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Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! 

Z satysfakcją przekazujemy w Wasze ręce informator rekrutacyjny opisujący publiczną 
ofertę edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

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 znajdą 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                 



Będziesz również uczestniczył w przeglądach, konferencjach, sesjach na-
ukowych, na których poznasz, między innymi, wykładowców Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Nauczyciele wesprą Cię w przygotowaniu do konkursów 
i olimpiad: historycznej, polonistycznej, medialnej, filmowej, gwarantują-
cych zdobycie indeksów jeszcze w szkole średniej.

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

Jeśli w przyszłości planujesz studiować ekonomię, zarządzanie, marketing, 
stosunki międzynarodowe, rachunkowość, bankowość, geodezję lub go-
spodarkę przestrzenną, to jest profil dla Ciebie. 
W tej klasie nauczysz się jak być przedsiębiorczym, weźmiesz udział 
w szkolnej internetowej grze giełdowej, dowiesz się jak założyć własny 
biznes. Klasa ekonomiczna to nie tylko matematyka i przedsiębiorczość. 
Z nami będziesz rozwijać swoje pasje geograficzne - dzięki wyjściom, wy-
cieczkom, spotkaniom z podróżnikami oraz udziałowi w wykładach i warsz-
tatach na Uniwersytecie Gdańskim.

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

Zapraszamy Cię do tej klasy, jeśli wiążesz swoją przyszłość ze studiami na 
kierunkach przyrodniczych i medycznych. To klasa dla przyszłych lekarzy, 
stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, sanitariuszy, weterynarzy.  

 Klasa humanistyczno-prawnicza
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
język angielski, historia, do wyboru: język polski  
lub wiedza i społeczeństwo.

W tej klasie przygotujesz się do studiów humanistycznych – na wydziałach 
filologicznych, historycznych, prawniczych czy dziennikarskich, psycholo-
gii czy pedagogiki. Czy lubisz czytać lub sam tworzysz literaturę, pasjonu-
jesz się teatrem i kinem, fascynują Cię nowe media, chciałbyś spróbować 
swoich sił  jako dziennikarz? A może masz duszę artysty, marzysz o wystę-
pach na scenie, recytacji, śpiewie? Marzysz o karierze prawniczej? Ta klasa 
jest dla Ciebie. 

Jesteśmy nowoczesnym liceum, ale naszą siłą jest ponad 160-letnia tradycja, a prio-
rytetem dbałość o wysoki poziom kształcenia w przyjaznej i twórczej atmosferze. 
W naszej szkole zdobędziesz przygotowanie do studiów na najwyższym poziomie, 
a jednocześnie rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania, nawiążesz nowe przyjaź-
nie i będziesz doskonalić języki obce, biorąc udział w projektach międzynarodowych. 
Z nami nie tylko uzyskasz wysoki wynik na egzaminie maturalnym, ale jeszcze zwie-
dzisz Europę i poznasz wspaniałych, otwartych i światłych ludzi. 
NOWOŚĆ! Od września otwieramy grupy dwujęzyczne z językiem angielskim. 
Oprócz zwiększonej liczby godzin języka angielskiego w takiej grupie, będziesz mieć możliwość opa-

nowania specjalistycznego słownictwa z zakresu matematyki i geografii lub chemii. Nauczanie dwujęzyczne zapewni Ci 
lepsze przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zagwarantuje 
wszechstronny rozwój, ułatwi zdobycie pożądanych na rynku pracy certyfikatów, a przede wszystkim da możliwość posługi-
wania się językiem obcym w sposób autentyczny, otworzy Cię na świat i poszerzy horyzonty.

dyrektor szkoły mgr Katarzyna Bojke

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”!



Proponujemy klasy do wyboru: medyczną-biologiczną (z większą liczbą 
godzin z biologii) oraz medyczną-chemiczną (z większą liczbą godzin z chemii).
Będziesz miał okazję poznawać tajniki biologii i chemii nie tylko od strony 
teoretycznej, ale także doświadczalnej, samodzielnie prowadząc ekspe-
rymenty. Współpracujemy z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańskim  Uniwersytetem Medycznym oraz Centrum Chemii 
w Małej Skali, gdzie bierzemy udział w wykładach i zajęciach laboratoryj-
nych. Będziesz rozwijać swoje zainteresowania i sprawdzać swoją wiedzę 
w olimpiadach, konkursach ekologicznych i biologicznych.

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

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

Wejherowo, ul. Bukowa 1  
tel. 58 672 24 58

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

Proponujemy:
 możliwość zdobycia certyfikatów językowych Cambridge English 

B2 i C1,
 udział wymianach ze szkołami we Włoszech i Hiszpanii, w semina-

riach międzynarodowych w Niemczech, projektach Erasmus+ oraz 
eTwinning,

 rozwijanie talentów aktorskich w szkolnym kole teatralnym „Prawie 
Lucki”,

 różnorodne zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna 
i nożna, karate),

 naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, kaszub-
skiego i łaciny,

 przygotowanie do konkursów i olimpiad, także artystycznych i mu-
zycznych,

 kółko filozoficzne i translatorskie,
 możliwość korzystania z multimedialnej auli i świetnie wyposażo-

nej biblioteki z czytelnią i mediateką,
 wykorzystanie iPadów na lekcjach,
 doskonalenie kreatywnego myślenia i pracy zespołowej na zaję-

ciach Odysei Umysłu,
 dla aktywnych: Klub Europejski, wolontariat, Caritas, PCK,
 dla wszystkich: możliwość integrowania się poprzez działalność 

w Samorządzie Uczniowskim organizującym wyjazdy, koncerty, 
projekcje, wyjścia, integracje, happeningi, noce kinowe, wieczory 
matematyczne, bo „Sobieski” to więcej niż szkoła, to wspaniała 
życiowa przygoda.

 Klasa informatyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
matematyka, fizyka i informatyka. 

Klasa informatyczna przygotuje Cię do studiowania na kierunkach zwią-
zanych z informatyką. Oprócz gruntownego przygotowania z matematyki 
i fizyki, w klasie informatycznej możesz doskonalić umiejętności związane 
z algorytmiką i programowaniem, tworzeniem i obsługą baz danych w ję-
zyku SQL, obsługą arkuszy kalkulacyjnych i pracą z multimediami i grafiką 
2D i 3D. Na lekcjach informatyki przygotujesz się  do rozszerzonej matu-
ry z informatyki. Bazowym językiem programowania jest język C++. Jeśli 
fascynują Cię nauki ścisłe, interesujesz się nowinkami technologicznymi, 
a komputery to Twoja pasja, zapraszamy!



 Technik elektryk

Uczymy tworzyć instalacje elektryczne, siłowe i oświetleniowe, budować 
układy sterowania silnikami, projektować i budować napęd elektrycz-
ny w samochodach elektrycznych, instalować odnawialne źródła energii 
elektrycznej (solary, turbiny wiatrowe). Zajęcia prowadzone są w naszych 
specjalistycznych pracowniach. Nasze specjalności: elektroenergetyka, 
odnawialne źródła energii, inteligentne instalacje.

