
Drodzy absolwenci ósmych klas szkół podstawowych!
Przedstawiamy Wam ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 

Starogardzki, którą przygotowaliśmy dla Was na nadchodzący rok szkolny 2020/2021.

1 września, nasze szkoły zapraszają Was do dalszej edukacji po zakończeniu nauki w szkołach 

podstawowych. Przygotowana oferta jest bardzo bogata i daje możliwości rozwoju intelektualnego, 

socjalnego i stwarza bardzo atrakcyjne możliwości nauki zawodu.

W zakresie kształcenia zawodowego nasz powiat, dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, rozwinął 

bazę materialną w dwóch centrach kształcenia zawodowego. W nowoczesnych budynkach i salach, 

w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia i urządzenia, będziecie mogli – jeżeli dokonacie wyboru 

naszych szkół – przygotować się do przyszłej pracy zawodowej na bardzo wysokim poziomie.

 Przygotowaliśmy dla Was wystarczającą liczbę miejsc. Teraz od Was zależy do których szkół 

i klas się dostaniecie.

 Życzymy Wam byście sumiennie i pracowicie spędzili ostatnie chwile w Waszych szkołach, 

byście bardzo dobrze zdali egzamin, byście osiągnęli wyniki, które pozwolą Wam dostać się do szkół, 

o których myślicie.

 Dokonajcie przemyślanych wyborów opartych o realne oceny swoich predyspozycji  

i możliwości, o szerokie konsultacje z kompetentnymi i życzliwymi Wam osobami.

 W nadchodzącym okresie Zarząd Powiatu Starogardzkiego życzy wszystkim ósmoklasistom 

wszelkiej pomyślności, a we wrześniu miejsca w trafnie wybranej szkole.

     
     

Patryk Gabriel Kazimierz Chyła

Wicestarosta Starogardzki Starosta Starogardzki

PowiatowaGazeta
21 marca 2018 r.   Egzemplarz bezpłatny            Informator Powia-
tu Starogardzkiego                             Numer 2(10) / 2018

Wybieramy 

przyszłość zawodową



               I LO -  NOWOCZESNA SZKOŁA SUKCESU  

„Jesteśmy dumni z tego,  
kim jesteśmy i skąd jesteśmy!!!” 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim im. Marii Skłodowskiej – Curie 
ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański 

 tel. (58) 562 29 03 
 e-mail: czerwonyogolniak@wp.pl; www.lo.internetdsl.pl 
 facebook: https://www.facebook.com/I-LO-w-Starogardzie-Gda%C5%84skim-

333668400037199/?fref=ts; https://www.facebook.com/samorzadstg/?fref=ts 
 instagram: @czerwonyogolniak 

     
Jesteśmy szkołą o 140-letniej tradycji. Zapewniamy skuteczność nauczania wysokie wyniki na egzaminie maturalnym 
oraz bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji na renomowanych uczelniach.  
100% uczniów zdaje egzamin maturalny!!!! 
 
W roku 2020/2021 dla kandydatów kończących szkołę podstawową zostaną utworzone 
następujące klasy: 
 

Politechniczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, fizyka. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
architektura, elektronika,  telekomunikacja, transport , 
nanotechnologia, mechatronika , budownictwo. 

 
 
 
 

 

Biznesowo - ekonomiczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, geografia. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
ekonomia, zarządzanie, logistyka, turystyka, marketing. 
 
 
            
 

Matematyczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, j. angielski. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
inżynieria biomedyczna, chemia, ochrona środowiska, 
biznes chemiczny.  
 
 
 
        
  

Prawno- społeczna 

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: 
j. polski, j. angielski 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.: 
prawo, socjologia, dziennikarstwo, stosunki 
międzynarodowe, public relations. 
 

 

 

Medyczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
biologia, chemia. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
medycyna, farmacja, stomatologia. 
 

 

 

   
Czekamy na 
Ciebie! 
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ATUTY SZKOŁY 
 wysoka zdawalność matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
 współpraca międzynarodowa ze szkołami państw w Grecji, Portugalii, Turcji, Włoszech, Hiszpanii, 

Niemiec, Anglii, Szwecji, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Francji 
 możliwość odbywania praktyk zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, 

nauka języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, 
 nowoczesne, dostosowane do kształcenia zawodowego pracownie informatyczne, 
 wielofunkcyjna hala sportowa z siłownią i salą fitness, 
 stypendia dla najlepszych uczniów fundowane przez pracodawców naszego regionu 

                   W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy kształcenie w 6 zawodach: 

1. Technik ekonomista  2. Technik analityk 

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w instytucjach 
związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w 
miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów  
i rachunkowości.  

