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Szanowni Rodzice! 
Drodzy Uczniowie! 

Z satysfakcją przekazujemy w Wasze ręce informator re-
krutacyjny opisujący publiczną ofertę edukacyjną powiatowych 
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

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 zda-
walność egzaminów maturalnych i zawodowych.

Oferują kształcenie w atrakcyjnych czteroletnich liceach ogólnokształcących otwierają-
cych 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 umie-
jętności. 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 loka-
lizacja. 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 edu-
kacyjną. Zapewniamy, że znajdziecie w niej szkołę, w której  zdobędziecie wymarzony zawód 
i osiągniecie oczekiwane wykształcenie. 

                                                                                          Starosta Wejherowski               
                                                                                             dr Gabriela Lisius                 



Jesteśmy nowoczesnym liceum, ale naszą siłą jest ponad 165-letnia tradycja, a prio-
rytetem dbałość o wysoki poziom kształcenia w przyjaznej i twórczej atmosferze. W 
naszej szkole przygotujemy Cię 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 eu-
ropejskich. Nasi uczniowie i nauczyciele wraz ze szkołami partnerskimi z Chorwacji, Czech, Estonii i Fin-
landii uczestniczyli w projekcie „The Mystery of Sience”, który skupiał się na wybranych zagadnieniach  
z matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Z nami nie tylko uzyskasz wysoki wynik na egza-
minie maturalnym, ale jeszcze zwiedzisz Europę i poznasz wspaniałych, otwartych i światłych ludzi. 
Zachęcamy do wyboru klasy dwujęzycznej z językiem angielskim. Oprócz zwiększonej liczby godzin ję-
zyka angielskiego w takiej klasie, będziesz mieć możliwość opanowania specjalistycznego słownictwa 

z zakresu geografii i matematyki. 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 bardziej komu-
nikatywny, płynny i naturalny, otworzy Cię na świat i poszerzy horyzonty.

dyrektor szkoły mgr Katarzyna Bojke

to ten profil jest dla Ciebie. Tutaj poznasz mechanizmy funkcjonowania 
prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości. W ra-
mach realizowanego przez Pomorską Izbę Adwokacką programu „Adwokat 
przydaje się w życiu”, będziesz miał możliwość udziału w symulacjach roz-
praw, inscenizacjach znanych procesów sądowych, lekcjach tematycznych 
prowadzonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich. Nauczyciele 
wesprą Cię w przygotowaniu do konkursów i olimpiad, gwarantujących 
zdobycie indeksów  już w szkole średniej.

 Klasa matematyczno-geograficzna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
matematyka, geografia, język angielski.  
Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce.

Jeśli w przyszłości planujesz studiować ekonomię, zarządzanie, marketing, 
stosunki międzynarodowe, rachunkowość, bankowość, geodezję lub go-
spodarkę przestrzenną, to zachęcamy  Cię do wyboru tego profilu. 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 wycieczkom, spotkaniom z po-
dróżnikami oraz udziałowi w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie 
Gdańskim. Doświadczeni nauczyciele uczący w tej klasie przygotują cię do 
konkursów i olimpiad przedmiotowych, w których nasi uczniowie niejed-
nokrotnie odnosili sukcesy. Liczymy, że i Ty dołączysz do grona laureatów 
z „Sobieskiego”. 

 Klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i dwujęzycznie:  
matematyka, geografia, język angielski.
Przedmioty uzupełniający: ekonomia w praktyce.
Przedmiot dodatkowy: Effective Communication.

Jeżeli Twoim atutem jest dobra znajomość języka angielskiego, wybierz 
klasę dwujęzyczną. Nauka w tym profilu to klucz do sukcesu w świecie 
biznesu, turystyki i dyplomacji. Jeśli wybierzesz klasę z nauczaniem dwu-
języcznym, to geografia i matematyka będą prowadzone w języku polskim  
i angielskim – w zależności od stopnia zaawansowania uczniów i ich moż-
liwości. W pierwszej drugiej i trzeciej klasie zaplanowano 6 lekcji języka 
angielskiego tygodniowo, a w czwartej klasie będzie to 5 lekcji w tygodniu. 
Nauczyciele przygotują Cię do konkursów i olimpiad matematycznych, ję-
zykowych i geograficznych. Klasa jest objęta patronatem Polskiego Towa-
rzystwa Neofilologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Klasa prawnicza
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem w przyszłości studiów na kierun-
kach: prawo, administracja, politologia lub stosunki międzynarodowe, 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
Należymy do prestiżowego grona najlepszych liceów w Polsce. 

Zapraszamy do „Sobieskiego”!



 Klasa biologiczno-chemiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
biologia, chemia, język angielski.

Zapraszamy Cię do tej klasy, jeśli wiążesz swoją przyszłość ze studiami 
na kierunkach przyrodniczych i medycznych. To klasa dla przyszłych leka-
rzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, sanitariuszy, weterynarzy, 
fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych. Będziesz miał okazję po-
znawać tajniki biologii i chemii, nie tylko od strony teoretycznej, ale także 
doświadczalnej, samodzielnie prowadząc eksperymenty. Współpracujemy  
z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Uni-
wersytetem Medycznym, College Medycznym oraz Centrum Chemii w Ma-
łej Skali, gdzie bierzemy udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych.  
W „biol – chemie‘’ możesz rozwijać swoje zainteresowania i sprawdzać wie-
dzę w olimpiadach, konkursach ekologicznych, biologicznych i chemicz- 
nych. Weźmiesz udział w warsztatach plenerowych i praktycznych lekcjach 
na UG i w Błękitnej Szkole. Będziesz miał również możliwość pochwalić się 
swoją wiedzą i zainteresowaniami przyrodniczymi podczas Młodzieżowych 
Konferencji Popularnonaukowych.

 Klasa: matematyczno-fizyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
matematyka, fizyka, język angielski.

W tej klasie będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne, aby w przy-
szłości z powodzeniem studiować budownictwo, automatykę i robotykę, ma-
tematykę, fizykę, czy energetykę na kierunkach inżynierskich. 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 pokaza-
mi i doświadczeniami oraz wycieczki tematyczne, między innymi do Narodo-
wego Centrum Badań Jądrowych, czy obserwatorium astronomicznego. Naj-
lepsi matematycy tworzą drużynę, która bierze udział w „Pomorskich Meczach 
Matematycznych”, współorganizowanych przez Instytut Matematyki UG.

 Klasa: matematyczno-chemiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
matematyka, chemia, język angielski.

Jeśli lubisz poznawać świat, nie przeraża Cię matematyka czy chemia, to 
zapraszamy Cię do wyboru tej klasy. Matematyka nauczy Cię logicznego 
myślenia, chemia odkryje przed Tobą niezwykłe procesy zachodzące w przy-
rodzie i okaże się, że reakcje chemiczne przestaną być dla Ciebie nieroz-
wikłaną zagadką. Wybierając ten profil będziesz miał możliwość rozwijania 
umiejętności laboratoryjnych i bezpiecznego eksperymentowania. Ten profil 
został stworzony z myślą o uczniach, którzy planują  studia na kierunkach ści-
słych – uniwersyteckich i politechnicznych, a także kierunkach medycznych. 
Nauczyciele uczący w tej klasie zabiorą Cię na zajęcia uniwersyteckie na Uni-
wersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej, zorganizują wyjazdy do 
instytutów badawczych oraz umożliwią Ci realizację projektów badawczych 
i ich prezentację.

 Klasa: humianistyczno-biologiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język polski, biologia, język angielski.