 Technik energetyk

Zawód dla osób, które pragną być  specjalistami w zakresie pozyskiwania 
i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii. Nasi uczniowie uczą się 
dobierania, instalowania, obsługi urządzeń i systemów służących do wytwa-
rzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych i niekonwencjonalnych, 
takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Podczas zajęć pro-
wadzonych w  specjalistycznych pracowniach lokalizują i usuwają usterki 
w układach automatyki energetycznej, dobierają aparaturę kontrolno-pomia-
rową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych. 

 Technik elektronik

Zawód dla osób, które pragną zajmować się nowoczesnymi technologiami 
i rozwiązaniami technicznymi. W naszych szkolnych pracowniach (wyposa-
żonych w nowoczesny sprzęt renomowanych firm) uczymy: montażu elek-
tronicznego, systemów alarmowych, domofonowych, monitoringowych, 
automatyki i robotyki, techniki komunikacji szerokopasmowej – w tym 
światłowodowej. Nasze specjalności: automatyka z elementami robotyki, 
elektroniczne systemy inteligentnych budynków.

 Technik informatyk

To specjalizacja dla tych, których pasjonuje budowa i działanie kompute-
rów, tworzenie aplikacji internetowych, animacji i grafik komputerowych. 
Nasze pracownie informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt 
i oprogramowanie, zajęcia prowadzone są przez specjalistów. Na techni-
ków informatyków czeka w przyszłości atrakcyjna i dobrze płatna praca 
w kraju i za granicą. Nasze specjalności: programowanie aplikacji mobil-
nych, grafika i animacja komputerowa, naprawa komputerów.

 Technik programista 

Nasi uczniowie opracowują i wdrażają do użytku programy komputerowe, 
np. programy zarządzające bazami danych, programy aplikacyjne (np. 

Wejherowski „Elektryk” istnieje ponad pół wieku, ma swoją renomę, prestiż, i przede 
wszystkim historię, którą tworzyli i nadal tworzą wspaniali ludzie: pokolenia dyrekto-
rów, nauczycieli - pasjonatów oraz uczniów - zaangażowanych, sumiennych, ciekawych 
świata, pragnących zdobywać wiedzę i rozwijać się. Wszystkie te niezwykłe osobowości 
spotkały się w murach „Elektryka”. Dumą napawa mnie fakt, że jestem dyrektorem właś- 
nie TEJ szkoły.
Mamy ambitne plany i cele, które konsekwentnie realizujemy. Od lat „Elektryk” znajduje się 
w czołówce najlepszych szkół technicznych w Polsce.
W trosce o poziom kształcenia i utrzymanie wysokich standardów stale rozwijamy bazę 

dydaktyczną. Od kilku lat, praktycznie każdego roku otwieramy nowe, specjalistyczne pracownie, głównie 
zawodowe i fizyczne, wyposażone na miarę XXI wieku. Wspierają nas m.in.: PGE Energia Odnawialna S.A., 
PGE Energia Jądrowa 1 Sp. z o.o., ENERGA S.A., SEP O/Gdańsk, „Chopin” Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Satel 
Sp. z o.o., „PKP Intercity” S.A., KONE Sp. z o.o. 
Ostatnio uruchomiliśmy nowoczesny kompleks siedmiu  pracowni zawodowych. Naszym priorytetem od za-
wsze było szkolnictwo zawodowe, oparte na solidnych fundamentach wiedzy ogólnej. Kontynuując wielo-
letnią tradycję „Elektryka”, jesteśmy wierni uniwersalnym wartościom humanistycznym, patriotycznym i za-
wodowym. W takim duchu wychowujemy kolejne pokolenia uczniów. Wymagamy od młodzieży, ale przede 
wszystkim od samych siebie. Dlatego nie mamy się czego wstydzić! Pragniemy tworzyć takie warunki rozwoju 
i kształcenia, by w przyszłości absolwenci mogli bez trudu odnaleźć swoją własną drogę przez życie. To prze-
cież Oni budują opinię o nas i są najlepszym świadectwem naszej misji i pracy.

dyrektor szkoły mgr inż. Krystyna Grubba

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie

Technikum nr 1 – 5 letnie

Przyjdź, zobacz, zostań – zainwestuj w swoją przyszłość!



montowaniem, uruchamianiem, obsługą i konserwacją układów automatyki 
przemysłowej, ich diagnostyką i naprawą. W szkole uczniowie odbywają serię 
zajęć praktycznych, które umożliwiają im szybkie podjęcie pracy w zawodzie. 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia istnieje możliwość dalsze-
go kształcenia zawodowego poprzez podjęcie nauki w branżowej szkole 
II stopnia. Absolwent może uzyskać dyplom technika oraz zdać egzamin 
maturalny.

edytory), systemowe i narzędziowe. Programiści są ciągle poszukiwani na 
rynku pracy. To zawód przyszłości. Branża IT, instytucje państwowe i firmy 
prywatne zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na programistów, oferując 
ciekawe warunki pracy i dobre zarobki. 

 Technik teleinformatyk
Tematyka zajęć obejmuje nowoczesne rozwiązania technologiczne wyko-
rzystywane w komputerowych, telefonicznych oraz telewizyjnych sieciach 
lokalnych i globalnych. Nasi uczniowie poznają zasady tworzenia kablo-
wych, światłowodowych i bezprzewodowych sieci mogących obsługiwać 
transfer danych (w tym głosu, obrazu i plików komputerowych – technolo-
gie LTE); Nasze specjalności: szerokopasmowy Internet, zarządzanie ser-
werami, komunikacja elektroniczna.

 Technik urządzeń dźwigowych 
Zawód dla osób, których fascynuje technika, nowe technologie i mają zdol-
ności manualne. Zajęcia praktyczno-techniczne prowadzone są w specjal-
nie do tego celu przygotowanej pracowni. Jeden ze światowych liderów 
branży wind i schodów ruchomych, fińska firma KONE - Kone Polska ob-
jęła patronat nad tą klasą. Technik urządzeń dźwigowych to nowy zawód, 
poszukiwany nie tylko w Polsce. 

 Technik automatyk 
Zawód potrzebny w przemyśle XXI wieku polegający na integracji inteli-
gentnych maszyn i systemów oraz automatyzacji procesów przemysłowych 
- zastępowaniu człowieka przez maszyny. Uczymy programować i wyko-
rzystywać sterowniki programowalne w tworzeniu automatycznej linii pro-
dukcyjnej. Nasi uczniowie są przygotowani do uczestniczenia w testowa-
niu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych 
urządzeń i układów automatyki. Diagnozują usterki i ustalają ich przyczyny. 
Poznają zasady napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją 
techniczną.

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

 Elektryk

Dla osób, które wolą zajęcia praktyczne i chcą zdobyć atrakcyjny zawód. Po 
ukończeniu szkoły elektryk ma możliwość pracy we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w firmach, które 
poza doświadczeniem dają szansę na zarobienie pierwszych pieniędzy. Za-
jęcia w szkolnych pracowniach, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, 
w dużym stopniu symulują rzeczywiste warunki pracy.

