdów.
Ślusarz - mechanik konstrukcji metalowych
(KLASA PATRONACKA FIRMY ZOELLER TECH)
Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się obróbką skrawaniem
oraz pracami związanymi z nitowaniem, spawaniem i tworzeniem specjalistycznych pojazdów oraz konstrukcji metalowych. Szkoła umożliwia odbycie dobrze płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH.

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 – 2 letnia
Po ukończeniu dowolnej klasy naszej Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje
możliwość kontynuacji nauki w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia
w celu zdobycia tytułu technika.

Wejherowo, ul. Sobieskiego 344
tel. 58 672 24 15

e-mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl

www.pzs4-samochodowka.pl

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
Twój klucz do sukcesu
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. Zostaliśmy laureatami ogólnopolskich konkursów: Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, czy też Szkoła
dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły. Zakres realizowanych w szkole projektów edukacyjnych
i zawodowych ma nie tylko charakter krajowy, ale także ogólnoeuropejski. Liczba projektów z czołowymi uczelniami Pomorza i przedstawicielami biznesu dynamicznie wzrasta.
Przyszli Uczniowie!
Szukasz dobrze płatnego zawodu na rynku polskim, jak i europejskim? Interesują Cię nowe technologie?
Podejmij naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. 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. W programach nauczania szkoła opiera się na światowych wzorcach kształcenia zawodowego i najnowszych rozwiązaniach z zakresu myśli i biznesu. Kształcimy z pasją, jesteśmy szkołą sukcesu i innowacji.
Jesteśmy pewni, że jako absolwent będziesz naszą szkołę mile wspominał po latach.
dyrektor szkoły mgr Dorota Nowicka-Klimowicz

Technikum mundurowe – 5 letnie
Technik eksploatacji portów i terminali, innowacja:
obsługa celna i logistyka międzynarodowa
Zdobędziesz wiedzę z zakresu transportu międzynarodowego, logistyki,
spedycji i zarządzania lotnictwem. Poznasz normy w zakresie prawa celnego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw celnych.
Pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania wymiany
międzynarodowej oraz polityki celnej. Zostaniesz specjalistą ds. obsługi
podróżnych oraz kontroli prac związanych z przeładunkiem. Możesz pracować w agencjach obsługi portów morskich i śródlądowych, centrach logistycznych, terminalach kolejowych, samochodowych i lotniczych.

Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie
Klasa wojskowa mundurowa
Profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w wojsku. Kandydat
ma możliwość wzięcia udziału w: obozach militarnych, survivalach, Kursie
Młodszego Ratownika WOPR oraz rozszerzonym Kursie Pierwszej Pomocy.
Zapewniamy: zajęcia na szkolnej strzelnicy i z technik walki, udział w imprezach sportowych (złazy i rajdy), spotkania ze specjalistami służb mundurowych. Prowadzimy Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych /Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON.
Klasa policyjna mundurowa
Nauka w klasie o tym profilu umożliwi ci poznanie specyfiki służby w policji,
udział w rozprawach sądowych i akcjach policyjnych, zajęciach z laboratorium kryminalistycznego, ćwiczeniach z taktyki i samoobrony, działaniach
w grupie, doskonaleniu umiejętności strzeleckich.

Technikum geodezyjne – 5 letnie
Technik geodeta, innowacja: pomiary dronami - NOWOŚĆ!
Geodeta, to zawód niezbędny i niezastąpiony w procesie realizacji inwestycji zarówno prywatnych, jak i państwowych, dotyczących dróg, budownictwa komercyjnego czy mieszkaniowego.

Dajemy możliwość zdobycia umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego
oraz wykonywania pomiarów z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań,
typu drony, skanery laserowe. Będziesz sporządzał opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonywał pomiary satelitarne i prace związane
z gospodarką nieruchomościami. Nauczysz się odczytywania map, dzielenia działek, mierzenia ich powierzchni. Profesjonalnie przygotujemy Cię do
pracy w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej.