Masz szerokie i nieszablonowe zainteresowania humanistyczno-artystyczno-
-społeczne? Pasjonuje Cię teatr, film, śpiew, rysunek, nauki przyrodnicze, 
lubisz języki, ciekawi Cię literatura i filozofia? A może chciałbyś w przyszłości 
pomagać ludziom, być pedagogiem, psychologiem, kulturoznawcą, teatro-
logiem, animatorem kultury? Jeśli tak, ten profil jest dla Ciebie i otworzy Ci 

Wejherowo, ul. Bukowa 2c  
tel. 58 672 24 58

e-mail: sekretariat@liceum1.pl 
www.liceum1.pl

Proponujemy:
 możliwość zdobycia certyfikatów językowych Cambridge English 

B2 i C1,
 udział w seminariach międzynarodowych w Niemczech, projektach 

Erasmus+ oraz eTwinning,
 rozwijanie talentów aktorskich w szkolnym kole teatralnym „Prawie 

Lucki”,
 różnorodne zajęcia sportowe,
 naukę języka niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego,
 przygotowanie do konkursów i olimpiad, także artystycznych i mu-

zycznych,
 liczne kółka zainteresowań, np. filozoficzne, translatorskie, fotogra-

ficzne, szkolne koło elektroniki,
 możliwość korzystania z multimedialnej auli i świetnie wyposażo-

nej biblioteki z czytelnią i mediateką,
 wykorzystanie iPadów na lekcjach,
 dla aktywnych: wolontariat, Caritas, PCK
 zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego.

drogę na wiele kierunków studiów - od humanistycznych poprzez filolo-
giczne, pedagogiczne aż po przyrodnicze i medyczne. Nauczyciele pomogą 
Ci w przygotowaniu do olimpiad: polonistycznej, medialnej, biologicznej, 
ekologicznej. A może marzysz o karierze pisarskiej? W tej klasie będziesz 
mógł chodzić na zajęcia kreatywnego pisania, a może nawet wygrywać 
pierwsze literackie konkursy. Weźmiesz udział w spotkaniach i panelach dys-
kusyjnych z pedagogami i psychiatrami. Podczas spotkań organizowanych 
przez Okręgową Izbę Lekarską będziesz mógł zapoznać się z najnowszymi 
osiągnięciami z dziedziny medycyny. Dzięki realizowanym przedmiotom  
w zakresie rozszerzonym dostaniesz się na wymarzone studia, a nauka w 
szkole stanie się fascynującą przygodą.



 Technik elektryk
Jeśli zechcesz zostać technikiem elektrykiem to w miarę upływu czasu 
i zdobywania nowych umiejętności żadne urządzenie elektryczne nie bę-
dzie dla Ciebie tajemnicą. W praktyce będziesz mógł się przekonać, że to 
praca czeka na elektryków, a nie elektrycy na pracę. Jeśli chcesz zostać 
technikiem elektrykiem to nauczysz się wszystkiego w pracowniach wypo-
sażonych w nowoczesny sprzęt, którym posługują się prawdziwi fachowcy. 
To nie symulatory i naśladujące rzeczywiste urządzenia modele, ale aparaty 
obecne w każdym, nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Będziesz cho-
dził w naszej szkole „śladami prądu”…Technik elektryk obsługuje, konser-
wuje, naprawia, maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne. W zakładach 
przemysłowych jest osobą odpowiedzialną za bezawaryjną pracę wszyst-
kich urządzeń elektrycznych oraz całej instalacji elektrycznej. W nowo po-
wstałych obiektach wykonuje od podstaw całą infrastrukturę elektryczną 
w obiekcie. Dobiera poszczególne jej elementy, instaluje, uruchamia  i dba 
o bezawaryjną pracę.

 Technik elektronik
Elektronika to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technolo-
giach, które ułatwiają człowiekowi życie. Elektronika jest wszędzie: telefo-
ny komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD. Podstawowe znaczenie ma 
ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie...
niemal wszędzie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicz-
nej wymaga istnienia specjalistów. Nasza Szkoła takich przygotowuje, bo 
technik elektronik nie musi martwić się o pracę...Technik elektronik to 
przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji 
społecznej. Uzyskana wiedza oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie 
tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować 
kształcenie na uczelniach wyższych.

 Technik automatyk 
Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami 
sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i prze-
mysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka). 
Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawo-
dowych. Zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i tworzeniem dla 
maszyn odpowiedniego oprogramowania. Pełni nadzór nad pracującymi 
urządzeniami oraz robotami przemysłowymi. Jego zadaniem jest również 
opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestniczenie  
w ich odbiorze i uruchamianiu. Uzyskanie tytułu technika automatyka stano-
wi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach, na wielu 
kierunkach, do których należą m.in.: automatyka, automatyka i robotyka, 
elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka.

Zapraszamy  kreatywnych,  młodych  ludzi,  ciekawych  życia,  pragnących 
zmieniać rzeczywistość na lepszą, ciekawszą i barwniejszą. W „Elektryku” 
znajdziecie wszystko, co  jest potrzebne do  realizacji  tego celu. Uzyskacie 
niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, która pomoże Wam 
otworzyć drzwi do świata nowych możliwości, gdzie Wy i Wasze pomysły, 
wsparte uzyskaną w murach naszej szkoły wiedzą, wykreujecie rzeczywi-
stość pełną cudów techniki, ale i wrażliwości społecznej, w której człowiek 
nadal jest najważniejszy. Zadbamy o to, abyście w trakcie nauki w naszej 
szkole poszerzyli swoją wiedzę ogólnokształcącą i specjalistyczną na temat 

fascynujących zjawisk fizycznych, nauczyli  się automatyzować procesy  technologiczne,  zarzą-
dzać infrastrukturą sieciową i systemami, tworzyć aplikacje, projektować i wykonywać instala-
cje elektryczne oraz nabyli wiele innych cennych we współczesnym świecie umiejętności. Dzięki 
stałej współpracy z uczelniami  takimi  jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni 
oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, jako uczniowie „Elektryka” będziecie mogli brać 
udział w ciekawych wykładach, warsztatach i laboratoriach. Dzięki zdobytej w naszej szkole wiedzy, umiejętnościom i kom-
petencjom społecznym w przyszłości rozpoczniecie wymarzoną, dobrze płatną pracę, a ci, którzy postanowią kontynuować 
edukację, mogą być pewni, że najlepsze kierunki na wyższych uczelniach technicznych staną przed nimi otworem.
Od wielu lat filozofią naszej szkoły jest wychowanie młodego pokolenia w duchu uniwersalnych wartości etycznych. „Elek-
tryk” to szkoła wymagająca, ale też przyjazna uczniom, dająca możliwości rozwijania talentów i pasji, otwarta na dialog 
z młodzieżą. Dzięki wspólnym staraniom kadry kierowniczej, nauczycieli i uczniów „Elektryk” był, jest i z pewnością będzie 
jedną z najlepszych szkół technicznych w Polsce, o czym świadczą złote, srebrne i brązowe tarcze zdobyte w rankingu „Per-
spektyw”, w którym zawsze zajmujemy miejsce na podium. Liczymy, że dołączycie do nas i wspólnie stworzymy wyjątkową 
przestrzeń z ogromnym potencjałem.

dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Tomczak

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
Przyjdź, zobacz, zostań – zainwestuj w swoją przyszłość!

Technikum nr 1 – 5 letnie



 Elektryk
Dla osób, które wolą zajęcia praktyczne i chcą zdobyć atrakcyjny zawód. 
Elektryk zajmuje się przede wszystkim montażem, uruchamianiem ma-
szyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Po ukończeniu szkoły elektryk ma 
możliwość pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasi ucznio-
wie odbywają zajęcia praktyczne w firmach, które poza doświadczeniem 
dają szansę na zarobienie pierwszych pieniędzy. Zajęcia w szkolnych pra-
cowniach, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w dużym stopniu 
symulują rzeczywiste warunki pracy. Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia  
w zawodzie elektryk podczas 3 lat nauki i zajęć praktycznych u pracodawcy  
nabywa niezbędne umiejętności do podjęcia pracy zawodowej.  

 Technik informatyk
W zawodzie technika informatyka kształcimy od wielu już lat, a jednak rynek 
pracy nadal potrzebuje nowych adeptów tego zawodu. Dlatego też wszy-
scy ci, którzy chcą brać udział w rozwoju nowych technologii, zdobywać 
umiejętności pozwalające patrzeć w jasny sposób na swoją ścieżkę kariery 
wybierają właśnie ten kierunek. To także wysoka średnia zarobków w tej 
branży. Jeśli zechcesz zostać technikiem informatykiem zdobędziesz umie-
jętności: w posługiwaniu się komputerami, wiedzą o budowie i działaniu 
systemów operacyjnych, projektowaniu, tworzeniu i administrowaniu baz 
danych, dobieraniu konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługiwaniu 
lokalnej sieci komputerowej i nadzorowaniu jej pracy. Technik informatyk 
zajmuje się montowaniem, testowaniem i diagnozowaniem sprzętu kom-
puterowego, rozbudowywaniem i modernizowaniem zestawów komputero-
wych, konfigurowaniem stanowisk komputerowych i sieci komputerowych, 
administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi.

Dodatkowe informacje:
 Naukę praktyczną realizujemy w pracowniach zawodowych, wyposażonych 

na miarę XXI w.
 Szkoła współpracuje z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Morskim oraz 

Akademią Marynarki Wojennej – uczniowie mają możliwość odbywania zajęć 
w pracowniach specjalistycznych.