 Elektronik – nowość! 
To nowoczesny zawód w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicz-
nej. Szczególne zapotrzebowanie dotyczy montażu elementów elektronicz-
nych, instalacji gazowych, metrologii i urządzeń RTV i AGD, a także przy-
gotowania tych zużytych do recyclingu. Kwalifikacje zdobyte w szkole dają 
możliwość wykonywania przeglądów, eksploatacji i serwisowania instalacji 
i urządzeń dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań oraz 
innych instalacji specjalistycznych. 

 Automatyk – nowość! 
To nowoczesny zawód, występujący we wszystkich dziedzinach działalności 
gospodarczej, dający wiele możliwości zatrudnienia. Automatyk zajmuje się 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 – 3 letnia

Branżowa Szkoła II stopnia – 2 letnia

Dodatkowe informacje:
 Szkoła organizuje płatne praktyki, staże oraz branżowe kursy kwa-

lifikacyjne w ramach realizacji zadań zintegrowanego projektu za-
wodowego powiatu wejherowskiego.

 Organizujemy wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+.
 Kształcimy w najbardziej poszukiwanych przez pracodawców bran- 

żach w województwie i kraju. https://www.gov.pl/web/edukcja/ 
zawody-potrzebne-na-rynku-pracy-obwieszczenie-ministra-edu-
kacji-narodowej.

 Oferujemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji  SEP i UDT 
oraz certyfikatów ECDL, Akademii CISCO i innych instalacji specja-
listycznych.

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

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



Zastanawiasz się jaki zawód wybrać dla siebie? Oferta kształcenia w PZS3 to zawsze trafny wybór! 
Pomożemy Ci zrealizować Twoje plany i zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód. Profesjonalna 
kadra, nowoczesne pracownie, którymi dysponujemy to podstawy efektywnego kształcenia. Osiąga-
my dzięki temu najwyższe wyniki egzaminów zawodowych. Kształcimy w ścisłej współpracy z praco-
dawcami łącząc teorię z praktyką.  
Podczas nauki uzyskasz szansę udziału w rozmaitych projektach, programach edukacyjnych, kra-
jowych i europejskich. Dzięki realizowanym w naszej placówce kwalifikacyjnym kursom zawodo-
wym nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje potwierdzone egzaminami państwowymi, 

a nawet drugi zawód w planowym czasie nauki. Gwarantujemy Wam efektywne wykorzystanie czasu poświęconego na 
edukację zawodową. dyrektor szkoły mgr Wojciech Rogocki

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. 
Uruchamiany profil pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu 
organizacji transportu ładunku z wykorzystaniem różnych środków trans-
portu, z naciskiem na dynamicznie rozwijający się transport kontenerowy. 
Po ukończeniu szkoły będziesz mógł podjąć pracę u operatorów spedycyj-
nych organizujących kompleksowe usługi przewozów lądowo-morskich 
i lądowo-powietrznych.

 Technik usług kelnerskich
- to zawód dla zainteresowanych profesjonalną obsługą konsumenta. Po 
ukończeniu szkoły czeka Cię perspektywa atrakcyjnej pracy w hotelach, 
restauracjach, pensjonatach. Przygotowanie językowe pozwoli absolwen-
towi na obsługę gości krajowych i zagranicznych. Nauczysz się organiza-
cji wszelkiego rodzaju bankietów, konferencji i innych imprez. Poznasz 
współczesne techniki rozliczeń gotówkowych, bezgotówkowych i sposoby 
inkasa należności.

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

 Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac
- to ciekawy i perspektywiczny zawód dający przygotowanie do podjęcia 
pracy na stanowiskach w zakresie rachunkowości, marketingu, zarządza-
nia, analizy ekonomicznej. Zdobyta podczas nauki wiedza i umiejętności 
umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej, jak również 
kontynuowania nauki na studiach wyższych. Uruchamiany profil pozwoli  
absolwentowi nabyć umiejętności pozwalające na natychmiastowe pod-
jęcie pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadr w każdym przedsię-
biorstwie. Absolwent tej specjalności może wykonywać również pracę 
w działach rekrutacyjnych firm.

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

 Technik hotelarstwa – profil wellness & spa
- hotelarstwo jest światem posiadającym własny kodeks i obyczaje. To 
środowisko specjalistów różnych dziedzin - menedżerów, szefów kuchni, 
dekoratorów wnętrza. Praca w renomowanym hotelu daje szansę przyj-
mować VIP-ów. Uruchamiany profil pozwoli Ci na organizację dodatko-
wych usług hotelowych w zakresie odnowy biologicznej. Współpracujemy 
z grupą hotelową Orbis. Prowadzimy kursy zawodowe carvingu, baristy, 
sommeliera.

 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 zdobędziesz umiejętności planowania żywienia, spo-
rządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, organizowa-
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nia, rozliczania i sprzedawania produkcji gastronomicznej. Uruchamiany 
profil pozwoli Ci zostać indywidualnym trenerem dietetycznym określają-
cym zasady prawidłowego żywienia klientów w zależności od ich prefe-
rencji. Szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego 
Branży Gastronomicznej ,,Polscy Liderzy Gastronomii”.

 Technik technologii żywności – cukiernik – profil twórca  
i dekorator deserów i ciast

- to zawód dla zainteresowanych pracą w usługach w branży cukierniczej. 
Podczas nauki zdobędziesz umiejętności do przygotowania produktów 
cukierniczych od surowców do gotowego produktu, posługiwania się 
maszynami, narzędziami i urządzeniami w zawodzie cukiernika, uzyskasz 
możliwość zatrudnienia w cukierniach oraz prowadzenia własnej działal-
ności. Uruchamiany profil pozwoli Ci na samodzielne tworzenie dekoracji 
cukierniczych na mistrzowskim poziomie.

 Technik organizacji turystyki – profil turystyka, rekreacja  
i animacja czasu wolnego

- to świetny zawód jeśli lubisz podróżować, organizować wolny czas. Na-
uczymy Cię opracowywania i realizacji programów imprez turystycznych. 
Uruchamiany profil umożliwi Ci wzbogacanie wypoczynku klientów o bardzo  
popularne elementy turystyki aktywnej (nordic walking, spływy kajakowe, 
kuligi i inne). Prowadzimy kursy animatora czasu wolnego i pilota wycieczek.

 Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT
- to zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią 
informacyjną. Po ukończeniu szkoły zyskujesz atrakcyjny na rynku pracy 
zawód, umiejętność świadczenia usług informatycznych w ramach własnej 
działalności. Uruchamiany profil pozwala nabyć umiejętności w zakresie 
zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa przed atakami hackerskimi i in-
nymi nadużyciami.

 Technik programista

- uruchamiany kierunek pozwala nabyć umiejętności kodowania w najbar-
dziej poszukiwanych na rynku językach (Java, C++ i innych). Uzyskanie 
kwalifikacji programisty gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wyna-
gradzanej pracy w firmach tworzących różnego rodzaju oprogramowanie 

- bazy danych, programy graficzne, antywirusowe, gry elektroniczne i po-
zostałe.