Technikum branż kreatywnych – 5 letnie
Technik graﬁki i poligraﬁi cyfrowej, innowacja: e-sport
Już teraz zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest ogromne. 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 fotograﬁi i multimediów, innowacja: MedioGraﬁka,
e-wizerunek w sieci - NOWOŚĆ!
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie fotografowania, przygotowania planu zdjęciowego oraz rejestrowania obrazu i obróbki zdjęć. Nauczysz
się tworzenia i publikowania internetowych projektów multimedialnych
oraz graficznych. Pracę znajdziesz w studiach fotograficznych, agencjach
wydawniczych, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Kariera profesjonalnego specjalisty fotografii i multimediów stoi przed Tobą otworem!

Dlaczego My ?
Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych/Oddziały
Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON
nowoczesne pracownie specjalistyczne, przyjazna atmosfera wyjątkowa kadra  realizacja europejskich projektów edukacyjnych,
zagraniczne praktyki, europejskie certyfikaty  innowacyjne metody
prowadzenia zajęć, wycieczki przedmiotowe, fachowe koła zainteresowań, kursy online (MOOC)  wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, sukcesy w olimpiadach, zwycięstwa sportowe  akcje rozrywkowe, wolontariat, rozgrywki sportowe organizacje uczniowskie,
promocja zdrowia

Technik reklamy, innowacja: social media, inﬂuencer marketing
Kształcimy specjalistów w dziedzinie nowych mediów, technik dziennikarskich i e – marketingu. Będziesz prowadził kampanie reklamowe i wykonywał projekty multimedialne. Odkryjemy przed Tobą świat budowania marki
oraz promowania i kreowania trendów. Nauczysz się pracy z kamerą, tworzenia grafiki i montażu filmu. Możesz pracować w agencjach reklamowych
i mass mediów, studiach graficznych, telewizji, działach promocji.
 Technik architektury krajobrazu, innowacja: 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 nagłośnień, innowacja: realizator dźwięku
z elementami nagrań
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. Możesz pracować w radiu,
teatrze, filharmonii, wytwórniach filmowych, telewizji, klubach. Zawód poszukiwany na europejskim rynku pracy!

Oferta zajęć pozalekcyjnych:
zajęcia zawodowe z instytucjami, wykładowcami uczelni wyższych,

przedstawicielami pracodawców,
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, logistyczno-spedycyjne, Szkolny Klub Historyczny,
 zajęcia dodatkowe – koła: fizyczno-chemiczne, matematyczne,
biologiczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne, europejskie,
informatyczne, ratownictwa medycznego, przedmiotów zawodowych, przygotowawcze do udziału w konkursach i olimpiadach,
 szkolne koło wolontariatu, chór szkolny, efektywna działalność
Samorządu Uczniowskiego,
szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Debat, Szkolny Klub Cyklistów.

 zajęcia

Reda, ul. Łąkowa 38
tel. 58 678 70 80

e-mail: zspreda@ spoko.pl

www.pzsreda.edu.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich
Drodzy Ósmoklasiści!
Przed Wami trudny wybór dotyczący dalszej nauki, tym razem w szkole ponadpodstawowej. Decyzja, którą będziecie musieli podjąć, jest być może dla wielu z Was pierwszą ważną i wiążącą decyzją, ponieważ w dużej mierze zależeć będzie od niej Wasze
dorosłe życie – kierunek dalszej edukacji, zdobywane kwaliﬁkacje, kariera zawodowa. Nasza szkoła, chcąc sprostać potrzebom nowoczesnej edukacji, w ostatnich latach
przeszła gruntowną przemianę – uległa rozbudowie, zyskując nową przestrzeń. Dzięki temu powstały nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie – chemiczno-ﬁzyczna oraz informatyczna, a dawne – zyskały
odświeżony wizerunek. Powstało też miejsce będące chlubą szkoły – piękna, przestronna biblioteka, która
obok szkolnej kawiarenki, stała się dla uczniów ulubionym miejscem spędzania przerw i nie tylko… Rodzą się w niej projekty, które
ukazują kreatywność i talenty uczniów oraz ich kompetencje społeczne. Priorytetem w naszej szkole niezmiennie pozostaje wysoki poziom nauczania zmierzający do tego, aby nasi uczniowie jak najlepiej zdawali egzamin dojrzałości. Możemy się poszczycić wysokimi wynikami egzaminów maturalnych, laurami naszych uczniów w różnych konkursach oraz sukcesami sportowymi.
Jeśli zdecydujecie się kontynuować naukę w naszej szkole, odkryjecie swoje predyspozycje, rozwiniecie wiedzę i umiejętności,
znajdziecie własną drogę do sukcesu. Czekamy na Was!
dyrektor szkoły mgr Lucyna Penkowska