 Współpracujemy z instytucjami krajowymi z branży energetycznej, w tym 
z Nadmorskim Stowarzyszeniem Rozwoju Energetyki Jądrowej.

 Organizujemy praktyki zawodowe w renomowanych firmach i zakładach prze-
mysłowych województwa pomorskiego.

 Kształcimy w najbardziej poszukiwanych przez pracodawców branżach w wo-
jewództwie i kraju. Oferujemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji  
SEP i UDT oraz certyfikatów ECDL, Akademii CISCO i innych uprawnień spe-
cjalistycznych.

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

e-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl 
www.wejherowo-elektryk.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 – 3 letnia

W naszym LO królują dwa profile: programistyczny oraz biologiczno-geo-
graficzny. W proponowanych profilach w zakresie rozszerzonym realizowa-
ne są przedmioty:
- profil programistyczny z rozszerzoną informatyką, matematyką, fizyką;
- profil biologiczno-geograficzny z rozszerzonym językiem angielskim, geo- 
grafią oraz biologią.
Profile naszego liceum ogólnokształcącego utworzone zostały z myślą  
o pasjonatach nauk ścisłych i uczniach zainteresowanych zastosowaniem 
matematyki i fizyki w technice oraz nauce programowania.
Profil programistyczny jest najlepszym wyborem dla uczniów, którzy 
chcą nauczyć się programować w języku Java, C# lub C++, poznać podstawy 
języka SQL oraz dla uczniów zainteresowanych zastosowaniem matematy-
ki i fizyki w technice. Nasi uczniowie uczą się fizyki w praktyce, korzystając  
z jednej z najlepiej wyposażonych pracowni fizycznych w Polsce. Kierunek 
ten, to idealna propozycja dla tych, którzy chcą studiować na uczelniach tech-
nicznych i kształcić się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
Profil biologiczno-geograficzny to kierunek dla tych, którzy chcą zro-
zumieć zasady funkcjonowania współczesnego świata i zgłębić wszelkie 
aspekty życia społecznego i gospodarczego różnych państw, a także poznać 
świat przyrody. Będą oni mogli rozwijać swoje zainteresowania w klasach  
z rozszerzoną geografią i biologią.

III Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie



Szukasz szkoły dla siebie? Oferta kształcenia w PZS3 to zawsze trafny wybór! Pomożemy Ci zrealizo-
wać Twoje plany i zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód. Podstawy efektywnego kształcenia 
to profesjonalna kadra i nowoczesne pracownie, które znajdziesz w naszej szkole. Podczas nauki 
będziesz miał szansę na udział w projektach, programach edukacyjnych, krajowych i europejskich. 
Gwarantujemy efektywne wykorzystanie czasu na naukę. U nas zdobędziesz takie kompetencje klu-
czowe, które wspierają rozwój osobisty i pomagają znaleźć zatrudnienie. Będziesz mógł aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym realizując się jako świadomy obywatel.

dyrektor szkoły mgr Wojciech Rogocki

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie

 Technik spedytor – profil transport intermodalny 
- to atrakcyjny zawód dający duże możliwości zatrudnienia w jednym z naj-
bardziej rozwiniętych sektorów gospodarki narodowej jakim jest transport. 
Profil transport intermodalny pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności  
z zakresu organizacji transportu ładunku z wykorzystaniem różnych środ-
ków transportu, z naciskiem na dynamicznie rozwijający się transport 
kontenerowy. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł podjąć pracę  
u operatorów spedycyjnych organizujących kompleksowe usługi przewo-
zów 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 główny-
mi partnerami handlowymi. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł 
pracować w centrach logistycznych, w każdym zakładzie produkcyjnym, 
handlowym i usługowym posiadającym działy obsługi kontrahentów kra-
jowych 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 eko-
nomicznej. 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 pracować w urzę-
dach, w biurach księgowych, w bankach, sekretariatach, w towarzystwach 
ubezpieczeniowych, we własnej firmie.

 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 przed-
siębiorstwa. Technik rachunkowości znajdzie pracę w urzędach, biurach 
rachunkowych, działach finansowych dużych firm, a także w centrach 
usług dla korporacji międzynarodowych. Patronat nad klasą sprawuje 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Katedra Rachunkowości UG.

 Technik hotelarstwa – profil wellness & spa
- absolwent posiada umiejętności z zakresu rezerwacji usług hotelarskich  
i obsługi gości w  recepcji, utrzymywania porządku i czystości w obiekcie 
hotelowym, przygotowywania i podawania śniadań. Po ukończeniu szkoły 
możesz pracować w hotelach, motelach, pensjonatach, w ośrodkach wy-
poczynkowych i sanatoriach, na promach, na kolei, w komunikacji lotni-
czej. 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 reali-
zacji programów imprez turystycznych. Umiejętności z zakresu rekreacji  
i animacji czasu wolnego umożliwią uatrakcyjnienie wypoczynku klientów 
o bardzo popularne elementy turystyki aktywnej (nordic walking, spływy 
kajakowe, kuligi i inne). Prowadzimy kursy animatora czasu wolnego i pi- 
lota wycieczek.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener 
zdrowego stylu życia z elementami fitness i dietetyki
- to zawód dla zainteresowanych pracą w usługach branży gastronomicz-
nej. Podczas nauki absolwent zdobędzie umiejętności planowania żywienia, 
sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, organizo-

Technikum nr 2 – 5 letnie

PROFESJONALNIE! ZAWODOWO! SKUTECZNIE!  
Kształcenie zawodowe to przyszłość!



wania, rozliczania i sprzedawania produkcji gastronomicznej. Wiedza zdo- 
byta na zajęciach pozwoli zostać indywidualnym trenerem dietetycznym 
określającym zasady prawidłowego żywienia klientów w zależności od ich 
preferencji. Szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowe-
go Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii”.

IV Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 – 3 letnia

Wejherowo, ul. Budowlanych 2  
tel. 58 672 14 49

e-mail: sekretariat@pzs3.info 
www.pzs3.info

 Klasa sportowa z edukacją pożarniczą
- to kierunek dla zainteresowanych pracą w Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej lub w innych służbach mundurowych. Po uzyskaniu świadectwa 
maturalnego absolwent będzie przygotowany pod względem sprawnościo-
wym do podjęcia nauki na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, 
szkołach pożarniczych oraz innych uczelniach służb mundurowych. Patro-
nat nad klasą sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie.

 Cukiernik
- absolwent nabędzie umiejętności przygotowywania produktów cukier-
niczych od surowców do gotowego produktu, wykonywania dekoracji 
wyrobów cukierniczych, posługiwania się maszynami, narzędziami i urzą- 
dzeniami w zawodzie cukiernika. Absolwent może zostać zatrudniony  
w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach. Ukończony kierunek daje możli-
wość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifika-
cyjnych kursach zawodowych.

 Kucharz
- to zawód przygotowujący do podjęcia pracy w różnych firmach gastro-
nomicznych. Absolwent zdobędzie umiejętności sporządzania potraw 
zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, rozliczania produkcji gastro-
nomicznej i obsługi urządzeń gastronomicznych. Ukończony kierunek 
daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT
- to zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią 
informacyjną. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w sklepach 
komputerowych, w punktach serwisowych, w firmach administrujących 
sieciami komputerowymi, w urzędach, w działach obsługi informatycznej. 
Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli nabyć umiejętności w zakresie za-
bezpieczenia 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). Absolwent zdo-
będzie umiejętności z zakresu projektowania, programowania i testowa-
nia aplikacji mobilnych, webowych i desktopowych. Uzyskanie kwalifikacji 
programisty gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wynagradzanej pracy 
w firmach tworzących różnego rodzaju oprogramowanie – bazy danych, pro-
gramy graficzne, antywirusowe, gry elektroniczne i pozostałe.

 Klasa administracyjno-biznesowa NOWOŚĆ!
- to kierunek kształcenia dla uczniów, którzy chcieliby związać swoją przy-
szłość z administracją lub szeroko pojętym biznesem. Po uzyskaniu świa-
dectwa maturalnego absolwent może kontynuować naukę na uczelniach 
wyższych na kierunkach: ekonomicznych, biznesowych czy zarządzania,  
a także otworzyć i prowadzić indywidualną działalność gospodarczą.



 Klasa komunikacji międzynarodowej
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język polski, historia, język angielski. 

