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  Przyszłość jest w
Twoich rękach!  



Drodzy uczniowie!
 

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych
ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi.
Zapraszam do lektury "Informatora 8-klasisty", który jest
wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie hajnowskich
szkół ponadpodstawowych.

Hajnowskie szkoły średnie to gwarancja solidnego
wykształcenia, możliwość udziału w ciekawych projektach
edukacyjnych – w tym także zagranicznych, możliwość
korzystania z atrakcyjnych programów stypendialnych (w
tym ze Stypendium im. Simony Kossak, ustanowionego
przez Radę Powiatu Hajnowskiego). Hajnowskie szkoły
poziomem nauczania nie odbiegają od innych podlaskich
placówek, o czym świadczą sukcesy uczniów, liczba
stypendystów, obecność naszych szkół w prestiżowych
rankingach. Dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi,
w przyszłości podejmiecie świadomą decyzję o wyborze
ścieżki kariery . 

Zachęcam do lektury i życzę Wam wielu sukcesów - mam
nadzieję, że w murach naszych szkół! 

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

 

1



SPIS TREŚCI

  

Zespół Szkół Zawodowych - dobry
zawód, pewna przyszłość! .............................3

Białorus - perła na edukacyjnej mapie
powiatu! Oferta II LO z DNJB .................9 

Najlepsza decyzja - jaka? Przyjść do
Polaka! Oferta I LO ................................................14

Rekrutacyjny kalendarz .................................19 

2



Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce –
pewny zawód, pewna  przyszłość

100 lat doświadczenia.
Ciekawe kierunki kształcenia, odpowiadające potrzebom
rynku pracy.
Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już na
etapie nauki w technikum.
Dodatkowe kursy umiejętności.
Zagraniczne wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.
Płatne praktyki u podlaskich przedsiębiorców.
Udział w projektach podnoszących kompetencje i
umiejętności.
Dodatkowe stypendia dla najlepszych uczniów technikum
budownictwa - od firmy DANWOOD S.A. z siedzibą w Bielsku
Podlaskim.
Dyplom technika uprawniający do pracy w zawodzie (niech
Cię jednak nie przeraża perspektywa zakuwania po nocach
– by maksymalnie odciążyć ucznia, egzaminy zawodowe są
zdawane w II i III klasie po to, by przyszły maturzysta mógł
spokojnie przygotować się do egzaminów maturalnych.   )

Dlaczego my? 
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TECHNIK MECHANIK
Uzyskane kwalifikacje:
MEC.08. Wykonywanie i 
naprawa elementów maszyn,
 urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urządzeń.

TECHNIK BUDOWNICTWA
Uzyskane kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót 
murarskich i tynkarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola 
robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów.

TECHNIK EKONOMISTA
Uzyskane kwalifikacje:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw
 kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych.

TECHNIK LOGISTYK
Uzyskane kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów. 
SPL.04. Organizacja transportu.

ZSZ w Hajnówce - oferta kształcenia
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TECHNIK INFORMATYK
Uzyskane kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH
HGT.02. Sporządzanie potraw 
i napojów.
HGT.12. Organizacja żywienia 
i usług gastronomicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA -ŚLUSARZ
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi.
nauka umiejętnościami spawania metodami MAG oraz TIG.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
-WIELOZAWODOWA
w ofercie zawody: cukiernik, elektryk, 
fryzjer, kucharz piekarz, sprzedawca, 
stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
monter sieci i instalacji sanitarnych, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie.

ZSZ w Hajnówce - oferta kształcenia
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zarobić pierwsze pieniądze,
zdobyć certyfikaty zawodowe, premiowane w krajach UE,
nawiązać pierwsze kontakty z przedsiębiorcami,
wziąć udział w dodatkowych kursach umiejętności  (m.in.
kurs spawacza TIG i MIG, Corel Draw, Photochop,
programowanie CNC - za darmo!),
poznać języki i świat! 