Proﬁl dziennikarsko-medialny – NOWOŚĆ
Jeśli jesteś humanistą, który interesuje się światem i życiem innych ludzi... jeśli chcesz udoskonalić swój warsztat pisarski i poszukać filmowych
inspiracji.. jeśli jesteś gotów na nowe wyzwania i możliwości, jakie daje
patrzenie na świat przez obiektyw kamery.... To jesteśmy odpowiedzią na
Twoje JEŚLI! Przygotujemy Cię do podjęcia studiów na kierunkach dziennikarskich, humanistycznych, społecznych i artystycznych. Oferujemy warsztaty dziennikarskie, zajęcia z psychologii mediów, public relations oraz
współpracę z lokalnymi mediami.

I Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie
Proﬁl prawniczo-administracyjny
Przygotujemy Cię do podjęcia studiów na kierunkach prawo, administracja,
stosunki międzynarodowe, historia, filologia polska, socjologia czy politologia. W ramach zajęć dodatkowych poznasz elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej. Klasa współpracuje
z Sądem Rejonowym w Wejherowie i jest objęta patronatem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli jesteś otwarty na kontakty
i współpracę z ludźmi w instytucjach państwowych lub samorządowych,
chcesz zdobywać wiedzę z zakresu prawa, postępowania administracyjnego i historii – to jest profil dla Ciebie!

Proﬁl politechniczny
Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach inżynierskich. Główne
przedmioty, które są rozszerzane to matematyka, fizyka i język angielski. W nowoczesnych laboratoriach sam przeprowadzisz doświadczenia i zbadasz zjawiska naukowe, co pozwoli Ci na lepsze zrozumienie i krytyczne myślenie
przy rozwiązywaniu zadań. Szkoła oferuje również wszelakie kółka zainteresowań, dzięki którym będziesz mógł rozwijać swoje pasje. Klasa znajduje
się pod patronatem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Gdańskiego.
Proﬁl farmaceutyczno-medyczny
Jeżeli pragniesz zostać lekarzem, farmaceutą, stomatologiem, marzysz
o kosmetologii lub biotechnologii to jest to profil dla Ciebie. W ramach
kółka farmaceutyczno-kosmetycznego oferujemy ciekawe zajęcia, w trakcie
których będziesz tworzył własne kosmetyki oraz proste ziołowe leki. Jednym
słowem poznasz tajniki chemii eksperymentalnej w nowoczesnym i doskonale
wyposażonym laboratorium szkolnym. Nauka w tej klasie pozwoli Wam nie

Proﬁl psychologiczno-społeczny – NOWOŚĆ
To klasa, która umożliwi Ci studiowanie takich kierunków jak np. psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia,
zdrowie publiczne, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa i wiele innych. Zdobędziesz wiedzę
o człowieku i jego funkcjonowaniu w grupach społecznych, rozwiniesz
umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi oraz rozbudzisz
wrażliwość na ich potrzeby. Będziesz brać udział w warsztatach i wykładach
organizowanych przez Uniwersytet Gdański i SWPS w Sopocie.

