
HAJNOWSKIE SZKOŁY 
ŚREDNIE 

Informator 8-klasisty
 

2022 R.

COOL 

SCHOOLS

Rekrutacja 2022/2023

Rys. Tomasz Samojlik



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, 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
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100 lat doświadczenia.
Ciekawe kierunki i przedmioty kształcenia, 

Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już na etapie nauki 
w technikum.
Dodatkowe kursy umiejętności i zawodowe
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, a dla 
wszystkich kierunków technikum- od firmy PRONAR z Narwi
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. )

odpowiadające potrzebom rynku pracy. 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 
pewny zawód, pewna przyszłość, innowacyjne 

kierunki nauczania
Dlaczego my?



Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ 
ZAWODU I POZNASZ 

ŚWIAT

Ucząc się w ZSZ w Hajnówce zarobisz 
swoje pierwsze pieniądze, poznasz wybraną 
branżę (organizujemy praktyki, wykłady,

spotkania z przedsiębiorcami) a po 
skończeniu nauki nie musisz się martwić o 

pracę! 

spawacza, 
operatora wózka widłowego,
dekoracji potraw, 
CorelDraw, Photoshop,
projektowanie stron www, CNC i 
wielu innych! 

Dzięki funduszom unijnym uczniowie 
szkoły biorą udział w kursach 
kwalifikacyjnych m.in.:  

W realiach rynkowych za udział 
zapłaciłbyś krocie - w szkole możesz 
zdobyć dodatkowe umiejętności za 

darmo!

 

Szkoła współpracuje z największymi 
przedsiębiorcami z regionu.

 8 godzin nosem w książce i zakuwania 
teorii ? Nie w Zespole Szkół 

Zawodowych!

W ramach Programu ERASMUS + uczniowie będą mogli wyjechać na płatne praktyki za 
granicę - do Niemiec i Hiszpanii. A po skończeniu kursu dostaną dokument Europass – 
mobilność potwierdzający zdobyte kwalifikacje i który jest uznawany w krajach UE!



Oferowane kierunki technikum
Technik mechanik

 Kwalifikacje
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Spawacz to jeden z 
najbardziej 

poszukiwanych i 
opłacanych zawodów na 

rynku pracy! 

 
Kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie 
kosztorysów

 
Technik informatyk 

Kwalifikacje:
INF. 02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi 
oraz bazami dnaych 

Technik ekonomista

Technik logistyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Nowy przedmiot:
"Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych”.

Technik budownictwa

Nowy przedmiot: 
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Jako przyszły logistyk 
poznasz realia pracy w 
służbach mundurowych. 

Wiedza pomoże Ci w aplikacji 
do służby! 

Kwalifikacje:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu 

 Kwalifikacje

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych

 
  Kwalifikacje:

HGT.02. Sporządzanie potraw i napojów
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 



Postaw na pewny zawód! 

Branżowa szkoła I stopnia
zawód - ŚLUSARZ

MEC.08. Wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Jest to ta sama 
kwalifikacja, jaką uzyskują 

uczniowie technikum 
mechanicznego

 

Nauka w Zespole Szkół Zawodowych pozwala zdobyć pewny zawód a jednocześnie 
dalej się kształcić. Uczniowie technikum mogą planować studia, a zdobyty zawód 

ułatwi im start na rynku pracy. Z kolei uczniowie szkoły branżowej mogą aplikować 
do technikum, ucząc się i pracując jednocześnie! Proponowane zawody dają pewność 

zatrudnienia!

Branżowa szkoła I stopnia 
WIELOZAWODOWA 

 cukiernik
 elektryk
 fryzjer
 kucharz
 piekarz
 sprzedawca
 stolarz
 mechanik pojazdów samochodowych
 monter sieci i instalacji sanitarnych
 monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

 



Ucząc się w ZSZ zarobisz swoje pierwsze pieniądze - w kraju lub za granicą!
Poznasz świat w ramach Programu ERASMUS+ 
Możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania - kabarety i stand up w wykonaniu 
uczniów to już legenda  
Staniesz się częścią zgranej społeczności 
Zdobędziesz nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe 

Tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców;
kosztorysowanie w procesie budowlanym;
organizacja cateringu, carving i dekoracje potraw, 

kursy spawacza TIG i MIG;
Kursy komputerowe Corel Draw, Photoshop;
programowanie CNC

1.
2.
3.