Przedmioty punktowane 
w czasie rekrutacji: język 
polski, matematyka, język 
angielski i język 
niemiecki. Będziesz mógł 
uczyć się przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym 
takich jak matematyka i 
język angielski. 

 Pracę znajdziesz w zakładach farmaceutycznych, laboratoriach 
chemicznych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Będziesz uczył 
się w systemie dualnym w jednym z najnowocześniejszych zakładów 
przemysłowych na świecie; Zakładach Farmaceutycznych 
POLPHARMA SA  w Starogardzie Gdańskim 

Przedmioty punktowane w czasie 
rekrutacji: język polski, 
matematyka, język angielski i 
chemia. 
Będziesz mógł uczyć się 
przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym takich jak 
matematyka i chemia. 

3. Technik logistyk  4. Technik programista 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach logistycznych, 
przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów 
morskich i lotniczych oraz w hurtowniach. 
Przedmioty punktowane w 
czasie rekrutacji: język 
polski, matematyka, język 
angielski i język niemiecki. 
Będziesz mógł uczyć się 
przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym takich jak 
matematyka, język angielski  
 

 Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych 
firmach informatycznych , urzędach, we 
wszystkich gałęziach gospodarki, w których 
znajdują zastosowanie komputery.  
Przedmioty punktowane w czasie 
rekrutacji: język polski, matematyka, język 
angielski i informatyka 
Będziesz mógł uczyć się przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym takich jak 
matematyka, fizyka lub informatyka. 

5. Technik automatyk 
 

Automatyk może programować 
sterowniki i obrabiarki w 
zakresie urządzeń i instalacji 
automatyki, przeglądów 
technicznych i konserwacji 
urządzeń i instalacji automatyki, 
diagnostyki i remontu urządzeń i 
instalacji automatyki. 

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji: język polski, 
matematyka, język angielski i fizyka. 
Będziesz mógł uczyć się przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym takich jak matematyka i fizyka. 
 

 

6. Technik handlowiec 
 
Pracę znajdziesz w firmach handlowych w punktach sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w magazynach lub można prowadzić  własną 
firmę handlową. 

Przedmioty punktowane w czasie 
rekrutacji: 
język polski, matematyka, język 
angielski i język niemiecki. 
Będziesz mógł uczyć się 
przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym takich jak 
matematyka i język angielski 

ZESPÓL SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 
TECHNIKUM NR 1 

IM. NOBLISTÓW POLSKICH  
Adres: ul. Sobieskiego 6 83-200 Starogard Gdański 

Tel/fax: 58 56 222 49 
www.zse.com.pl, e-mail: szkola@zse.com.pl 



Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
• restauracjach, barach, kawiarniach
• pensjonatach
• instytucjach zajmujących się obrotem żywności.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Przygotowanie i wydawanie dań.
• Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Praktyczna nauka zawodu w wyposażonych w niezbędne 
sprzęty, nowoczesnych pracowniach szkolnych i na terenie 
Kociewskiego  Centrum Kształcenia Ustawicznego podnosi 
atrakcyjność kształcenia i umożliwia naszym absolwentom 
efektywne wejście na rynek pracy.

Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu dysponuje interna-
tem w którym mogą zamieszkać uczniowie z naszej szkoły 
oraz młodzież ze szkół z terenu Starogardu Gdańskiego. 

Internat znajduje się obok szkoły z dogodnym dojaz-
dem do miasta. Zapewniamy zakwaterowanie w 2, 3 i 4  
osobowych pokojach. Mieszkańcy internatu korzysta-
ją z całodziennego wyżywienia w stołówce szkolnej,  
a ponadto do ich dyspozycji są: sale cichej nauki, zaplecze 
kuchenne oraz szkolne obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Młodzież ma również możliwość rozwijania swoich pasji  
i zainteresowań. Obiekt jest całodobowo dozorowany. 

Technikum im. gen. Józefa Hallera
Owidz  ul. Szkolna 6,  83-211 Jabłowo

tel. 58-56-248-25,  fax 58-56-248-25,  e-mail: sekretariat@technikumowidz.pl

Technik elektronik 
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
• zakładach wytwarzających elektronikę użytkową i przemy-
słową 
• w zakładach usługowych i firmach instalujących oraz napra-
wiających sprzęt elektroniczny
• możesz prowadzić własną działalność gospodarczą
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicz-
nych.
• Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Technik mechatronik 
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
• przemyśle elektromaszynowym 
• stacjach serwisowych i diagnostycznych 
• biurach konstrukcyjno- projektowych 
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych.
• Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mecha-
tronicznych.