 Technik rachunkowości
- każdy przedsiębiorca chce mieć pewność, że jego dokumentacja finanso-
wa 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 je-
den z głównych filarów przedsiębiorstwa. Technik rachunkowości znajdzie 
również pracę w urzędach, biurach rachunkowych, działach finansowych 
dużych firm, a także w centrach usług dla korporacji międzynarodowych.

 Klasa sportowa z Edukacją Pożarniczą
- dla zainteresowanych pracą w Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożar-
nej lub w innych służbach mundurowych.
CO ZYSKUJESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY? Świadectwo maturalne, ab-
solwenci będą przygotowani pod względem sprawnościowym do podjęcia 
nauki na wydziałach akademii wychowania fizycznego, szkołach pożar-
niczych oraz innych uczelniach służb mundurowych. Patronat nad klasą 
sprawuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

 Sprzedawca

- to profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy w różnych firmach 
handlowych, możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole Il Stop-
nia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 Kucharz

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

 Magazynier - logistyk

- zdobycie kwalifikacji daje możliwość zatrudnienia w miejscach pracy, 
gdzie występuje konieczność magazynowania towarów. Po ukończeniu 
Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń będzie miał możliwość kontynuowa-
nia nauki w Branżowej Szkole lI Stopnia i zdobycia drugiej kwalifikacji -  
Organizacja transportu. Pozwoli to mu na zdobycie tytułu technika logisty-
ka oraz możliwość przystąpienia do matury.

IV Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie
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Wejherowo, ul. Budowlanych 2  
tel. 58 672 44 51

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



 Euroklasa – klasa lingwistyczna  
    (dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim)
W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności 
swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują 
certyfikaty językowe, potwierdzające biegłe posługiwanie się nauczanymi 
w zakresie rozszerzonym językami. Absolwenci tego kierunku mają szanse 
na kontynuację nauki na zagranicznych uczelniach i znalezienie atrakcyjnej 
pracy. Program  euroklasy obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku 
niemieckim oraz  nauczanie czterech przedmiotów dwujęzycznie – historii, 
fizyki, wychowania fizycznego oraz geografii. Ponadto w zakresie rozszerzo-
nym realizowane są: język angielski, język polski, historia.

zajęć z edukacji teatralnej i warsztatów teatralnych. Ponadto wybór tego 
profilu umożliwia uczniom zdobycie wiedzy na temat gospodarki, kultury 
i tradycji różnych krajów świata oraz naukę języka hiszpańskiego w zakresie 
podstawowym. Absolwent klasy teatralnej może kontynuować naukę w Aka-
demii Teatralnej lub na kierunkach humanistycznych. Przedmioty realizowa-
ne w zakresie rozszerzonym to: język polski, geografia i język angielski.  

Wejherowska „Samochodówka” to szkoła nowoczesna, bezpieczna i przyjazna 
uczniom. Jesteśmy otwarci na działania innowacyjne i udział w międzynarodowych 
projektach edukacyjnych. Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów po-
przez uczenie w działaniu. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i wyrównanie szans edukacyjnych. 
Nasza placówka przoduje w Powiecie Wejherowskim w kształceniu zawodowym i ogólnokształcącym. 
Nieustannie wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną o nowe – odpowiadające potrzebom rynku pracy 
– kierunki kształcenia.

dyrektor szkoły mgr Anna Wilk

V Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie

 Klasa teatralna 
Klasa, której wyjątkowość polega na rozwijaniu krytycznego odbioru pol-
skich i europejskich tekstów kultury oraz  aktywności twórczej  w trakcie 

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.

 Klasa prawnicza 

To oferta edukacyjna skierowana do uczniów, którzy swoją przyszłość  wią-
żą z naukami społecznymi, polityką i prawem. W klasie tej nauka przez dzia-
łanie realizowana jest poprzez udział w debatach oksfordzkich i współpracę 
z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku w ra-
mach projektu „Propedeutyka prawa w liceach”.  W czasie nauki uczniowie 
poszerzają wiedzę  na temat różnorodności systemów politycznych i praw-
nych na świecie, uczą się sztuki argumentacji oraz dochodzenia do wiedzy 
z wykorzystaniem metody sokratycznej. Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym to: język angielski, język polski i wiedza o społeczeństwie, 
natomiast drugi język nowożytny do wyboru to rosyjski lub niemiecki.

 Klasa biologiczno-sportowa 
Klasa dla aktywnych i zainteresowanych wiedzą o człowieku i świecie przy-
rody. Niewątpliwym atutem tego profilu kształcenia jest nauczanie biologii 
w akademickim stylu oraz wszechstronny rozwój fizyczny uczniów poprzez 
uczestnictwo w rywalizacji sportowej w niemalże wszystkich dyscyplinach.
Absolwent tej klasy będzie przygotowany do kontynuacji nauki na kierun-
kach medycznych, przyrodniczych i związanych z szeroko pojętą kulturą 
fizyczną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: biologia, 
chemia, wychowanie fizyczne i język angielski, natomiast drugim językiem 
nowożytnym jest do wyboru język niemiecki lub rosyjski. Dodatkowym atu-
tem są zajęcia z podstaw analityki chemicznej.

Klasa matematyczno-informatyczna

To propozycja dla przyszłych inżynierów, architektów, informatyków i eko-
nomistów. Wybór tego profilu kształcenia to zdobycie solidnych podstaw 
teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki oraz doskonale-



nie sztuki logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. 
Uczniowie zdobywają umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości, 
wykorzystania informatycznych narzędzi użytkowych oraz tworzenia apli-
kacji internetowych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: 
matematyka, informatyka, język angielski. Drugim językiem nowożytnym 
do wyboru jest język niemiecki lub rosyjski.

 Klasa zdrowia publicznego
    NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ  
Nauka w klasie o tym profilu przygotowuje do podjęcia studiów na kie-
runkach takich jak: psychologia, dietetyka, psychologia zdrowia, pielę-
gniarstwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne. Uczniowie interesujący się psy-
chologią, zagadnieniami związanymi ze zdrowym żywieniem oraz szeroko 
pojętym zdrowiem społecznym  zostaną wyposażeni w wiedzę rozwijającą 
te zainteresowania. Program klasy o tym profilu uwzględnia także zapozna-
nie z programami przydatnymi w pracy dietetyka.  Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym to: biologia, język polski i język angielski, nato-
miast drugim językiem nowożytnym do wyboru jest język niemiecki lub ro-
syjski. Zajęcia dodatkowe - zgodne z kierunkiem kształcenia - to podstawy 
dietetyki i podstawy psychologii jako nauki stosowane.

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

 Elektromechanik pojazdów samochodowych
Ten profil klasy przeznaczony jest dla uczniów, którzy interesują się 
elektromechaniką pojazdów samochodowych i pracą w stacji diagnostycz-
nej lub stacji kontroli pojazdów. 

 Ślusarz - mechanik konstrukcji metalowych 
    (KLASA PATRONACKA FIRMY ZOELLER TECH) 

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się obróbką skrawaniem 
oraz pracami związanymi z nitowaniem, spawaniem i tworzeniem specjali-
stycznych pojazdów oraz konstrukcji metalowych. Szkoła umożliwia odby-
cie dobrze płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH.