tylko poznać świat, ale również rozłożyć go na czynniki pierwsze. Klasa pod
patronatem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Proﬁl dwujęzyczny
Znasz dobrze angielski? Zawsze mogłoby być jeszcze lepiej! Naucz się rozmawiać bez granic. Ze Szkotem o wydatkach, z Anglikiem o pogodzie lub
krykiecie przy angielskiej herbatce... Z nami wszystko jest możliwe! Co powiesz na mały challenge? Dołącz do klasy dwujęzycznej i zostań odkrywcą
Szekspira w oryginale, albo aktorem w szkolnej grupie teatralnej „STAGE”, poznaj nowych przyjaciół realizując swój własny pomysł na projekt
e-Twinning we współpracy z uczestnikami z całej Europy. Z nami matura
dwujęzyczna jest na wyciągnięcie ręki! Klasa pod patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Atuty szkoły:
 nowocześnie

wyposażone sale lekcyjne oraz strefy rekreacyjne,
biblioteka, kawiarnia,
doskonały dojazd,
liczne koła przedmiotowe,
bardzo wysoka zdawalność matur,
wymiana międzynarodowa z Włochami i Niemcami,
udział w projektach ERASMUS, e-Twinning, Euroweek,
wielofunkcyjne obiekty sportowe,
zajęcia teatralno-muzyczne.

Proﬁl ekonomiczny
Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach ekonomia, matematyka
i finanse, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse,
turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna,
budownictwo, ochrona środowiska, geografia, oceanografia. To naprawdę
są szerokie możliwości! W ramach zajęć możesz poszerzać wiedzę z zakresu matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Dodatkowo przewidziane są warsztaty terenowe z geografii, spotkania z podróżnikami oraz zajęcia
ze statystyki i ekonomii.

Rumia, ul. Starowiejska 4
tel. 58 671 06 22
e-mail: 1lo@rumia.edu.pl

www.lo1.rumia.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”

TWOJA PASJA – TWÓJ ZAWÓD

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 unijnych programów Erasmus + czy Power Vet, będziesz mógł realizować praktyki zawodowe za granicą, a swoje umiejętności sprawdzisz podczas licznych konkursów zawodowych.
„Hipolit” jest szkołą przyjazną i otwartą na Twoją inicjatywę! U nas z pewnością nie będziesz się nudził.
Jeszcze się zastanawiasz? Nasz doradca edukacyjno – zawodowy pomoże Ci w wyborze zawodu! Nie
zwlekaj – czekamy właśnie na Ciebie!
dyrektor szkoły mgr Halina Filińska

Technikum – 5 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? Pragniesz
poznać najnowsze trendy w dziedzinie fryzjerstwa? Rozwiń swoją kreatywność i zmysł artystyczny w naszej szkole.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Lubisz eksperymentować, a zmysł smaku to Twoja mocna strona? Być
może planujesz otworzyć własną firmę w branży gastronomicznej? Poznaj
tajniki żywienia oraz najnowsze trendy sztuki kulinarnej. Pomogą Ci w tym
szkolenia i warsztaty z Mistrzami Kuchni.
Technik organizacji turystyki - klasy pod patronatem Rainbow
Jesteś ciekawy świata oraz fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się
organizować imprezy, a także usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek
oraz przewodników turystycznych.

Technik hotelarstwa – kształcenie dualne
Jeśli jesteś dobrym organizatorem oraz interesują Cię najnowsze trendy
w hotelarstwie i turystyce – wybierz ten kierunek. Dzięki doświadczonej
kadrze nauczycieli poznasz zasady profesjonalnej, kompleksowej obsługi
klienta w hotelu czy restauracji, a ucząc się w systemie dualnym teorię
połączysz z praktyką.
Technik przemysłu mody – kształcenie dualne
Jeśli fascynuje Cię świat mody, a kreacje mistrzów są inspiracją do Twoich
codziennych stylizacji to ten kierunek jest dla Ciebie! W dualnym systemie
kształcenia czyli połączeniu nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu, zdobędziesz ciekawy zawód, cenne kontakty branżowe i doświadczenie
w projektowaniu strojów.