Technik informatyk
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
•  firmach wykorzystujących komputery oraz świadczących 
usługi informatyczne 
•  przedsiębiorstwach zajmujących się użytkowaniem i dystry-
bucją sprzętu komputerowego
•  punktach serwisowych sprzętu komputerowego.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami interne-
towymi oraz bazami danych.

Technik geodeta
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
• w przedsiębiorstwach geodezyjno – kartograficznych
• w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
• w jednostkach organizacji administracji geodezyjno - karto-
graficznej
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i re-
alizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
• Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i 
gospodarką nieruchomościami.

Technik hotelarstwa
Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?
•  hotelach, motelach
•  pensjonatach
•  ośrodkach wypoczynkowych.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:
• Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
• Realizacja usług w recepcji.

Oferta edukacyjna Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu



Zespół sZkół Zawodowych 
im. mjra henryka dobrZańskiego „hubala”

„Kształcimy profesjonalistów”
83-200  Starogard  Gdański  ul.  Paderewskiego 11

www.zszstarogard.pl,  zszstarogard@wp.pl

Technikum  nr 2
TECHNIK BUDOWNICTWA
• wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowla-
nych;
• organizacja robót i sporządzanie kosztorysów robót budow-
lanych;
TECHNIK ELEKTRYK – pod patronatem Energa 
-Operator 
• montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych;
• eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
TECHNIK MECHANIK 
• wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i na-
rzędzi;
• organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i 
urządzeń;
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZ-
NYCH 
• sporządzanie potraw i napojów;
• organizacja żywienia i usług gastronomicznych;

Branżowa Szkoła I stopnia:
 Klasy sprofilowane w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych, 
• stolarz, 
• elektryk, 
• elektromechanik pojazdów samochodowych, 
• sprzedawca, 
• kucharz, 
• fryzjer. 

Klasy wielozawodowe wszystkie inne zawody ujęte w klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

ATUTY SZKOŁY
Pracownie 
Posiadamy przestronne, nowocześnie wyposażone sale i gabi-
nety do nauki przedmiotów specjalistycznych, w tym:
- pracownię elektryczną wyposażoną dzięki wsparciu firmy 
Energa-Operator, 
- pracownię mechaniczną, 
- pracownię mechaniki samochodowej,
- pracownię żywienia,
- pracownię fryzjerstwa,
- pracownię budownictwa,
a także:
- sale komputerowe i centra multimedialne,
- świetlicę szkolną,
- bibliotekę z czytelnią, 
- siłownię,
- sklepik szkolny.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w nowoczesnych 
pracowniach w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego. 

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne:
- kursy i szkolenia oraz płatne staże i praktyki w ramach projek-
tów unijnych („Wybieram przyszłość zawodową -podniesienie 
jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”, 
„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawo-
dowych”),
- wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów firm, które 
współpracują ze szkołą,
- pokazy terenowe i poligony specjalistyczne,
- wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy,
- wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
- konkursy przedmiotowe i zawodowe,
- zajęcia sportowe.

Nauczane języki: 
język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminów  
zawodowych w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia.

Najlepsi uczniowie Technikum Elektrycznego otrzymują  
stypendia od Energa-Operator.

Szkoła prowadzi KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKA-
CJE ZAWODOWE.

Gwarantujemy Ci, że wybór naszej szkoły będzie Twoim naj-
lepszym startem w życie zawodowe!



Zespół sZkół Zawodowych 
im. mjra henryka dobrZańskiego „hubala”

„Kształcimy profesjonalistów”
83-200  Starogard  Gdański  ul.  Paderewskiego 11

www.zszstarogard.pl,  zszstarogard@wp.pl

Zespół sZkół rolnicZych centrum ksZtałcenia praktycZnego 
im. jóZefa wybickiego w bolesławowie

Bolesławowo 15,  83-250 Skarszewy, tel. 58 588 22 36, 

e-mail: szkola@boleslawowo.pl, www.bolesławowo.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Szanujesz przyrodę, lubisz zwierzęta, interesujesz się mechanizacją to nasza szkoła jest dla Ciebie. 
Jesteśmy szkołą z 75-letnią tradycją kształcącą w zawodach związanych z rolnictwem  

i wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, dających uprawnienia rolnicze. 