Faktorem wyróżniającym tą klasę jest możliwość nauki trzech języków ob-
cych, której nie znajdziesz w żadnej innej szkole. Na tym profilu uczniowie 
zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji nie tylko z języka angiel-
skiego, ale także z niemieckiego. Dodatkowo nasi lingwiści będą mieli szansę 
zdobycia podstaw języka hiszpańskiego, co będzie dla nich dodatkowym atu-
tem na nowoczesnym rynku pracy. Miłośnicy języków obcych mają szansę 
potwierdzenia swoich umiejętności, zdobywając certyfikaty językowe hono-
rowane w całej Europie. W tej klasie wdrożyliśmy także refundację stypen-
dialną, której zasady przyznawania określa odrębny regulamin dostępny na 
naszej stronie internetowej.

 Klasa kreatywności cyfrowej
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, matematyka, informatyka.

Profil stworzony został z myślą o przyszłych inżynierach, architektach, in-
formatykach i ekonomistach. Wybór tego oddziału umożliwi Ci zdobycie 
solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki. 
Szczególnie zapraszamy do tej klasy osoby gotowe do twórczego rozwią-
zywania problemów, które bazować będzie na sztuce logicznego myślenia 
oraz wyciągania precyzyjnych wniosków. Uczniowie tego profilu zdobywać 
będą umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz wykorzysty-

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
„Nie obudziłeś się, by być zwyczajnym”.

wania informatycznych narzędzi użytkowych. Zależy nam, by absolwenci 
tego kierunku jednoznacznie byli przekonani o tym, że teoria służy praktyce  
z uwzględnieniem idei, że praktyka odsłania nowe podłoża teoretyczne.

 Klasa kreowania wizerunku medialnego
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, język polski, historia. 

W tej klasie przede wszystkim zgłębisz tajniki literatury i historii. To kierunek 
kształcenia dedykowany tym, którzy wysoko cenią sobie piękno i bogactwo 
języka polskiego. Na autorskich zajęciach, przygotowanych przez naszych 
nauczycieli, poznasz również zasady, którymi kierują się powszechnie nas 
otaczające media społecznościowe. W tej klasie łączyć będziemy tradycyjne 
media z nowoczesnymi narzędziami komunikacji pozostając w kręgu myśli 
humanistycznej. Nasze drzwi otwarte są dla osób kreatywnych, dociekliwych, 
dla których komunikat werbalny i wizualny stanowi podstawę do przekazywa-
nia własnych myśli i poglądów. Klasa ta będzie także doskonałym miejscem 
rozwoju dla osób widzących siebie w roli prelegentów, producentów i wy-
dawców.

 Klasa nauk medycznych i odnowy biologicznej
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, chemia, biologia. 

W tej klasie zgłębisz wiedzę o człowieku i świecie przyrody. Jest to kierunek 
łączący nauczanie biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Jeśli bliskie 
jest Ci zgłębianie tajników ludzkiego ciała, które przebiega w harmonii  
z chęcią przeprowadzania licznych analiz chemicznych, powinieneś posta-
wić na naukę właśnie w tym oddziale. Zapraszamy do niego osoby, które 
swoją przyszłość wiążą z pomaganiem drugiemu człowiekowi na salach 
operacyjnych, w szpitalach, gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji oraz od-
nowy biologicznej.

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

Na tym profilu zgłębisz tajniki matematyki, która nie tylko wspomaga umie-
jętność logicznego myślenia, ale jest także narzędziem pozwalającym zro-
zumieć mechanizmy rządzące światem oraz dostrzec związki między nimi. 
Zgłębianie meandrów królowej nauk rozwinie Twoją zdolność stawiania 
hipotez oraz ich dowodzenia. Wykształci także Twoją sprawność tworzenia 
modeli matematycznych. Dzięki zajęciom z geografii na poziomie rozsze-
rzonym, pogłębisz swoją wiedzę o świecie i mechanizmach rządzących 
gospodarką, a ekonomia nie będzie dla Ciebie tylko słowem z audycji lub 
publikacji. Wybór tego kierunku kształcenia pozwoli Ci także na opanowa-
nie podstaw rysunku technicznego, co stanowić będzie dodatkowy atut na 
rynku pracy oraz ułatwi Ci start na wybranych uczelniach wyższych.

 Klasa prawnicza
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie. 

Dzięki realizacji podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z wie-
dzy o społeczeństwie oraz historii, na tym kierunku kształcenia będziesz 
poznawać różne systemy polityczne, ideologie oraz ich przemiany na prze-
strzeni dziejów. W czasie zajęć będziesz mieć okazję do zadawania trud-
nych pytań dotyczących historii i spraw społecznych. Dodatkowe zajęcia 
z edukacji obywatelskiej z elementami debaty oksfordzkiej wyposażą cię  

V Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie

Wejherowska „Samochodówka” to szkoła nowoczesna, bezpieczna i przyjazna 
uczniom. Jesteśmy otwarci na działania innowacyjne i udział w międzynarodo-
wych projektach edukacyjnych. Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych 
uczniów poprzez uczenie w działaniu. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań 
i wyrównanie szans edukacyjnych. Nieustannie wzbogacamy naszą ofertę edu-
kacyjną o nowe – odpowiadające potrzebom rynku pracy – kierunki kształcenia.

dyrektor szkoły mgr Cezary Lewandowski



w umiejętność skutecznego argumentowania oraz przekonywania innych 
do własnych racji. Nawiązana wcześniej współpraca umożliwia uczniom 
tego oddziału udział w rozprawach sądowych oraz warsztatach prowadzo-
nych przez wykładowców akademickich.

 Klasa sportu i turystyki
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, biologia i geografia. 

Kierunek ten łączy specjalistyczną dbałość o wszechstronny rozwój fizycz-
ny człowieka z nauczaniem biologii i geografii w zakresie rozszerzonym. 
Ten oddział stanowi kolebkę szkolenia sportowego w naszej szkole oraz 
jest kuźnią głównych reprezentantów „Samochodówki” na arenach powia-
towych, wojewódzkich i ogólnopolskich w wielu dyscyplinach sportowych. 
Naszym silnym atutem jest profesjonalna kadra trenerska, która po mi-
strzowsku wykorzystuje potencjał najbardziej wymagających miłośników 
aktywności fizycznej korzystając z pełnowymiarowej, nowocześnie wypo-
sażonej hali sportowej z siłownią i salą fitness oraz kompleksu wielofunk-
cyjnych boisk z bieżnią.

 Technik spawalnictwa 
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.  
Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny.

Kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego 
rynku pracy nie tylko w kraju, ale także w Europie. Kładziemy nacisk zarów-
no na kształcenie teoretyczne jak i praktyczne przy współpracy z „Łukasie-
wicz - Górnośląskim Instytutem Technologicznym” - dawniej Instytutem 
Spawalnictwa w Gliwicach. Uczniowie tej klasy mają możliwość zdobycia 
uprawnień spawalniczych (MAG135 i 136, TIG141, spawanie elektrodami 
otulonymi MMA111). Najczęściej wybierane kierunki studiów po tym pro-
filu: inżynier spawalnictwa, procesy spajania.

 Technik mechanik - specjalność: spawanie
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.  
Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny.

Zawód technik mechanik jest profesją o bardzo długiej tradycji. Jest ofertą 
szerokoprofilową, obejmującą zagadnienia projektowania, konstruowania, 
wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na które zauważalne 
jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie dziedziny gospodarki, 
(m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo) po-
trzebują techników mechaników.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I 
Stopnia istnieje możliwość konty-
nuacji nauki w dwuletniej Branżowej 
Szkole II Stopnia w celu zdobycia ty-
tułu technika. 

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

e-mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl 
www.pzs4-samochodowka.pl

Technikum nr 3 – 5 letnie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 – 3 letnia

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 – 2 letnia

 Technik pojazdów samochodowych
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.  
Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny.

Klasa dla pasjonatów motoryzacji. Nowocześnie wyposażone pracownie 
i stacja diagnostyczna stanowią nasze idealne zaplecze umożliwiające 
zgłębienie tajników naprawy pojazdów samochodowych oraz prowadze-
nia przedsiębiorstwa samochodowego, a doświadczeni nauczyciele po-
magają młodym fanom motoryzacji odkryć zagadnienia elektromobil-
ności. Najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: budowa 
maszyn, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.  
Przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny.

W tej klasie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związa-
ne z montażem oraz uruchamianiem instalacji chłodniczych i klimatyzacyj-
nych. Uczą się, w jaki sposób je obsługiwać, konserwować oraz oceniać ich 
stan techniczny. Kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zgłaszane przez 
pracodawców zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę oraz gwarantuje 
ciągły rozwój w dynamicznie rozwijającej się branży technicznej. Najczęściej 
wybierane kierunki studiów po tym profilu: chłodnictwo i klimatyzacja.