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację
Kompleksowego Programu Rozwoju Szkoły” –II edycja
Projekt „Szkoła otwarta na Europę” w ramach programu
Erasmus+
Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” w
ramach RPOWP .
Projekt „Nowe perspektywy po zagranicznym stażu
zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników
pojazdów samochodowych” z Programu Erasmus+.

ZSZ w Hajnówce  - regionalny lider pod względem
realizacji projektów

 

Dzięki temu przyszli technicy będą mogli:

Realizowane projekty: 
1.

2.

3.

4.
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Jako że nie samą nauką człowiek żyje, szkoła wspiera uczniów
w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i pasji:

sportowcy mogą korzystać ze szkolnej siłowni, artyści
realizują się podczas zajęć teatralnych (ich próbkę
mogliśmy zobaczyć podczas dnia otwartego), ponadto
działają koła zainteresowań: sportowe, przedmiotowe,
językowe.

 

 

Szkoła między lekcjami
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Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
 - w szkole otrzymasz solidne wykształcenie i perspektywę

rozwoju! 
 

ul. 3 Maja 25
 17-200 Hajnówka
 woj. podlaskie

https://www.zszhajnowka.pl/
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70 lat doświadczenia dydaktycznego.
Tytuły "srebrnej" i "brązowej szkoły" – szkoła w gronie
najlepszych liceów w Polsce i województwie w 2021 r. (ale i
w 2020, 2019, 2018, 2017 ... itd. też  ) !
Wysoka zdawalność matur (94 % zdawalności matur w
2020 r. przy 84 % w województwie)
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
Inicjatywy: m.in. Piknik z Białorusem, Izba regionalna - szkoła
zaangażowana w życie społeczności lokalnej, uczy
kreatywności i współpracy w grupie.
Przyjazna atmosfera .
Innowacyjny model nauczania - szczegóły na kolejnej stronie!

  Dlaczego my?

 

Białorus - perła na
edukacyjnej mapie Podlasia! 

Relaks w kawiarence Bystry Czaj, 
Piknik z Białorusem 
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System międzyoddziałowy - biol-chem, mat- fiz itd? Nie! - to
Ty decydujesz jakich przedmiotów rozszerzonych chcesz
się uczyć! (uczeń sam dokonuje wyboru przedmiotów
wiodących zgodnie z zainteresowaniami).
Możliwość nauki języka francuskiego.
 Nowoczesne pracownie techniczne, 

Nowoczesne, świetnie wyposażone sale – tv, rzutnik, Internet,
tablice multimedialne (45 min nosem w książce? Nie w
Białorusie!) 
Wsparcie uczniów przygotowujących się do olimpiad
(indywidualny tok nauczania, możliwość zwolnienia 

Nowość - oddział dwujęzyczny (w języku polskim i
białoruskim).

  własne laboratorium chemiczne 
– na zajęciach z chemii i biologii 

  nie wieją nudą! 

   z klasówki   )

 

Pracownia biologiczna
Pracownia chemiczna 10



Realizacja programu Erasmus +,
Od nowego roku szkolnego realizacja projektu
transgranicznego "Przyrodnicza skarbnica ponad
granicami" - poznasz przyrodę Puszczy Białowieskiej po
obu stronach granicy!  

Ze szkołą poznasz świat!

- dodatkowa wiedza, dodatkowe umiejętności, nowe przyjaźnie ! 

Na prusko-jaćwieskim szlaku  - realizacja projektu
"Mniejszości narodowe bogactwem Europy" 11



 

dostęp do hajnowskiego basenu i Orlika, 
własna siłownia,
nowoczesna sala treningowa

organizacja turniejów sportowych 
  z  trybunami,

  (z gwiazdami!   )

 

Bieszczady

Zielona szkoła w Chorwacji

W szkole funkcjonuje m.in. Szkolne Koło filmowe (kliknij i
zobacz spot szkoły!     ), Zespół Wokalny Zniczka, Zespół
Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, koło pisania ikon,
sekcje sportowe i wiele innych!
Kawiarenka Bystry Czaj z TV Room - szkolne życie
towarzyskie kwitnie! 
Organizacja Zielonych szkół - krajowych i zagranicznych:

 

W szkole spędzisz czas aktywnie....