TECHNIK WETERYNARII

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL. 12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocni-
czych 
TECHNIK HODOWCA KONI  

ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni 
ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni 
TECHNIK ROLNIK  

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konser-
wacją obiektów małej architektury krajobrazu 
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ  

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej 
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej 
TECHNIK PSZCZELARZ

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego jest szko-
łą kształcącą od 75 lat młodzież i dorosłych w kierunkach rolniczych i 
kierunkach związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiej-
skich. Szkoła mieści się w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym 
pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku. Możemy się pochwalić 
wieloletnią współpracą ze szkołami i instytucjami nie tylko w Polsce, ale także w państwach UE oraz  na wschodzie Europy. Organizujemy 
praktyki oraz uczestnictwo w stażach za granicą (m.in. Niemcy, Francja). Corocznie nasi uczniowie mają okazję uczestniczyć w praktykach 
zagranicznych realizowanych w ramach programu ERASMUS+, POWER VET oraz w praktykach w gospodarstwach rolnych w hrabstwie 
Bentheim w Niemczech. Dzięki tej aktywności możemy systematycznie doposażać pracownie praktycznej nauki zawodu. Posiadamy własne 
Centrum Kształcenia Zawodowego w skład, którego wchodzą zabudowania gospodarcze (w których prowadzimy chów i hodowlę zwierząt 
gospodarskich, takich jak: konie, bydło mięsne i mleczne, trzoda chlewna, owce, kozy, króliki, ptactwo ozdobne, gołębie itp.). Posiadamy 
nowo zmodernizowane stajnie dla koni wraz z krytą, ogrzewaną ujeżdżalnią. Zmodernizowaliśmy budynki dla praktycznej nauki zawodu oraz 
zakupiliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne za ok. 3 mln zł. Do celów dydaktycznych służą również pola uprawne i 36 ha jezioro. Oferujemy na-
szym uczniom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych: kurs spawacza, 
kurs prawo jazdy kat. T, kurs obsługi wózków widłowych, kurs maszyn samobieżnych. W tradycję naszej szkoły na stałe wpisały się m.in.: 
Bolesławowo BusinessWeek, Mikołajkowy Pokaz Talentów, Konkurs Prozy i Poezji Jana Pawła II, Zimowe Obozy Jeździeckie dla kandydatów 
i uczniów naszej szkoły (dysponujemy stajnią z 27 końmi), Krwiodawstwo, Kociewska Wystawa i Pokaz Zwierząt Hodowlanych, Dożynki 
Powiatowe, Pokazy Ogierów Hodowlanych, Wystawy Bydła Mlecznego. 
Umożliwiamy także udział w zajęciach teatralnych, gry na gitarze, kółkach florystycznych i innych kołach zainteresowań.
Jesteśmy szkołą odkrywającą talenty, a w 2016 roku Technikum Weterynarii uznano za najlepsze Technikum Województwa Pomorskiego. 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ



Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu 
83-220 Skórcz, ul. Kociewska 7 
83-230 Smętowo Gr., ul. Gdańska 21 
 
 58 582 42 48   58 582 42 50 
 sekretariat@zspskorcz.pl        www.zspskorcz.pl 
 
 

TECHNIKUM  
EKONOMICZNE I LOGISTYCZNE 

ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 
Technikum o profilu wojskowym będzie przygotowywało młodzież do pracy w wojsku oraz  innych 
formacjach mundurowych. Zajęcia lekcyjne odbywają się w szkole w Skórczu. 

Program kształcenia opracowany został na podstawie programu szkolenia w Siłach Zbrojnych RP.  
Treści programowe obejmują wiadomości i umiejętności z zakresu: 
       regulaminu ogólnego 
       regulaminu musztry 
       szkolenia strzeleckiego  
       techniki samoobrony 
       wychowania fizycznego i sportu 
       zajęć pływackich 
       ceremoniału wojskowego 

DLA UCZNIÓW TEJ KLASY OFERUJEMY: 
 wyjazdy na basen 
 zajęcia z zawodowymi żołnierzami Pułku 
Wsparcia Dowodzenia Dowództwa 
Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód 
 wyjazdy na strzelnicę kulową Koła Myśliwskiego 
 zajęcia z zawodnikami i trenerami „kick-boxingu” i innych sztuk walki 
 wyjazdy do jednostki wojskowej na zajęcia z zawodowymi żołnierzami 
 udział w programie współpracy z MON gwarantujący możliwość 
zatrudnienia w siłach zbrojnych 
 