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia
Fryzjer
Jesteś komunikatywny, masz zdolności manualne, interesują Cię kierunki
artystyczne? Zdobądź wiedzę, a także umiejętności w dziedzinie fryzjerstwa,
stylizacji i wizażu.
Kucharz
Jesteś kreatywny, cenisz dobre smaki, a kuchnia jest przestrzenią w której
dobrze się czujesz? Podejmij wyzwanie! Naucz się profesjonalnie sporządzać potrawy i napoje.
Mechanik pojazdów samochodowych
Interesuje Cię motoryzacja, chcesz zdobyć wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w dziedzinie obsługi i napraw pojazdów samochodowych? To kierunek właśnie dla Ciebie!
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, stolarzem, ogrodnikiem,
cukiernikiem… a może masz jeszcze inny pomysł? Nauczymy Cię każdego
zawodu na jaki się zdecydujesz. Twoja pasja może okazać się Twoim zawodem i kluczem do sukcesu.
Dzięki współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami nie będziesz miał problemu ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły.

NOWOŚĆ
KLASY PATRONACKIE
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA STOCZNIA WOJENNA

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT ZE SZKOŁY NA MIEJSCE
PRAKTYK W STOCZNI WOJENNEJ

Monter systemów rurociągowych
Masz orientację przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, chcesz rozwinąć
swoje uzdolnienia techniczne i pracować w zespole zajmującym się instalacją i montażem systemów rurociągowych? Wybierz ten zawód.
Monter kadłubów jednostek pływających
Chcesz w przyszłości pracować w stoczniach w Polsce lub Europie? Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu montażu, modernizacji kadłubów
okrętowych. Bądź przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach
zajmujących się budową i remontami jednostek pływających oraz konstrukcjami stalowymi.
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Jesteś dociekliwy i cierpliwy, cenisz sobie dokładność, precyzję, a majsterkowanie sprawia Ci przyjemność? Nie zastanawiaj się dłużej, ten kierunek
daje uprawnienia do: montażu, naprawy oraz konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych, okrętowych i nie tylko.
MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DODATKOWYCH KURSÓW ORAZ
ZATRUDNIENIA W PGZ STOCZNIA WOJENNA
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Branżowa Szkoła II Stopnia – 2 letnia
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje możliwość dalszego
kształcenia zawodowego poprzez podjęcie nauki w Branżowej Szkole II
Stopnia w zawodach:
- Technik usług fryzjerskich
- Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Rumia, ul. Grunwaldzka 57
tel. 58 671 13 36
e-mail: sekretariat@hipolit.info

www.hipolit.info

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Dajmy warunki, by wzrastali lepsi
Absolwencie szkoły podstawowej!
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 szkoły mgr Małgorzata Woźniak

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.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
Specjalna
Warunkiem przyjęcia do szkół jest posiadanie orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego.
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

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.

Szkoła Specjalna
Przysposobiająca do Pracy nr 1
Szkoła realizuje zajęcia w nowych pracowniach pozwalających na opanowanie różnorodnych, przydatnych
w życiu dorosłym umiejętności, które obejmują::
1. Opieka nad terenami zielonymi: zajęcia ogrodnicze, pielęgnacja roślin zielonych, mycie, czyszczenie różnych powierzchni,
naprawa, łączenie różnych materiałów.
2. Prace porządkowo-naprawcze: ścielenie łóżek, naprawa,
łączenie różnych materiałów, czyszczenie powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, lakierowanych, tapicerowanych.
3. 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.
4. Kultura żywienia: podawanie, sporządzanie posiłków, przetwórstwo owocowo-warzywne.
5. Zajęcia dekoracyjne: sztuka użytkowa z wykorzystywaniem
surowców naturalnych.
6. Elementy krawiectwa: szycie ręczne, wyszywanie i haftowanie, szydełkowanie.
7. Zajęcia z malarstwa i rysunku: malowanie pędzlem i farbą,
malowanie na szkle, malowanie wyrobów ceramicznych.
8. Zajęcia z ceramiki: wyrób ceramiki artystycznej – modelowanie ręczne w glinie, szkliwienie i zdobienie, wypalanie gliny
w piecu, praca na kole garncarskim.