 Mechanik pojazdów samochodowych  
Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się motoryzacją oraz ob-
sługą i naprawą pojazdów samochodowych.

 Elektromechanik pojazdów samochodowych
Profil klasy przeznaczony dla uczniów, którzy interesują się mechaniką oraz 
elektryką pojazdów samochodowych.

 Ślusarz 
    (KLASA PATRONACKA FIRMY ZOELLER TECH) 
Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów interesujących się obróbką 
metali oraz naprawą maszyn i urządzeń. Szkoła umożliwia odbycie dobrze 
płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH.

 Blacharz samochodowy
Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów zainteresowanych wytwa-
rzaniem i naprawą nadwozi i podwozi samochodowych. 

 Klasa zdrowia publicznego
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, język polski, biologia. 

Na tym kierunku będziesz mieć szansę poznać pracę dietetyka oraz uło-
żyć swoją pierwszą dietę. Dowiesz się, dlaczego intuicja nas nie zawo-
dzi i jak wielka jest siła ludzkiej podświadomości. Jest to profil stano-
wiący odpowiedź na tendencję rozwoju oraz potrzeby społeczeństwa XXI 
wieku. Dodatkowym atutem tego oddziału jest niespotykane połączenie 
biologii i języka polskiego jako przedmiotów rozszerzonych. Dzięki temu 
będziesz mieć szansę podjęcia studiów na kierunkach związanych także  
z kosmetologią, fizjoterapią, czy pielęgniarstwem. Szczególnie zaprasza-
my do tej klasy osoby, które w centrum swojego zainteresowania stawiają 
człowieka, z jego zawiłą fizjologią oraz niepowtarzalną sferą psychiczną.



Szanowni Rodzice! Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, to nowoczesna i dynamicznie 
rozwijająca się placówka, która proponuje szerokie możliwości kontynuowania nauki  
w kierunkach, które zapewnią młodym ludziom pełny rozwój, satysfakcję oraz pozwolą 
osiągnąć sukces w życiu zawodowym. Szkoła stawia na rozwój ucznia poprzez dosto-
sowanie innowacyjnych programów nauczania do potrzeb rynku pracy, edukację prak-
tyczną, kształcenie z uwzględnieniem innowacyjnych osiągnięć branży transportowej, 
geodezyjnej i sektora kreatywnego. Współpracujemy z uznanymi ośrodkami edukacyj-
nymi i renowowanymi firmami w Polsce i za granicą, ciesząc się opinią rzetelnego, so-
lidnego partnera. Jesteśmy także liderem szkół mundurowych w regionie prowadząc 

klasy OPW. Naszą misją jest kształcenie specjalistów, którzy sprostają wymogom rynku pracy XXI wieku. 
Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie bądź kontynuują naukę na uczelniach wyższych.
Przyszli Uczniowie! Szukasz dobrze płatnego zawodu na rynku polskim bądź europejskim? Interesują Cię nowe technologie? 
Chcesz poznać specyfikę służb mundurowych? To łatwiejsze niż ci się wydaje. Podejmij naukę w Powiatowym Zespole Szkół  
w Redzie. Gwarantujemy wyjątkową atmosferę  oraz możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i certyfikatów. Jesteśmy 
szkołą sukcesu, kształcimy z pasją, zaangażowaniem i otwartością na innowacje. Wiemy również, że po latach, jako absolwent 
będziesz ją mile wspominał. Dołącz do nas, razem osiągniemy sukces.

dyrektor szkoły mgr Dorota Nowicka-Klimowicz

 Klasa wojskowa mundurowa
Profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w wojsku. Kandydat ma 
możliwość wzięcia udziału w: obozach militarnych i survivalach, Kursie 
Młodszego Ratownika WOPR oraz rozszerzonym Kursie Pierwszej Pomo-
cy, zajęciach z technik walki, strzeleckich i w imprezach sportowych (złazy  
i rajdy), spotkaniach ze specjalistami służb mundurowych. Prowadzimy Od-
działy Przygotowania Wojskowego MON pod patronatem Jednostki Woj-
skowej Formoza. 

 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 bezpie-
czeństwa publicznego, ćwiczenia z taktyki i samoobrony, działania w grupie, 
doskonalenie umiejętności strzeleckich. Program klasy, to fachowe przy-
gotowanie merytoryczne i fizyczne kandydatów do testów kwalifikacyjnych 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
„SREBRNA SZKOŁA 2023”  
w rankingu miesięcznika Perspektywy 

Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie

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 celno-
-skarbowego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw 
i rozliczeń celnych. Pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funk-
cjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów cel-
nych zachodzących w biznesie międzynarodowym. 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. 

 Technik lotniskowych służb operacyjnych, innowacja:  
     zarządzanie ruchem lotniczym
Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się zapotrzebowanie 
na specjalistów służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się 
do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych.  
Z nami będziesz wykonywał zadania związane z planowaniem, organizacją, 
nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych oraz podejmował 
działania w zakresie ochrony portu lotniczego. Nauczysz się monitorowania 
stanu infrastruktury portu lotniczego oraz koordynowania obsługi naziem-
nej statków powietrznych na płycie lotniska. Będziesz potrafił współdziałać 
z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej.  

do Policji, jak i kontynuacji nauki na wyższych uczelniach. Nasze działania 
wspiera Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.  

 Klasa penitencjarna mundurowa /certyfikowana NOWOŚĆ!
Program szkolenia z zakresu edukacji penitencjarnej stanowić będą za-
jęcia edukacyjne, na których zapoznasz się z funkcjonowaniem zakładów 
karnych, środkami oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych. Zdo-
będziesz wiedzę z zakresu podstaw psychologii i prawa, sportów walki, 
elementów musztry. Poznasz zasady posługiwania się bronią i środkami 
przymusu bezpośredniego, zdobędziesz treści z zakresu wychowania patrio-
tycznego i obywatelskiego oraz podniesiesz swoją sprawność fizyczną na 
obozach szkoleniowych. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w szkole i w Areszcie Śledczym  
w Wejherowie.

Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Zostań profesjonalistą!



Dlaczego My ?
•  Oddziały Przygotowania Wojskowego MON • nowoczesne pracow-
nie specjalistyczne •  przyjazna atmosfera •  wyjątkowa kadra • realiza-
cja europejskich projektów edukacyjnych • zagraniczne praktyki Era-
smus+ • europejskie certyfikaty • innowacyjne metody prowadzenia 
zajęć • wycieczki przedmiotowe • fachowe koła zainteresowań • kur-
sy online (MOOC) • wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych • 
sukcesy w olimpiadach • sukcesy sportowe • wolontariat • rozgrywki 
sportowe • organizacje uczniowskie • promocja zdrowia.

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

przedstawicielami pracodawców,
 zajęcia z zakresu strzelectwa, biegów na orientację, taktyki poru-

szania się w terenie zurbanizowanym i leśnym,
 zajęcia z edukacji wojskowej, organizowane we współpracy z Aka- 

demią Marynarki Wojennej i innymi służbami mundurowymi, strze-
lectwo,

 sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, lek-
koatletyka, badmington, SKS,

 szkolne koła zainteresowań: florystyczne, kaligrafii, fotografii i filmu, 
przedsiębiorczości, logistyczno-spedycyjne, Szkolny Klub Historyczny,

 zajęcia  dodatkowe – koła: matematyczne, ekologiczne, teatralne, 
historyczne, europejskie, ratownictwa medycznego, przedmiotów 
zawodowych, przygotowawcze do udziału w konkursach i olimpia-
dach,

 szkolne koło wolontariatu, zespół szkolny, efektywna działalność 
Samorządu Uczniowskiego,

 szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Debat, 
Dyskusyjny Klub Książki.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, innowacja: Wizualizacje  
     i drukowanie 3D
Już teraz zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest ogromne. 
Kształcenie z wykorzystaniem technologii procesów cyfrowych oraz mode-
lowania obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D. Nauczysz się obsługi 
graficznych programów do obróbki, projektowania i tworzenia publikacji  
z uwzględnieniem ebook-ów. Zdobędziesz wiedzę z zakresu przygotowania 
publikacji elektronicznej, obróbki druków cyfrowych i będziesz wykony-
wał druk przestrzenny 3 D. 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 
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie fotografowania, przygotowa-
nia 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 mate-
riałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Kariera profe-
sjonalnego specjalisty fotografii i multimediów stoi przed Tobą otworem!