 Mechatronik 
    (KLASA PATRONACKA FIRMY ZOELLER TECH) 

Ten profil powiązany jest bezpośrednio z mechaniką i elektroniką oraz naj-
nowszymi rozwiązaniami technicznymi i ich zastosowaniem w pojazdach 
oraz urządzeniach sterujących innymi urządzeniami. Jest to zawód, dzięki 
któremu absolwent znajdzie miejsce zatrudnienia w warsztatach, zakładach 
produkcyjnych lub stacjach badawczych. Szkoła umożliwia zdobycie do-
brze płatnej praktyki w firmie ZOELLER TECH.

 Technik pojazdów samochodowych
Klasa dla pasjonatów motoryzacji i osiągnięć technicznych. Ten pro-
fil kształcenia jest wpisany w tradycję szkoły i jej bogate doświadczenie 
w kształceniu specjalistów w tej dziedzinie. Nowocześnie wyposażone 
pracownie, stacja diagnostyczna i w pełni wykwalifikowani nauczyciele 
przedmiotów zawodowych to gwarancja zdobycia wiedzy oraz umiejętno-
ści praktycznych na miarę fachowca XXI wieku. Ciągły rozwój motoryzacji 
i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie daje też dużą szansę na 
znalezienie atrakcyjnej pracy. Matematyka jest przedmiotem realizowanym 
na poziomie rozszerzonym.

 Technik spawalnictwa 
    NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ
Ten profil kształcenia przeznaczony jest dla uczniów, którym zależy na 
zdobyciu uprawnień spawalniczych oraz nauce projektowania AUTOCAD. 
Średni personel nadzoru spawalniczego jest obecnie poszukiwany, więc 
ukończenie tej klasy otwiera wiele dróg zawodowej kariery. Technicy spa-
walnicy mogą być zatrudnieni jako kierownicy sekcji technologicznej, tech-
nolodzy w sekcji konstrukcji oprzyrządowania lub mistrzowie spawalniczy. 
Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym jest matematyka.

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji
W tej klasie technicznej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności prak-
tyczne związane z montażem oraz uruchamianiem instalacji chłodniczych 
i klimatyzacyjnych oraz ich obsługą i konserwacją, a także oceną stanu 
technicznego. Absolwent tego profilu  może pracować jako samodzielny 
specjalista lub członek większego zespołu oraz jako monter zakładowy 
składający i kompletujący urządzenia, a także jako instalator pracujący 
u klienta. Może zajmować się także planowaniem i projektowaniem zespo-
łów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych. Matematyka jest przedmiotem 
realizowanym na poziomie rozszerzonym.

 Technik fotografii i multimediów 
Profil tej klasy technicznej przeznaczony jest dla uczniów, którzy swoją przy-
szłość wiążą z działalnością artystyczną powiązaną z grafiką komputerową. 
Program nauczania uwzględnia tworzenie prezentacji multimedialnych, ob-
róbkę zdjęć oraz tworzenie stron internetowych.  Atutem tej klasy jest orga-
nizacja procesu kształcenia w powiązaniu z zajęciami plenerowymi, w trakcie 
których uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne w pracy fotografa. 
Przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest język angielski.

Technikum nr 3  – 5 letnie

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 – 3 letnia

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 – 2 letnia

Po ukończeniu dowolnej klasy naszej Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje 
możliwość kontynuacji nauki w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. 

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

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



Szanowni Rodzice!

Nasza szkoła proponuje Waszym Dzieciom szerokie możliwości kontynuowania nauki w kierunkach, 
które zapewnią im pełny rozwój, satysfakcję oraz pozwolą osiągnąć sukces w życiu zawodowym. Zo-
staliśmy laureatami ogólnopolskich konkursów: Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości, czy też Szkoła 
dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły. Zakres realizowanych w szkole projektów edukacyjnych 
i zawodowych ma nie tylko charakter krajowy, ale także ogólnoeuropejski. Liczba projektów z instytu-
cjami i pracodawcami dynamicznie wzrasta. 
Przyszli Uczniowie!

Szukasz dobrze płatnego zawodu na rynku polskim, jak i europejskim? Interesują Cię nowe technologie? 
Podejmij naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Wyróżnia nas kształcenie praktyczne oraz efektywna nauka języ-
ków obcych, co pozwali Ci zdobyć umiejętności i doświadczenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w świecie 
gospodarki opartej na wiedzy. W programach nauczania szkoła opiera się na światowych wzorcach kształcenia zawo-
dowego i najnowszych rozwiązaniach z zakresu myśli i biznesu. Kształcimy z pasją, jesteśmy szkołą sukcesu i innowacji. 
Jesteśmy pewni, że jako absolwent będziesz ją mile wspominał po latach.

dyrektor szkoły mgr Dorota Nowicka-Klimowicz

 Klasa wojskowa mundurowa

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

 Klasa policyjna mundurowa

Nauka w klasie o tym profilu umożliwi ci poznanie specyfiki służby w poli-
cji, udział w rozprawach sądowych i akcjach policyjnych, zajęciach z labo-
ratorium kryminalistycznego, ćwiczenia z taktyki i samoobrony, działania 
w grupie, doskonalenie umiejętności strzeleckich.

 Technik eksploatacji portów i terminali 
Zdobędziesz wiedzę z zakresu transportu międzynarodowego, logistyki, 
spedycji i zarządzania lotnictwem. Zostaniesz specjalistą ds. obsługi po-
dróżnych oraz kontroli prac związanych z przeładunkiem. Możesz pracować 
w agencjach obsługi portów morskich i śródlądowych, centrach logistycz-
nych, terminalach kolejowych, samochodowych i lotniczych. Kluczowe 
zajęcia będą realizowane w obu profilach. 

profil: obsługa celna i logistyka międzynarodowa
Zdobędziesz wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania wymiany 
międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących 
w biznesie międzynarodowym. Poznasz normy w zakresie prawa celno-
-skarbowego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw 
i rozliczeń celnych.

profil: cyberbezpieczeństwo i nowe technologie
Klasa będzie realizować program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.
MIL Z KLASĄ”. Z nami nauczysz się zarządzać systemami bezpieczeństwa 
informacji i dbania o bezpieczeństwo baz danych. Będziesz potrafił współ-
działać z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalcza-
nia cyberprzestępczości. 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
Twój klucz do sukcesu

Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie

Technikum mundurowe – 5 letnie



 Technik geodeta, profil geodezja wojskowa
Dajemy możliwość zdobycia umiejętności obsługi geodezyjnego sprzętu 
wojskowego. Nauczysz się odczytywania map wojskowych, dzielenia dzia-
łek, mierzenia ich powierzchni. Będziesz wykonywał pomiary satelitarne 
i prace związane z gospodarką nieruchomościami. Profesjonalnie przygo-
tujemy Cię do pracy w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administra-
cji państwowej.

Technikum branż kreatywnych – 5 letnie

Dlaczego My ?

• Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych pod pa-
tronatem MON.