DODAKTOWO OFERUJEMY MŁODZIEŻY: 
 dobrze wyposażone pracownie informatyczne ze stałym dostępem do Internetu 
 
 
 
► SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (wielozawodowa)  
zajęcia odbywają się w szkole w Smętowie Granicznym 
 
 
 

UCZNIOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI: 
 
 internat: pokoje 3-osobowe (aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł) 
 stołówkę szkolną z domowymi obiadami 
 halę sportową 
 Wi-Fi free 
 pomoc i poradnictwo pedagoga szkolnego 
 bibliotekę z bogatym księgozbiorem 
 

www.zspskorcz.pl  



Zespół sZkół ponadpodstawowych w cZarnej wodZie 
ul. Mickiewicza 1J, 83-262 Czarna Woda

tel.: 585878400            fax: 585878444
e-mail: zspczarwod@poczta.onet.pl

www.zspczarnawoda.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wo-
dzie, to szkoła z wieloletnią tradycją  w zakresie  
szkolntwa zawodowego, przyjazna dla uczniów, gwa-
rantująca dobre i skuteczne nauczanie. 
Co nas wyróżnia:
• wysoka jakość kształcenia, 
• pożądane na rynku pracy profile kształcenia,
• nowoczesna baza dydaktyczna,
Nasze mocne strony:
• Stawiamy na komunikację i relacje interpersonalne;
• Dostrzegamy potrzeby każdego ucznia;
• Cenimy indywidualność;
• Promujemy młodych z talentem, zwłaszcza w dziedzinie 
technicznej i zawodowej;
• Preferujemy zdrowy styl życia i aktywność fizyczną;
• Uczniowie naszej szkoły bez problemu znajdują zatrudnie-
nie na lokalnym i zagranicznym rynku pracy;  
• Pomagamy w znalezieniu praktyki w wiodących przedsię-
biorstwach rynku lokalnego.

Fachowe umiejętności są kluczem  
do sukcesu

Wybór BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA daje możliwość:
• zdobycia wiedzy oraz odbycia płatnej praktyki w danym 
zawodzie,
• dobrego przygotowania praktycznego do wykonywa-
nia określonego zawodu, co umożliwia płynne przejście z 
okresu nauki do czynnego życia zawodowego,
• uzupełnienia wykształcenia w BRANŻOWEJ SZKOLE II 
STOPNIA (4 semestry), uzyskanie tytułu technika oraz ma-
tury, która umożliwia podjęcie studiów.

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia 
KLASA WIELOZAWODOWA

Naukę w danej klasie wielozawodowej Branżowej Szkoły  
I stopnia może podjąć młodzież pragnąca kształcić się  
w wybranym przez siebie zawodzie, np.:
•  sprzedawca
• kucharz
 • cukiernik
• fryzjer
• stolarz
• mechanik pojazdów samochodowych
• wędliniarz
• mechanik monter maszyn i urządzeń
• velektryk
• elektromechanik
• ślusarz
• lakiernik
• piekarz
• kierowca - mechanik
• mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
• murarz-tynkarz
• i inne. 
Kształcenie zawodowe odbywa się w formie:
- praktycznej nauki zawodu u pracodawców w wybranych za-
wodach,
- wiedzę teoretyczną uczeń pogłębia w trakcie kursów zawo-
dowych,
- przedmioty ogólne nauczane są w szkole.

Zaletą systemu kształcenia 
w klasach wielozawodo-
wych jest nauka w rzeczy-
wistych warunkach pracy, 
nawiązanie współpracy z 
potencjalnym pracodaw-
cą.
Współpracujemy z firmą 
„Steico”, jednym z wiodą-
cych przedsiębiorstw w 
branży drzewnej w Polsce. 
Zakład przyjmuje na zaję-
cia praktyczne absolwen-
tów chcących kształcić się 
w zawodzie: mechanik-
operator maszyn do pro-
dukcji drzewnej (klasa patronacka).
Młodzież ta otrzyma:
• gwarancję zatrudnienia po skończeniu szkoły;
• specjalny system wynagrodzenia (premia za frekwencję oraz 
dobre wyniki w nauce)
• trzynastą pensję.
Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z:
• bezpłatnego dowozu do firmy (z rejonów, z których dowoże-
ni są pracownicy);
• funduszu socjalnego;
• dodatkowych bonusów oferowanych przez firmę.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA  
/kształcenie w formie zaocznej/ 