 Technik reklamy, innowacja: social media, influencer marketing
Kształcimy specjalistów w dziedzinie nowych mediów, technik dzienni-
karskich i e – marketingu. Będziesz prowadził kampanie reklamowe i wy-
konywał projekty multimedialne. Odkryjemy przed Tobą świat budowania 
marki oraz promowania i kreowania trendów. Na zajęciach będziesz tworzył 
projekty reklam oraz badał skuteczność przekazu reklamowego. 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: wspomaganie 
komputerowe 3D

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 pro-
jektowania roślinnych obiektów krajobrazu!

Reda, ul. Łąkowa 38  
tel. 889 838 034 

e-mail: zspreda@spoko.pl; f/pzsreda 
www.pzsreda.edu.pl

Technikum geodezyjne – 5 letnie

 Technik geodeta
Geodeta, to zawód niezbędny i niezastąpiony w procesie realizacji inwe-
stycji zarówno prywatnych, jak i państwowych, dotyczących dróg, budow-
nictwa 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. Na-
uczysz się odczytywania map, dzielenia działek, mierzenia ich powierzchni. 
Profesjonalnie przygotujemy Cię do pracy w firmach geodezyjnych, biurach 
projektowych oraz jednostkach administracji państwowej. 

Technikum branż kreatywnych – 5 letnie

 Technik realizacji nagrań, innowacja: realizator dźwięku 
Zgłębisz tajniki tworzenia muzyki oraz rejestrowania i wykonywania post-
produkcji 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 po-
szukiwany na europejskim rynku pracy!



Drodzy Uczniowie!
Wybór szkoły średniej to trudne zadanie, ponieważ od niego zależeć będzie kierunek 
Waszej dalszej edukacji. „Książęta”, jak potocznie mówimy o naszej szkole, to wła-
ściwy wybór jeśli zależy Wam na nauce w oparciu o nowoczesne i eksperymentalne 
metody nauczania oraz przestrzeni, w której będziecie mogli rozwijać swoje pasje  
i zainteresowania. Dzięki gruntownej rozbudowie powstały profesjonalnie wyposa-
żone pracownie: fizyczno-chemiczna, informatyczna oraz nowoczesna biblioteka z wydzielonymi stre-
fami chillout dla osób, które chcą odpocząć w oczekiwaniu na kolejne zajęcia. Zawsze stawiamy dobro 
ucznia na pierwszym miejscu, dlatego chcemy, żeby atmosfera w szkole była przyjazna i budowała 

poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Kawiarenka Literacka i Rozwojownia to kolejne miejsca, które realizują powyższe 
wymagania całej naszej małej społeczności szkolnej.  Muszę przyznać, że z niezwykłą przyjemnością patrzę jak uczniowie, 
którzy przychodzą do nas jako dzieci dojrzewają do działań społecznych w wolontariacie i samorządzie uczniowskim, jak 
realizują swoje marzenia medialne, tworząc ciekawe i profesjonalne materiały do szkolnej TeLOw1zji, czy też prowadząc 
audycje radiowe w formie jakże popularnych podcastów, których można już posłuchać na Spotify. Moi Drodzy, decydując 
się na „Książęta” odkryjecie swoje predyspozycje zawodowe, rozwiniecie umiejętności, zdobędziecie wiedzę potrzebną  
do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie dojrzałości, ale nade wszystko znajdziecie własną drogę do sukcesu. 
Zapraszam do I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.

dyrektor szkoły mgr Lucyna Penkowska

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

 Klasy humanistyczne
Specjalność: dziennikarsko-medialna  
Specjalność: prawniczo-administracyjna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, historia, język polski  
Przedmioty dodatkowe: retoryka, podstawy prawa, edukacja medialna 
Patronat: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Jeśli jesteś humanistą, który interesuje się światem, jeśli chcesz udosko-
nalić swój warsztat pisarski i poszukać filmowych inspiracji, jeśli jesteś 
gotów na nowe wyzwania i możliwości, jakie daje patrzenie na świat przez 
obiektyw kamery - zapraszamy do klasy humanistycznej o specjalno-
ści dziennikarsko-medialnej. Oferujemy praktyczne warsztaty pod okiem 
nagradzanych mistrzów reportażu, zajęcia z psychologii mediów i public 
relations, wycieczki tematyczne (np. do Szkoły Filmowej w Łodzi), staż  
w szkolnej TeLOw1zji oraz udział w kole dziennikarskim i współpracę  

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich

z lokalnymi mediami. Jeśli jesteś natomiast zainteresowany mechanizmami 
funkcjonowania prawa, obowiązującymi aktami prawnymi, organami wy-
miaru sprawiedliwości i zasadami funkcjonowania administracji publicznej 
-  koniecznie wybierz specjalność prawniczo-administracyjną.  Współpracu-
jemy z Sądem Rejonowym w Wejherowie i Gdyni oraz Wydziałem Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 Klasy politechniczne
Specjalność: matematyczno-fizyczna  
Specjalność: matematyczno-informatyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
matematyka, fizyka/informatyka, język angielski
Przedmiot dodatkowy: fizyka doświadczalna, programowanie. 
Patronat: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Jeśli chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, poznać jaka jest 
struktura wszechświata i jakie prawa nim rządzą, pragniesz rozwijać swoje 
umiejętności posługiwania się techniką komputerową, a przy tym jesteś 
ambitny, pracowity, nie boisz się nowych wyzwań, chcesz poszerzać swoją 
pasję - to klasa dla Ciebie. Profil ten  skierowany jest do absolwentów szkół 
podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, w szczególności 
matematyką, fizyką i informatyką. Przeznaczony jest dla osób, które wiążą 
swoją przyszłość z naukami ścisłymi, np. mechatroniką, budową maszyn, 
mechaniką, lotnictwem, robotyką, automatyką, elektrotechniką, budow-
nictwem, matematyką stosowaną, ekonomią. Klasa działa pod patronatem 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.   



Atuty szkoły:
 nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz strefy rekreacyjne,  

biblioteka, kawiarnia,
 doskonały dojazd,
 liczne koła przedmiotowe,
 bardzo wysoka zdawalność matur,
 wymiany międzynarodowe,
 udział w projektach ERASMUS+, e-Twinning, Euroweek,
 wielofunkcyjne obiekty sportowe,
 zajęcia teatralno-muzyczne,
 Rozwojownia - miejsce rozwoju osobistego,
 możliwość nauki języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

Rumia, ul. Starowiejska 4 
tel. 58 671 06 22

kom. 570-936-971 
e-mail: 1lo@rumia.edu.pl 

www.lo1.rumia.pl

 Klasa psychologiczno-społeczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, biologia, język polski 
Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii, autoprojektowanie

Profil psychologiczno-społeczny 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 inny-
mi ludźmi oraz rozbudzisz wrażliwość na ich potrzeby. Poza obowiązkowy-
mi przedmiotami będziesz mógł uczęszczać na zajęcia z autoprojektowania,  
oraz psychologii i komunikacji interpersonalnej, w ramach których pogłębisz 
poszukiwane na rynku pracy umiejętności: kreatywność, zdolność logicznego 
myślenia, poszukiwanie informacji czy radzenie sobie ze stresem. 

 Klasa farmaceutyczno-medyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
biologia, chemia, język angielski 
Przedmioty dodatkowe:  chemia doświadczalna, zajęcia farmaceutyczno-
-kosmetyczne, ratownictwo przedmedyczne, biologia eksperymentalna
Patronat: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Twoim marzeniem jest zostać lekarzem, farmaceutą, stomatologiem? Marzysz 
o kosmetologii lub biotechnologii? Dołącz do naszej klasy farmaceutyczno–
medycznej.  Nauka w tej klasie to przede wszystkim praktyczne poznawanie 
biologii i chemii. Na lekcjach będziesz wykonywać preparaty mikroskopowe, 
przeprowadzać doświadczenia, zakładać hodowle, obserwować organizm 
i przeprowadzać eksperymenty, wykorzystując profesjonalny sprzęt w na-
szym laboratorium. Współpracujemy z wydziałem biologii UG, Politechniką 
Gdańską oraz GUM. Dodatkowo możesz uzyskać certyfikat ukończenia kursu 
pierwszej pomocy przedmedycznej uznawany w Polsce i za granicą. 