• nowoczesne pracownie specjalistyczne • przyjazna atmosfera • wy-
jątkowa kadra • realizacja europejskich projektów edukacyjnych • 
zagraniczne praktyki • europejskie certyfikaty • innowacyjne metody 
prowadzenia zajęć •  wycieczki przedmiotowe•fachowe koła zainte-
resowań •  wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych •  sukcesy  
w olimpiadach • zwycięstwa sportowe • akcje rozrywkowe • wolon-
tariat • rozgrywki sportowe • organizacje uczniowskie • promocja 
zdrowia

Oferta zajęć pozalekcyjnych:
 zajęcia z zakresu strzelectwa, samoobrony, biegów na orientację, 

taktyki poruszania się w terenie zurbanizowanym i leśnym,

 zajęcia z edukacji wojskowej, organizowane we współpracy z Aka-
demią Marynarki Wojennej i innymi służbami mundurowymi,

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

 szkolne koła zainteresowań: florystyczne, grafiki komputerowej, 
fotografii i filmu, przedsiębiorczości, Szkolny Klub Historyczny,

 wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, sukcesy w olimpia-
dach, zwycięstwa sportowe,

 zajęcia dodatkowe – koła: fizyczno-chemiczne, matematyczne, biolo-
giczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne, europejskie, infor-
matyczne, ratownictwa medycznego, przedmiotów zawodowych, 
przygotowawcze do udziału w konkursach i olimpiadach,

 szkolne koło wolontariatu, chór szkolny,
 szkolne Koło PCK, Szkolny Klub Debat, Szkolny Klub Cyklistów.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, profil e - sport
Już teraz zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest ogromne. Kształ-
cenie z wykorzystaniem gier komputerowych i nowych technologii. Zdobę-
dziesz wiedzę z zakresu przygotowania publikacji do drukowania i będziesz 
wykonywał wydruki cyfrowe. Poznasz świat grafiki 2 D i 3 D, animacji oraz 
projektowania multimediów i witryn WWW. Pracę znajdziesz w przemyśle 
poligraficznym, komputerowym, drukarniach, wydawnictwach.

 Technik organizacji reklamy, profil media – film – 
fotografia

Kształcimy specjalistów w dziedzinie nowych mediów, technik dziennikar-
skich i e – marketingu. Będziesz prowadził kampanie reklamowe i wykony-
wał projekty multimedialne. Odkryjemy przed Tobą świat budowania marki 
oraz promowania i kreowania trendów. Nauczysz się pracy z kamerą, two-
rzenia grafiki i montażu filmu. Możesz pracować w agencjach reklamowych 
i mass mediów, studiach graficznych, telewizji, działach promocji.

 Technik architektury krajobrazu, profil florystyka  
i rzeźba ogrodowa

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

 Technik realizacji nagłośnień, profil realizator dźwięku  
z elementami nagrań

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 Twojej Telewizji Morskiej. 
Możesz pracować w radiu, teatrze, filharmonii, wytwórniach filmowych, te-
lewizji, klubach. Zawód poszukiwany na europejskim rynku pracy!

Reda, ul. Łąkowa 38  
tel. 58 678 70 80 

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



Drodzy Uczniowie!

Stoicie przed trudnym zadaniem wyboru szkoły ponadpodstawowej. Decyzja, którą 
niebawem podejmiecie, może wpłynąć na przebieg kariery zawodowej, a przez to – 
zaważyć na kolejach Waszego dorosłego życia.
Aby sprostać Waszym potrzebom, w ostatnich latach nasza szkoła przechodziła 
kolejne zmiany, stając się dziś nowoczesną, świetnie wyposażoną placówką z do-
skonałą bazą i profesjonalną kadrą. Dzięki rozbudowie nasze Liceum zyskało nową 
pracownię informatyczną, laboratorium fizyczno-chemiczne, nowoczesną bibliotekę z czytelnią mul-
timedialną oraz pomieszczenie konferencyjne. Niezmiennie jednak priorytetem jest dla nas jakość 

nauczania. Z dumą szczycimy się doskonałymi efektami kształcenia, wysokimi wynikami matury, laurami naszych uczniów 
w różnorodnych konkursach i olimpiadach oraz osiągnięciami sportowymi. Nasza szkoła pozwoli Wam odkryć i rozwinąć 
siebie oraz znaleźć Waszą drogę do sukcesu. Czekamy na Was! dyrektor szkoły mgr Lucyna Penkowska

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

 Profil humanistyczny 
przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, spo- 
łecznych, prawniczych lub artystycznych, ponieważ program klasy obejmu-
je rozszerzanie języka polskiego, języka angielskiego, historii lub WOSu. 
Dodatkowo możesz uczestniczyć w rozprawach sądowych i wykładach 
z zakresu prawa prowadzonych przez nauczycieli akademickich, brać udział 
w debatach oxfordzkich organizowanych we współpracy z Instytutem Deba-
ty Publicznej, poznać tajniki prawdziwej sztuki retoryki lub rozwijać swoje 
artystyczne zdolności w kole teatralnym, chórze oraz kole filmowym. W pro-
gram tej klasy wpisane są też wycieczki do miejsc związanych z historią 
naszego kraju. Będziesz miał możliwość pod kierunkiem doświadczonych 
nauczycieli osiągnąć sukcesy w licznych konkursach historycznych.

 Profil politechniczny 
przygotuje Cię do podjęcia studiów na różnych kierunkach politechniki oraz 
na uniwersyteckich wydziałach związanych z matematyką, fizyką, informa-
tyką, ponieważ program klasy obejmuje w zakresie rozszerzonym naukę 
języka angielskiego, matematyki oraz fizyki lub informatyki. Zainteresowa-
nia informatyczne będziesz mógł rozwijać na zajęciach koła informatycz-
nego, filmowego i grafiki komputerowej. Szkoła dysponuje nowoczesnym 
laboratorium, w którym przeprowadzane są w ramach zajęć w grupach 
eksperymenty i doświadczenia fizyczne. Możesz uczestniczyć w wykładach 
z fizyki, astronomii i matematyki, automatyki i robotyki prowadzonych przez 
nauczycieli akademickich oraz w zajęciach laboratoryjnych w pracowni fi-
zycznej Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Profil farmaceutyczno - medyczny 
przygotuje Cię do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, medycy-
ny, stomatologii, farmacji i na innych kierunkach okołomedycznych, ponie-
waż program klasy obejmuje rozszerzanie biologii, chemii oraz języka angiel-
skiego. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych 
i warsztatach organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Klasa 
ściśle współpracuje m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej 
oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnicząc w labora-
toriach i wykładach na terenie uczelni, bierze udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Wygraj Indeks, Nocy Biologów i Dniach Mózgu. Szkoła dysponuje 
nowoczesnym laboratorium chemicznym, w którym odbywają się zajęcia do-
świadczalno-eksperymentalne w grupach. Dodatkowo będziesz miał możli-
wość zrealizowania kursu ratownictwa przedmedycznego oraz uczestniczenia 
w zajęciach koła kosmetyczno-farmaceutycznego, na którym poznasz tajniki 
produkcji kosmetyków i prostych leków ziołowych. 