Uczniowie

naszych szkół mają prawo do przedłużenia okresu nauki o jeden rok szkolny.
Możliwość nauki do 24 roku życia!
Istnieje możliwość zamieszkania w nowoczesnym i funkcjonalnym
internacie.

Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
tel. 58 672 22 05
e-mail: sekretariat@pzks.edu.pl

www.sosw-wejherowo.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 branżowych pracodawców.

dyrektor szkoły Waldemar Skrzynecki

Terapeuta zajęciowy
sprawia, że codzienność osób niepełnosprawnych jest kolorowa, pełna
radości i zabawy.
Opiekunka dziecięca
wychowuje i uczy ciekawych rzeczy dzieci.
Ortoptystka
zajmuje się badaniem i rehabilitacją narządu wzroku.
Opiekun medyczny
pomaga w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych osobom chorym,
niesamodzielnym i starszym.
Opiekunka środowiskowa
 organizuje pomoc i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle
chorym, samotnym i niesamodzielnym w środowisku.

Szkoła kształci bezpłatnie na kierunkach:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
dba by sprzęt oraz żeby wykonywana praca była bezpieczna dla pracowników.

Technik masażysta
 wykonuje masaż różnymi metodami, przywraca sprawność po urazach
i wypadkach, uśmierza ból duszy i ciała.
Technik elektroradiolog
wykrywa i leczy choroby metodami radiologicznymi.
Technik usług kosmetycznych
sprawia, że klienci wyglądają pięknie i młodo.
Podolog
 zajmuje się kompleksową pielęgnacją stóp oraz wykonywaniem zabiegów profilaktyczno-leczniczych.
Asystentka stomatologiczna
pomaga w pracy lekarzowi w gabinecie stomatologicznym.
Technik sterylizacji medycznej
dba by narzędzia i sprzęt w placówkach medycznych był czysty i sterylny.

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

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

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

Technik administracji
przygotowuje dokumenty na podstawie przepisów prawa, prowadzi postępowanie administracyjne, sporządza sprawozdania.

Florysta
dba o wystrój wnętrz, projektuje dekoracje i bukiety z roślin.
Asystent osoby niepełnosprawnej
asystuje osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym.

Wejherowo, ul. Dworcowa 5
tel. 58 672 25 44

e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl

www.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.
p.o. dyrektor zespołu poradni mgr Beata Graczyk-Zając

Orzecznictwo w zakresie:
 Wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

niepełnosprawność intelektualną 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-wychowaw-

czych (niepełnosprawność intelektualna 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 rocz-

nego 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 psychologiczno-pedagogicznej 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 klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły
ponadpodstawowej).
W ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Wejherowie
prowadzone są zajęcia dla dzieci młodszych rozwijające twórcze myślenie, podnoszące umiejętności komunikacyjne i społeczne, matematyczne i humanistyczne.
W PP-P w Rumi realizowany jest program „Akademia Nauczyciela”.
W PP-P w Wejherowie realizowany jest program „Szkoła dla Rodziców”,
skierowany do rodziców i opiekunów.

Pełna oferta obu Poradni znajduje się na stronie internetowej

www.poradnia-wejherowo.pl

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

Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Jesteśmy kuźnią talentów
PZPOW w Wejherowie 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 wykwali owaną kadrą nauczycielską,
w skład której wchodzą m.in.: trenerzy Kadry Polski, laureatka Szansy na Sukces, uczestniczka The
Voice of Poland, 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 prestżowe
przedsięwzięcia..
dyrektor placówki mgr Andrzej Byczkowski