 Klasa dwujęzyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
geografia, język niemiecki
Przedmioty uzupełniające: translatoryka, literatura anglojęzyczna,  
kulturoznawstwo, językoznawstwo
Przedmioty nauczane w języku angielskim: historia, geografia, biologia
Patronat: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Jeśli Twój angielski jest już dobry, ale zastanawiasz się, w jaki sposób spra-
wić, by był jeszcze lepszy, look no further! Profil dwujęzyczny jest dla Ciebie! 
Masz możliwość sprawdzenia, czy będzie z Ciebie dobry tłumacz, bo prze-
cież są zajęcia z translatoryki. Podczas szkolnych debat w języku angielskim 
sprawdzasz swoją siłę perswazji. My wiemy, że angielski to nie tylko słówka  
i gramatyka, więc czekają na Ciebie zajęcia z kulturoznawstwa. Lubisz czytać  
w języku angielskim? Nie zapomnieliśmy też o kursie literatury. W chwi-
lach wytchnienia wychodzimy na sztuki teatralne w języku angielskim,  
a po lekcjach czeka na Ciebie szkolna grupa teatralna STAGE i przedstawienia, 
a jakże, w języku angielskim! Jeśli chodzą Ci po głowie egzaminy Cambridge:  
First, Advanced czy Proficiency, spełnimy i to marzenie, organizując za-
mkniętą sesję egzaminacyjną na terenie naszej szkoły. Dla kreatywnych  
i otwartych na nowe znajomości mamy projekty eTwinning i wymiany mię-
dzynarodowe. Z nami matura dwujęzyczna jest na wyciągnięcie ręki! 

 Klasa ekonomiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
matematyka, geografia, język angielski 
Przedmioty dodatkowe: statystyka i analiza danych

Jeśli chcesz zrozumieć, jak liczby rządzą światem, pragniesz posiąść umie-
jętność wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych i społecznych, in-
teresują Cię problemy ekonomiczne współczesnego świata, wówczas klasa 
ekonomiczna jest właśnie dla Ciebie! Klasa o profilu ekonomicznym umoż-
liwi Ci rozwijanie zainteresowań matematyką oraz geografią. Zdobędziesz 
również dodatkowe umiejętności z zakresu statystyki i analizy danych,  
a także poszerzysz swoją wiedzę przyrodniczą podczas wyjść terenowych 
czy wizyty w  IMGW.To najlepszy wybór dla osób, które w przyszłości 
chcą studiować ekonomię, matematykę i finanse, stosunki międzynaro-
dowe, rachunkowość, zarządzanie, turystykę i rekreację, geodezję, geoin-
formatykę, gospodarkę przestrzenną, budownictwo, ochronę środowiska  
oraz geografię i oceanografię.



 TWOJA PASJA – TWÓJ ZAWÓD 

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 unijnych programów Erasmus + czy Power Vet, będziesz mógł realizować prak-
tyki 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

 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 obsługi-
wania klientów.

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

 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 usług fryzjerskich
Jesteś otwarty na kontakty z ludźmi i masz bogatą wyobraźnię? Pragniesz 
poznać najnowsze trendy w dziedzinie fryzjerstwa? Rozwiń swoją kreatyw-
ność i zmysł artystyczny w naszej szkole. 

KLASA POD PATRONATEM RAINBOW 
 Technik organizacji turystyki 
Jesteś ciekawy świata oraz fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się 
organizować imprezy, a także usługi turystyczne. Podczas licznych warsz-
tatów 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 zawo-
du, zdobędziesz ciekawy zawód, cenne kontakty branżowe i doświadczenie  
w projektowaniu strojów.

Technikum – 5 letnie

im. Hipolita Roszczynialskiego



KLASY POD PATRONATEM 
POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ STOCZNIA WOJENNA

 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 sporzą-
dzać potrawy i napoje.

 Mechanik pojazdów samochodowych
Interesuje Cię motoryzacja, chcesz zdobyć wiedzę praktyczną oraz teore-
tyczną w dziedzinie obsługi i napraw pojazdów samochodowych? To kie-
runek 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 zawo-
dem i kluczem do sukcesu. 

Dzięki współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami nie będziesz miał pro-
blemu ze znalezieniem pracy  po ukończeniu szkoły. 

Rumia, ul. Grunwaldzka 57 
tel. 58 671 13 36 

e-mail: sekretariat@hipolit.info 
www.hipolit.info

 Monter systemów rurociągowych
Masz orientację przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, chcesz rozwinąć 
swoje uzdolnienia techniczne i pracować w zespole zajmującym się insta-
lacją i montażem systemów rurociągowych? Wybierz ten zawód. 

 Monter kadłubów jednostek pływających
Chcesz w przyszłości pracować w stoczniach w Polsce lub Europie? Zdo-
bądź wiedzę i umiejętności z zakresu montażu, modernizacji kadłubów 
okrętowych. Bądź przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach 
zajmujących się budową i remontami jednostek pływających oraz kon-
strukcjami stalowymi. 

 Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Jesteś dociekliwy i cierpliwy, cenisz sobie dokładność, precyzję, a majster-
kowanie sprawia Ci przyjemność? Nie zastanawiaj się dłużej, ten kierunek 
daje uprawnienia do: montażu, naprawy oraz konserwacji maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych, okrętowych i nie tylko.

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

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.

● ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT ZE SZKOŁY NA MIEJSCE 
PRAKTYK W STOCZNI WOJENNEJ ORAZ BEZPŁATNĄ OPIEKĘ  
MEDYCZNĄ DLA PRAKTYKANTÓW W „MEDICOVER”

● MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DODATKOWYCH KURSÓW ORAZ  
ZATRUDNIENIA W PGZ STOCZNIA WOJENNA PO UKOŃCZENIU 
SZKOŁY 



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 Two-
ich 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 zapew-
niamy możliwość poprawy funkcjonowania społecznego i kondycji psychofizycznej.

dyrektor szkoły mgr Małgorzata Woźniak

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 

typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych 
i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wy-
robów i półproduktów kulinarnych. 

 Murarz-tynkarz 
dla tych, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód związany z budow-
nictwem.  Do głównych zadań wykonywanych przez murarza-tynkarza nale-
ży wykonywanie różnego rodzaju elementów budowlanych takich jak: mury 
nośne, ścianki działowe, nadproża, stropy, sklepienia, układania glazury 
i terakoty, wykonywania tynków, gładzi gipsowych, izolacji przeciwwilgo-
ciowych, termicznych, tynków ozdobnych i szlachetnych, a także remontów 
i konserwacji obiektów budowlanych. 

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budow-
lanych, 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.

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Dajmy warunki, by wzrastali lepsi

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 
Specjalna 



1. Opieka nad terenami zielonymi: zajęcia ogrodnicze, pielęg- 
nacja roślin zielonych, mycie, czyszczenie różnych powierzchni, 
naprawa, łączenie różnych materiałów.

2. Prace porządkowo-naprawcze: ścielenie łóżek, naprawa, 
łączenie różnych materiałów, czyszczenie powierzchni drewnia-
nych, drewnopochodnych, lakierowanych, tapicerowanych. 

3. Prace biurowe i sprawy urzędowe: obsługa wybranych 
urządzeń technicznych jak komputer osobisty, telefon, kseroko-
piarka, laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, zapoznanie się  
z pracą punktów usługowych i urzędów.

4. Kultura żywienia: podawanie, sporządzanie posiłków, prze-
twórstwo owocowo-warzywne.

5. Zajęcia dekoracyjne: sztuka użytkowa z wykorzystywaniem 
surowców naturalnych.

6. Elementy krawiectwa: szycie ręczne, wyszywanie i haftowa-
nie, szydełkowanie.

7. Zajęcia z malarstwa i rysunku: malowanie pędzlem i farbą, 
malowanie na szkle, malowanie wyrobów ceramicznych.

8. Zajęcia z ceramiki: wyrób ceramiki artystycznej – modelo-
wanie ręczne w glinie, szkliwienie i zdobienie, wypalanie gliny  
w piecu, praca na kole garncarskim.

Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 
tel. 58 672 22 05 

e-mail: sekretariat@pzks.edu.pl 
www.sosw-wejherowo.pl

 Uczniowie naszych szkół mają prawo  do  przedłużenia okresu na-
uki o jeden rok szkolny. 

 Możliwość nauki do 24 roku życia!
 Istnieje możliwość zamieszkania w nowoczesnym i funkcjonalnym 

internacie.

Szkoła realizuje zajęcia w nowych pracowniach pozwa-
lających na opanowanie różnorodnych, przydatnych  

w życiu dorosłym umiejętności, które obejmują:

Szkoła Specjalna  
Przysposobiająca do Pracy nr 1



Kształcimy bezpłatnie w zawodach z obszaru społeczno-medycznego i wielobranżowego.
Proponujemy Państwu zdobycie zawodu w krótkim cyklu nauczania, w systemie dzien-
nym, wieczorowym lub zaocznym. Nasi słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności  
w naszych specjalistycznych, nowoczesnych pracowniach przedmiotowych oraz u bran-
żowych pracodawców.

dyrektor szkoły Waldemar Skrzynecki

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie

Jeżeli jesteś osobą kreatywną  
z wysokim poczuciem empatii  

i lubisz pracę z drugim człowiekiem  
zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  

Bezpłatnie kształcimy w zawodach:

 Asystent osoby niepełnosprawnej   
 asystuje osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym, 
diagnozuje warunki życia, dąży do usuwania barier na które 
natrafia podopieczny.