 Profil dwujęzyczny 
przygotuje Cię do matury dwujęzycznej z języka angielskiego oraz innych 
wybranych przedmiotów, uzyskasz tym samym dodatkowe punkty przy 

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich

Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie



Praktyczne zastosowanie języka angielskiego umożliwią Ci kontakty z mło-
dzieżą z Włoch i z Niemiec w ramach wymiany międzyszkolnej oraz uczest-
nictwo w corocznych debatach klas dwujęzycznych. Nauka w tej klasie 
umożliwi Ci podjęcie studiów za granicą. 

 Profil ekonomiczny 
przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach związanych z ekonomią,  
rachunkowością, zarządzaniem, a także na geografii i oceanografii, po-
nieważ program klasy obejmuje rozszerzanie przedmiotów: język angiel-
ski, matematyka oraz geografia. Będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach 

klasyfikacji na studia wyższe. Program klasy obejmuje naukę co najmniej 
dwóch przedmiotów w języku angielskim oraz geografię, historię i język 
polski na poziomie rozszerzonym. Dzięki współpracy z Instytutem Anglisty-
ki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego będziesz miał okazję uczest-
niczyć w wykładach i warsztatach organizowanych przez tę uczelnię oraz 
poznać realia studiowania na tych kierunkach. Będziesz mógł uczestniczyć 
w warsztatach w Teatrze Szekspirowskim oraz w retransmisjach sztuk 
teatralnych w ramach cyklu Sztuka brytyjska na wielkim ekranie, a także 
w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez fundację Euroweek. 

w IMGW, a także w wykładach w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdań-
skiego. Dodatkowo będziesz miał możliwość poznania w ramach koła  
informatycznego podstaw programowania i obsługi programów kompute-
rowych potrzebnych w pracy menagera czy finansisty.

Atuty szkoły:
 szkolenia zagraniczne nauczycieli ERASMUS + oraz POWER w za-

kresie innowacyjnych technik i narzędzi w nauczaniu,
 wymiana międzynarodowa z Włochami i Niemcami,
 projekty edukacyjne: e - Twinning, Euroweek, Pomorska Liga Debat,
 radiowęzeł, szkolna TeLOv1zja,
 chór Książęta,
 koła: teatralne w języku polskim i angielskim, filmowe, recytator-

skie, kaszubskie, kosmetyczno-farmaceutyczne, debat szkolnych  
/również w języku angielskim/, przedmiotowe, grafiki komputerowej 
i programowania, zajęcia sportowe,

 laboratorium fizyczno-chemiczne, sala konferencyjna, biblioteka z czy- 
telnią multimedialną,

 drugi język obcy nowożytny: niemiecki, hiszpański lub rosyjski,
 wielofunkcyjne obiekty sportowe.

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

e-mail: 1lo@rumia.edu.pl 
www.lo1.rumia.pl



 TWOJA PASJA – TWÓJ ZAWÓD 

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

Chcesz ze Swojej pasji uczynić Swój zawód – nasza szkoła jest dobrym miejscem dla Ciebie. Nauczymy 
Cię samodzielności i kreatywności. Dzięki współpracy z dużymi firmami zdobędziesz cenne doświad-
czenie zawodowe. W ramach unijnych programów Erasmus + czy Power Vet, będziesz mógł realizo-
wać praktyki zawodowe za granicą, a swoje umiejętności sprawdzisz podczas licznych konkursów 
zawodowych. „Hipolit” jest szkołą przyjazną i otwartą na Twoją inicjatywę! U nas z pewnością nie 
będziesz się nudził. Jeszcze się zastanawiasz? Nasz doradca edukacyjno-zawodowy pomoże Ci w wy-
borze 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 sprawnej obsługi 
klientów.

 Technik logistyk

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

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

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

Technikum – 5 letnie

 Technik organizacji turystyki – klasy pod patronatem 
Rainbow 

Jesteś ciekawy świata i 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.



 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!

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

 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



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 na-
szej szkole znajdziesz prawdziwych przyjaciół. Wymagania edukacyjne dostosowane są do Twoich 
możliwości, możesz uczestniczyć w odpowiednich dla Ciebie zajęciach rewalidacyjnych.
W szkole branżowej zdobędziesz zawód i przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie. 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 Malgorzata Woźniak

Warunkiem przyjęcia do szkół jest posiadanie orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego.1

 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. Prace porządkowo-gospodarcze i opieka nad terenami 
zielonymi: prace ogrodnicze, pielęgnacja roślin zielonych, my-
cie, czyszczenie różnych powierzchni, naprawa, łączenie różnych 
materiałów.

2. Prace biurowe i sprawy urzędowe: obsługa wybranych urzą- 
dzeń technicznych jak komputer osobisty telefon, kserokopiarka, 
laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, zapoznanie się z pracą 
punktów usługowych i urzędów.

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

4. Zajęcia dekoracyjno-pamiątkarskie: sztuka użytkowa z wy-
korzystywaniem surowców naturalnych.

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

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

7. 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

Szkoła Specjalna  
Przysposobiająca do Pracy nr 1

 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  
pozwalających na opanowanie różnorodnych, przydat-
nych w życiu dorosłym umiejętności,  które obejmują:



Kształcimy bezpłatnie osoby dorosłe w zawodach z obszaru społeczno-medycznego. 
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

Szkoła kształci bezpłatnie na kierunkach:
 Technik masażysta      
 wykonuje masaż różnymi metodami, przywraca sprawność po urazach i 
wypadkach, uśmierza ból duszy i ciała.

 Technik elektroradiolog
 wykrywa i leczy choroby metodami radiologicznymi.

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

 Asystentka stomatologiczna
 pomaga w pracy lekarzowi w gabinecie stomatologicznym.

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

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

 Technik administracji 
 przygotowuje dokumenty na podstawie przepisów prawa, prowadzi po-
stępowanie administracyjne, sporządza sprawozdania.

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

 Opiekunka dziecięca 
wychowuje i uczy ciekawych rzeczy dzieci. 

 Ortoptystka
zajmuje się badaniem i rehabilitacją narządu wzroku.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Asystent osoby niepełnosprawnej 
 asystuje osobie niepełnosprawnej w życiu codziennym.



Zespół realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania po-
mocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Poczucie odpowiedzialności  
i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświad-
czeniem i stałym unowocześnianiem metod terapeutycznych, pozwoliło nam wypracować rzetelne  
i skuteczne metody pracy. 
Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście się dowiedzieć jak mu pomóc w różnych 
sytuacjach edukacyjno-wychowawczych, zapraszam do naszych placówek.

dyrektor zespołu poradni mgr Krystyna Redlicka

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, niepełnospraw-
ność sprzężoną, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedosto-
sowanie społeczne, a w PPP w Wejherowie również z uwagi na: za-
burzenia słuchu (dzieci niesłyszące, słabosłyszące), zaburzenia wzroku 
(dzieci niewidome, słabowidzące), autyzm,  w tym zespół Aspergera.

 Wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim).

 Wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (od 
chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole).

 Wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.

 Wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocz-
nego przygotowania przedszkolnego.

Poradnie udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej 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 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.

Realizowane projekty:

 W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” prowa-
dzone są zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie fizy-
ki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecz-
nych (na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej).

 W ramach LCNK prowadzone są zajęcia dla dzieci młodszych rozwija-
jące twórcze myślenie, podnoszące umiejętności komunikacyjne i spo-
łeczne, matematyczne i humanistyczne.

 Od roku szkolnego 2013/2014 wspólne z PUP i OHP realizowany jest 
program wspierający w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej „ZA-
PLANUJ SWOJĄ  PRZYSZŁOŚĆ”.

 W PP-P w Rumi realizowane są innowacja pedagogiczna „Trzy kroki 
Rodzica na starcie” skierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci 
oraz program „Akademia Nauczyciela”. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie,  
ul. Ofiar Piaśnicy 22, tel. 58 672-10-08, e-mail pzwejherowo@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi,  
ul. Pomorska 3, tel. 58 671-09-56, e-mail poradniajanowo@wp.pl



PZPOW w Wejherowie stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci i młodzieży, daje 
możliwość pogłębiania swoich zainteresowań i pasji. Otwartość placówki na nowości w dziedzinie  
nauki, techniki, kultury i sportu w połączeniu z wysoce wykwalifikowaną kadrą nauczycielską,  
w skład której wchodzą m.in.: trenerzy Kadry Polski, laureatka Szansy na Sukces, uczestniczka The  
Voice of Poland, trener Odysei Umysłu czy profesjonaliści z Teatru Muzycznego, daje młodzieży  
ogromne możliwości osobistego rozwoju. Nasi wychowankowie bez trudu dostają się do renomo-
wanych szkół, takich jak: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych czy Studium Aktorskie przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zdobywają medale na arenie światowego, międzynarodowego i krajo-

wego sportu, a uczestnicy kół kulturalnych – oprócz wybitnych osiągnięć – swoimi występami uświetniają liczne prestiżo-
we przedsięwzięcia.

Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Jesteśmy kuźnią talentów

dyrektor placówki mgr Andrzej Byczkowski



Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowych informacji udziela sekretariat  

PZPOW w Wejherowie, ul. 3 Maja 49
codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, tel. (58) 672 45 92, 

e-mail: pzpow@op.pl
Nasza strona internetowa: http://pzpow.eu

KOŁA SPORTOWO-REKREACYJNE
Koło Miejsce

WEJHEROWO

Piłka ręczna
PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9

Piłka ręczna chłopców PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344

Gry zespołowe
PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
PZS nr 1, ul. Bukowa 1

Piłka nożna SP nr 11, Osiedle Kaszubskie 27

Koszykówka

PZS nr 3, ul. Budowlanych 2
PZS nr 1, ul. Bukowa 1
PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
SP nr 8, ul. Nanicka 22

Piłka siatkowa chłopców PZS nr 3, ul. Strzelecka 9
Lekkoatletyka SP nr 11, Osiedle Kaszubskie 27
Modelarnia-radiojachting PZPP-P, ul. Ofiar Piaśnicy 22
Sport i rekreacja SP nr 11, Osiedle Kaszubskie 27
Strzelectwo sportowe PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
Biegi na orientację PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
Tenis stołowy PZS nr 3, ul. Budowlanych 2

RUMIA

Gry i zabawy sportowe
SP nr 1, ul. Rodziewiczówny 10
SP nr 6, ul. Sienkiewicza 30
Boisko Orlik, ul. Świętopełka

Tenis stołowy SP nr 6, ul. Sienkiewicza 30

Lekkoatletyka
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
SP nr 8, ul. Rodziewiczówny 10

Piłka nożna z tr. siłowym PZS nr 1, ul. Starowiejska 4

Piłka siatkowa
PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
PZS nr 2, ul. Grunwaldzka 57

Piłka ręczna PZS nr 2, ul. Grunwaldzka 57

Triathlon
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
Pływalnia przy SP nr 8,  
ul. Rodziewiczówny 10

REDA

Lekkoatletyka
SP nr 4, ul. Łąkowa 38
MOSiR, ul. Łąkowa 59

Piłka siatkowa chłopców SP nr 4, ul. Łąkowa 38
Strzelectwo PZS, ul. Łąkowa 38
Tenis ziemny MOSiR, ul. Łąkowa 59

PZS, ul. Łąkowa 38
Tenis stołowy SP nr 2, ul. Zawadzkiego 12

BOLSZEWO

Piłka ręczna SP, ul. Leśna 35

LUZINO

Sportowe Hala GOSRiT, ul. Mickiewicza 22
Biegi na orientację „Ścieżki zdrowia”

LINIA

Piłka siatkowa SP, ul. Szkolna 1

KOSTKOWO

Piłka nożna SZS, ul. Księdza Galasa 1

CHOCZEWO

Tenis stołowy ZSP, ul. Szkolna 2

KOŁA KULTURALNO-OŚWIATOWE
Koło Miejsce

WEJHEROWO

Galeria Młodego Twórcy PZPOW, ul. 3 Maja 49
Informatyczno-fotogra-
ficzne

PZPOW, ul. 3 Maja 49

Plastyczne z el. filmu PZS nr 2, ul. Strzelecka 9
Plastyczne PZPOW, ul. 3 Maja 49
Uwolnij kreatywność  
– zajęcia artystyczne

PZPOW, ul. 3 Maja 49

Studio wokalne PZPOW, ul. 3 Maja 49
Dziennikarskie PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
Projekt Moda PZPOW, ul. 3 Maja 49

Nowoczesne techniki 
multimedialne

PZS nr 4, ul. Sobieskiego 344
Studio Fotograficzne MDN, 
ul. 12 marca 242

RUMIA

Plastyczne SP nr 7, ul. Batorego 29
Małe Formy Plastyczne SP nr 10, ul. Górnicza 19
Grafika komputerowa SP nr 10, ul. Górnicza 19
Miłośników Kaszub SP nr 1, ul. Kościelna 6
Regionalne SP nr 10, ul. Górnicza 19
Poetyckie PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
Chór PZS nr 1, ul. Starowiejska 4
Teatralne PZS nr 1, ul. Starowiejska 4

REDA

ABC Teatru dla malucha SP nr 3, ul. Brzozowa 30

Chór
PZS, ul. Łąkowa 38
Parafia Św. Antoniego,  
ul. Fenikowskiego 4

BOLSZEWO

Teatralne Salka przy Parafii Wniebowzięcia NMP 
ul. Ks. St. Konarskiego 1

Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Zaprasza na bezpłatne zajęcia o zróżnicowanym profilu.
TUTAJ każdy znajdzie coś dla siebie!



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

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9
Tel. (58) 672-25-09, mail:  sekretariat@wejherowo-elektryk.pl
www.wejherowo-elektryk.pl

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

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

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

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
Tel. (58) 671-06-22, mail: 1lo@rumia.edu.pl
www.lo1.rumia.pl

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

Powiatowy Zespół 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