... i twórczo - zgodnie z zainteresowaniami 

https://youtu.be/aDN0qYBf5kM
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Najlepsza decyzja - jaka? Przyjść

do Polaka! Dlaczego my?

I LO to szkoła z długoletni
ą historią i

doświadczeniem dydaktycznym - ponad 80-

letnim!
3 przedmioty rozszerzo

ne w każdej klasie.

Nauka języków obcych (jęz. angielski, jęz.

niemiecki, jez. rosyjski). 

Darmowe wyjazdy zagranic
zne dla uczniów w

ramach Programu Erasmus +.

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne, projekty

edukacyjne i wsparcie w rozwijaniu

zainteresowań, konsultacje maturalne.

Zajęcia terapeutyczne według potrzeb 
uczniów,

W pełni wyposażone 2 p
racownie

informatyczne, nowoczesna sala ter
apeutyczna,

stołówka z kawiarenką dla uczniów, 2 boiska

„ORLIK”.

Nowość - możliwość nauki w klasie Oddziału

Przygotowania Wojskowego.
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Jeśli zdecydujesz się na
 naukę w szkole, będziesz

miał/ła okazję skorzystać z wyjazdu za gra
nicę w

ramach programu Erasmus +.

 

W I LO realizowany jest proje
kt „Równowaga między

ekologią a ekonomią - globalne w
yzwanie” ("Balancing

Ecology and Economy - A Global Challenge").

Międzynarodow
ymi partnerami w projekcie są szkoły

z Niemiec, Holandii, Danii, Hiszpanii i Rumunii.

 

Nauka języków obcych i

wyjazdy za gra
nicę - Erasmus +

Relacja z wyjazdu do Holandii
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"Polak" to szkoła szyta na m
iarę każdego ucznia

– początkujący pisarze, muzycy, aktorzy,

lingwiści czy filmowcy będą mogli rozwijać swoje

zainteresowania. 

Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:

rekreacyjno-sportowych (w tym zajęcie na

basenie miejskim), wolontariatu, am
bitnej

rozrywki, teatralnych, filmowych pozwalają na

rozwój pasji i talent
ów. Uczniowie często jeżdżą

na wycieczki – byli m.in. w studiu TVN czy Polsat.

Szkoła między lekcjami

 
 

Sala terapeuty
czna - szkoła organizuje

 zajęcia

logopedyczne, trening 
umiejętności społecznych,

dogoterapii i 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

Uczestnicy Akademii Filmu Dokumentalnego

Sala terapeutyczna 16



"Laboratorium smaku - tylko w Polaku" -

nowoczesna szkolna kawiarenka!  

szkoła organizuje 
ciekawe apele, sesje

popularno-nauk
owe i inne imprezy szkolne

oraz zajęcia na basenie m
iejskim i lodowisku.

Szkoła między lekcjami
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I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka
 e-mail: sekretariat@zsohajnowka.pl 

 www.zsohajnowka.pl
Tel. (85) 682 27 80
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Rekrutacyjny kalendarz

17 maja -  21 czerwca 2021 r. - termin składania wniosku 
25 czerwca - 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r. - Listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 

23 lipca - 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów
zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego
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Hajnowskie szkoły

ponadpodstawowe

- COOL SCHOOLS
innowacyjne

metody
nauczania 

interesujące
kierunki

 ciekawe projekty
edukacyjne  

Udział w programach
ERASMUS 

Atrakcyjne 
Stypendia realizacja

zainteresowań i
przyjazna
atmosfera



Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

85 682 27 18
starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl/rekrutacja
www.facebook.com/PowiatHajnowski
  

Redakcja i projekt: Katarzyna Miszczuk, redakcja@powiat.hajnowka.pl
W Informatorze wykorzystano materiały promocyjne szkół. 
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