 Asystentka stomatologiczna
 przygotowuje gabinet stomatologiczny do pracy i asystuje 
lekarzowi dentyście w czasie zabiegów stomatologicznych.

 Higienistka stomatologiczna 
 współpracuje z lekarzem dentystą, świadczy usługi sto-
matologiczne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy 
ustnej.

 Opiekun medyczny 
 rozpoznaje i rozwiązuje problemy osoby chorej i niesamo-
dzielnej, świadczy usługi medyczno-pielęgnacyjne i opiekuń-
cze, współpracując z pielęgniarką i rodziną pacjenta.

 Opiekun w domu pomocy społecznej
 zaspokaja potrzeby higieniczno-pielęgnacyjne oraz psycho-
społeczne podopiecznych przebywających w placówkach opie-
kuńczych.

 Opiekun osoby starszej
 świadczy usługi wpierająco-opiekuńcze osobie starszej, 
pomaga jej w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego. 

 Opiekunka dziecięca 
 uwzględniając rozwój psychoruchowy dziecka prowadzi za-
jęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dzieci w wieku 
0–4 lat.  



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

e-mail: sekretariat@medyk-wejherowo.pl 
www.medyk-wejherowo.pl

 Opiekunka środowiskowa 
 organizuje pomoc i świadczy usługi opiekuńcze osobom 
przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym w ich śro-
dowisku domowym. 

 Ortoptystka
 świadczy usługi medyczne w zakresie ortoptyki, zajmuje się 
diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń wi-
dzenia obuocznego u dzieci i dorosłych, asystuje w badaniach 
okulistycznych.

 Podolog
 świadczy usługi w zakresie pielęgnacji stóp oraz wykonuje 
zabiegi profilaktyczno-lecznicze, współpracując z kosmetolo-
giem, diabetologiem, dermatologiem. 

 Technik masażysta
 świadczy usługi w zakresie masaży leczniczych, profilak-
tycznych, sportowych. Przywraca sprawność w różnych scho-
rzeniach, uśmierza ból duszy i ciała osobom przemęczonym  
i przepracowanym. 

 Technik usług kosmetycznych 
 wykonuje szereg zabiegów kosmetycznych, diagnozuje po-
trzeby skóry klienta, prowadzi edukację dotyczącą pielęgnacji, 
sprawia, że klient wygląda i czuje się pięknie i młodo.  

 Terapeuta zajęciowy 
 wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne przez  
zastosowanie różnych technik terapii, sprawia, że codzienność  
osób niepełnosprawnych staje się pełna radości i poczucia 
akceptacji. 

 Technik elektroradiolog
 świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazo-
wej, elektromedycznej i radioterapii, znajdując zatrudnienie  
w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 Technik sterylizacji medycznej 
 dba i zapewnia czystość mikrobiologiczną sprzętu oraz wyro-
bów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

 Technik administracji 
 przygotowuje dokumenty na podstawie przepisów prawa 
pracy i prawa cywilnego, prowadzi postępowania administra-
cyjne, sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów 
publicznych.

 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 zarządza bezpieczeństwem w środowisku pracy, kontroluje 
stan bhp, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organiza-
cyjne związane z bhp.

 Florysta 
 zajmuje się dekorowaniem i oprawą wizualną uroczystości 
i imprez, kreatywnie projektuje i wykonuje kompozycje flory-
styczne.



Zespół Poradni tworzą profesjonaliści otwarci na potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, 
zapewniający wieloprofilowe psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne usługi o najwyższym stan-
dardzie. Proponujemy bogatą ofertę pomocy i wsparcia naszych klientów w pełnieniu ich ról i obowiąz-
ków, realizowaną w przyjaznej atmosferze. Diagności i terapeuci posiadają bogate doświadczenie, 
stosują nowoczesne i wystandaryzowane metody diagnostyczne, dokształcają się na bieżąco w najlep-
szych centrach szkoleniowych w Polsce. Jeżeli Państwa dziecko potrzebuje pomocy i wsparcia lub chcie-
libyście dowiedzieć się jak pomóc mu w różnych sytuacjach edukacyjno-wychowawczych i życiowych, 
zapraszamy do naszych w placówek w Rumi i w Wejherowie. 

p.o. dyrektor zespołu poradni mgr Sylwia Romanowska

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznych w Wejherowie

Pełna oferta obu Poradni znajduje się na stronie internetowej 
www.poradnia-wejherowo.pl

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, autyzm, w tym 
zespół Aspergera niepełnosprawność sprzężoną, zagrożenie niedosto-
sowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, a w PPP w Wej-
herowie również z uwagi na: zaburzenia słuchu (dzieci niesłyszące, 
słabosłyszące), zaburzenia wzroku (dzieci niewidome, słabowidzące), .

 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 rozwo-
jowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (szczególnie 
uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z choro-
bami przewlekłymi), w szczególności poprzez: 
- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w zakresie 

terapii logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i terapii SI,
- 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, rów-
nież 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 indy-
widualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

- współpraca w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności  
w uczeniu się,

- współpraca w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych progra-
mów 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.

Szkoła dla Rodziców:
 W PP-P w Rumi realizowany jest program „Akademia Nauczyciela” oraz 

skierowane do rodziców i opiekunów programy „Szkoła dla Rodziców” 
i „Szkoła dla Rodziców małych dzieci”. 

 W PP-P w Wejherowie realizowany jest program „Szkoła dla Rodziców”, 
skierowany do rodziców i opiekunów. 

Realizowane projekty:
 W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” pro-

wadzone są zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie 
fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji spo-
łecznych (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 myśle-
nie, podnoszące umiejętności komunikacyjne i społeczne, matematyczne.

 Program „Za życiem” – w ramach rządowego programu realizowana 
jest kompleksowa pomoc dla dziecka i jego rodziny, w formie zajęć 
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, pomocy psy-
chologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci z trudnościami 
w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

 W ramach realizacji projektu 3.3.1. RPO 2014-2020 Jakość edukacji 
zawodowej Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego 
w powiecie wejherowskim odbywa się ścisła współpraca sieci dorad-
ców zawodowych szkół z powiatu wejherowskiego, na czele z koordy-
natorem projektu. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie,  
ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 58 77-08-540, e-mail pzwejherowo@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi,  
ul. Pomorska 3, tel. 58 671-09-56, e-mail poradniajanowo@wp.pl



LP Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna rozszerzenia/zawody/kursy

1. Powiatowy Zespół nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2c
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne   matematyka - geografia

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Stzrelecka 9
Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 technik elektryk
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe technik elektryk
Szkoła Policealna Bezpieczeństwa Publicznego nr 1 technik elektroniki i informatyki medycznej

3. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, ul. Budowalnych 2
III Liceum Ogólnoikształcące dla Dorosłych język angielski - geografia
Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 technik żywienia i usług gastronomicznych

technik handlowiec
Szkoła Policealna Administracyjno-Finansowa nr 2 technik rachunkowości

technik administracji
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe technik spedytor

technik handlowiec
technik żywienia i usług gastronomicznych
magazynier-logistyk
technik logistyk

4. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosych - zaoczne język angielski - historia - geografia
Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 technik pojazdów samochodowych 

technik mechanik 
Szkoła Policealna Mechaniczna nr 3 technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe elektromechanik pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych

5. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - stacjonarna / zaoczna język angielski - geografia

6. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, ul. Grunwaldzka 57
Branżowa Szkoła II stopnia technik usług fryzjerskich 

technik żywienia i usług gastronomicznych 
Szkoła Policealna Wielobranżowa technik administracji

technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik usług kosmetycznych 
florysta

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe technik usług fryzjerskich
technik żywienia i usług gastronomicznych

7. Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38
Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych - zaoczne geografia - język angielski 

Szkoła Policealna Wielobranżowa technik administracji

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.

PUBLICZNA OFERTA KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
O organizacji oddziału kształcenia dorosłych decyduje zgłoszenie wymaganej liczby kandydatów



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. 889-838-034, 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 Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279
Tel. (58) 672-22-05, mail: sekretariat@pzks.edu.pl
www.sosw-wejherowo.pl

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