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia
o zróżnicowanym proﬁlu.
TUTAJ każdy znajdzie coś dla siebie!
KOŁA SPORTOWO-REKREACYJNE
Koło
Miejsce
WEJHEROWO
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
Piłka ręczna
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
Gry zespołowe
PZS nr 1, ul. Bukowa 1
PZS nr 1, ul. Bukowa 1
Koszykówka
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
Piłka siatkowa
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
Modelarnia-radiojach ng
PZPP-P, ul. Oﬁar Piaśnicy 22
Strzelectwo sportowe
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
Tenis stołowy
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
RUMIA
Piłka siatkowa
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
Badminton

PZS nr 1, ul. Starowiejska 4

Gry zespołowe
PZS nr 2, ul. Grunwaldzka 57
REDA
Lekkoatletyka
MOSiR, ul. Łąkowa 59
Strzelectwo
PZS, ul. Łąkowa 38
KOŁA KULTURALNO-OŚWIATOWE
Koło
Miejsce
WEJHEROWO
Galeria Młodego Twórcy
PZPOW, ul. 3 Maja 49
Informatyczno-fotograﬁczne PZPOW, ul. 3 Maja 49
Plastyczne z el. ﬁlmu
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9

Plastyczne
Uwolnij kreatywność
– zajęcia artystyczne
Studio wokalne
Zespół wokalny
Projekt Moda
Nowoczesne techniki mul medialne
RUMIA
Poetyckie
Chór
REDA
Chór

PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
PZPOW, ul. 3 Maja 49
Studio Fotograﬁczne MDN,
ul. 12 marca 242
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS, ul. Łąkowa 38

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: h p://pzpow.pl

PUBLICZNA OFERTA KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
LP

Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna

1.

Powiatowy Zespół nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2c
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – zaoczne
(na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej)

2.

3.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 3

technik elektryk

Kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe

technik elektryk

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, ul. Budowalnych 2

Kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne
(na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej
i zasadniczej szkoły zawodowej od kl. II)

język angielski – historia - geograﬁa

Branżowa Szkoła II stopnia nr 2

technik pojazdów samochodowych
technik mechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
technik pojazdów samochodowych

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – stacjonarna / zaoczna
(na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej)

6.

język angielski - geograﬁa

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, ul. Grunwaldzka 57
Branżowa Szkoła II stopnia
Szkoła Policealna Wielobranżowa

7.

sprzedawca / kucharz
technik rachunkowości
technik administracji
technik spedytor
technik handlowiec
technik żywienia i usług gastronomicznych
magazynier - logistyk
technik logistyk

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344

Kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe
5.

matematyka - geograﬁa

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1
Szkoła Policealna Administracyjno-Finansowa nr 2

4.

rozszerzenia/zawody/kursy

technik usług fryzjerskich
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik usług kosmetycznych
ﬂorysta

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – zaoczne
(na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej)

geograﬁa – język angielski

STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO DLA UCZNIÓW

1. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym, za osiągnięcia minionego roku szkolnego
uczniom, którzy swoją działalnością szkolną, artystyczną, sportową lub społeczną przyczyniają się do promocji
Powiatu Wejherowskiego.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium są bardzo dobre wyniki w nauce oraz co najmniej dobra ocena z zachowania.
3. Z wnioskiem o Stypendium występuje zainteresowany uczeń lub dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wnioski
należy składać do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
4. Wniosek o przyznanie Stypendium należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wejherowie lub
bezpośrednio w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
5. Maksymalna kwota Stypendium wynosi 1.000 zł. Stypendium nie posiada charakteru socjalnego.
6. Wniosek do pobrania znajduje się na stronie www.powiatwejherowski.pl w zakładce Edukacja / dla ucznia.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 2c
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: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

www.wejherowo-elektryk.pl

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

www.pzs3.info

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344
Tel. (58) 672-24-15, mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl

www.pzs4-samochodowka.pl
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 38
Tel. (58) 678-70-80, mail: zspreda@spoko.pl

www.pzsreda.edu.pl

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
Tel. (58) 671-06-22, mail: 1lo@rumia.edu.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@hipolit.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: sekretariat@pzks.edu.pl

www.sosw-wejherowo.pl