Proponujemy kształcenie   
w BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ na kierunku:

technik technologii drewna.
Oferta skierowana jest do absolwentów Branżowych Szkół 
I stopnia, którzy uzyskali kwalifikacje w zawodach: stolarz, 
mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, tapicer, 
koszykarz-plecionkarz oraz chcą zdobyć wykształcenie na po-
ziomie technika z możliwością przystąpienia do matury.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania 
zadań zawodowych w zakresie:
• wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopo-
chodnych;
• wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją ma-
szyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z 
drewna i materiałów drewnopochodnych.
• planowania procesów technologicznych;
• sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i 
technologicznej;
• organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych 
związanych z przetwarzaniem drewna.
Możliwości zatrudnienia:
• małe, średnie i duże zakłady branży drzewnej, głów-
nie fabryki mebli stolarskich, przedsiębiorstwa produkujące 
tworzywa drzewne, tartaki, zakłady produkujące stolarkę bu-
dowlaną, architekturę ogrodową, opakowania z drewna i two-
rzyw drzewnych, galanterię drzewną, pracownie konserwacji 
zabytków
• własny warsztat. 



Zespó! Szkó! Publicznych w Skarszewach!
Bran"owa Szko!a I stopnia w Skarszewach

 
ATUTY NASZEJ SZKO!Y  

! pomoc i poradnictwo pedagoga i psychologa szkolnego, 

! dualny system nauczania zawodu,  

! nowoczesne sale komputerowe z dost#pem"do internetu !
i platformy edukacyjnej, 

! biblioteka z czytelni$ z bogatym ksi#gozbiorem,  

! %wietlica, 

! wspó!praca z lokalnymi pracodawcami i przedsi#biorcami.                                       

Kszta!cimy uczniów w ka"dym wybranym zawodzie uj#tym w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: cie%la, deka-
rz, kamieniarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wyko&czenio-

wych w budownictwie, murarz- tynkarz, stolarz, tapicer, elektromechanik , elektryk, elektronik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, 
blacharz, mechanik - monter maszyn i urz$dze&, operator obrabiarek skrawaj$cych, %lusarz, blacharz samochodowy, elek-
tromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, rolnik, cukiernik, 
piekarz, przetwórca mi#sa i innych.!
 

                              “ Kszta!cimy z pasj" …” 

Czas trwania nauki: 3 lata!
- nauka ko&czy si# egzaminem zawodowym!
- absolwent szko!y uzyskuje %wiadectwo uko&czenia szko!y oraz dyplom 
potwierdzaj$cy kwalifikacje w danym zawodzie lub tytu! czeladnika 

DODATKOWO OFERUJEMY M!ODZIE"Y 
! udzia! w treningach sportowych w bardzo dobrze wyposa"onym Skarszewskim Centrum Sportu 

! wyjazdy na wycieczki, wyjazdy na mi#dzynarodowe targi bran"owe m. in. targi meblowe w Poznaniu 

! udzia! w konkursach  

! wymian# m!odzie"y z Mechernich  

83-250 Skarszewy, ul Kopernika 3  tel./fax: (58) 588 25 41 !

 http://www.zsp.skarszewy.pl   e-mail: sb@zsp.skarszewy.pl



Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 
2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego

Tytuł projektu: „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w 
Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Koszty ogółem: 17 457 463,75 zł
Dofinansowanie: 14 387 698,42 zł

Zakres: Przebudowa budynku Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i 
remont 3 budynków Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

Wsparcie w ramach projektu uzyskały szkoły zawodowe z powiatu starogardzkiego tj. Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół 
Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Bolesławowie. Pracownie zostały wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na 
potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych. Wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego i warszta-
tów szkolnych zostało przygotowane z uwzględnieniem wykazu opracowanego przez MEN oraz skonsultowane z pracodawca-
mi z danej branży. W doposażonych pracowniach będzie można się kształcić w ramach takich zawodów jak technik: informatyk, 
telekomunikacji, teleinformatyk, mechatronik, elektronik, hodowca koni, rolnik, agrobiznesu, architekt  krajobrazu, turystyki 
wiejskiej, weterynarii, przetwórstwa rolno - spożywczego, rybactwa śródlądowego, logistyki, spedytor, mechanik, mechanik 
pojazdów samochodowych, drogownictwa, stolarz, technolog drewna.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją  
i usprawnieniem źródeł ciepła

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii 
na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W projekcie brały udział cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu, Gmina 
Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski 
Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (MOF).
Termin realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018
Wartość projektu: 19 698 802,43 zł
Dofinansowanie projektu: 15 840 197,80 zł