4.
5.

poszukiwane na rynku pracy:

kuchnia regionalna;

Szkoła między lekcjami 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - 
lokalny lider pod względem realizowanych 

projektów unijnych

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” 
Projekt „Praktycy"
Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników,

Podlaski Kompas Pracy

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła będzie kontynuować projekty:
1.

2.
3.
4.
5.

kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych
1.



Aplikuj - czekamy na Ciebie!!!
 

https://www.zszhajnowka.pl/ 
 

Zespół Szkół Zawodowych w 
Hajnówce

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

 
 85 682-20-71

 
 

https://www.zszhajnowka.pl/
https://www.zszhajnowka.pl/


Ponad 70 lat doświadczenia dydaktycznego.
Tytuły: "Szkoły odkrywców talentów" oraz srebrnej szkoły – szkoła w gronie 
najlepszych liceów w Polsce i województwie w 2022 r. (ale i 2021, 2020, 2019, 
2018, 2017 ... itd. też ) !
Bardzo dobrze przygotowujemy do egzaminu maturalnego: 94 % zdawalności 
matur w 2021 r., (przy 88 % w województwie)
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
Inicjatywy: Piknik z Białorusem, Izba regionalna - szkoła zaangażowana w życie 
społeczności lokalnej, uczy kreatywności i wspólpracy w grupie
Możliwość udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych 
Innowacyjny model nauczania - szczegóły na kolejnej stronie!

Dlaczego my?
Białorus - perła na edukacyjnej mapie powiatu! 

Relaks w kawiarence Bystry Czaj, 
Piknik z Białorusem 



Nowoczesny model kształcenia, oparty na 
europejskim standardzie

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).

Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym - tablice 
interaktywne, rzutnik ,wifi to standard 

Obok języków: rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, szkoła jako 
jedyna w regionie oferuje naukę języka francuskiego

Szkoła dysponuje nowoczesną, skomputeryzowaną biblioteką 
szkolną z przestronną czytelnią.

 

Z "Białorusem" zwiedzisz świat i poznasz inne kultury: II LO z 
DNJB współpracuje ze szkołami średnimi w Wilnie, PuńskU i

 Hattstedt w Niemczech (wyjazdy edukacyjne, wymiany uczniowskie, 
wspólne projekty).

Szkoła realizuje autorski program 
wsparcia uczniów, 
przygotowujących się do 
konkursów i olipiad - możliwe 
nawet zwolnienie z klasówki 



Nowoczesne zaplecze dydaktyczne

A już niebawem w szkole powstanie także przyrodnicze Centrum Edukacyjne - miejsce 
popularyzacji wiedzy z zakresu etnobotaniki i ochrony przyrody na przykładzie roślin 
Puszczy Białowieskiej, wykorzystywanych przez człowieka. Podczas zajęć dowiesz się, 
które rośliny są pod ochroną, jakie wykorzystywano w medycynie ludowej i do 
magicznych obrzędów :) 

Szkoła współpracuje z Politechniką Białostocką oraz z Uniwersytetem w Białymstoku – 
uczniowie mają możliwość korzystania z akademickich laboratoriów pod opieką kadry 
naukowej.

Z kolei w pracowni biologicznej na każdym biurku stoi 
profesjonalny mikroskop. Dodatkowo w pracowni zamontowano 
nowoczesny monitor interaktywny - w połączeniu z kamerą 
binokularową wysokiej jakości lekcje biologii są jeszcze 
ciekawsze!

Szkoła dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym – w pracowni chemicznej i 
szkolnym laboratorium uczniowie przeprowadzają swoje pierwsze doświadczenia, 

eksperymentując z chemią (spokojnie, ofiar nie ma :)). 

Centrum zostanie wyposażone z nowoczesny sprzęt, m.in. laptop z oprogramowaniem, 
projektor, kamerę do mikroskopu, przenośny mikroskop inspekcyjny, szklarnię z 
przyborami ogrodniczymi. Jedno jest pewne – na lekcjach biologii nie powieje nudą :)



I I LO z DNJB - to więcej niż 
szkoła, to lokalny ośrodek kultury

Na kulturowym szlaku
 

To wyjątkowe miejsce 
prezentujące bogactwo 

kulturowe regionu - w całości 
stworzone przez uczniów i 
nauczycieli! Lekcji WOSu,, 

historii czy godziny 
wychowawczej w Białorusie 

nie spędzisz z nosem 
przyklejonym do książki :) 

Izba regionalna
W II LO z DNJB można 

rozwijać artystyczne talenty- 
także te dotąd nieodkryte :) 
Udział w zajęciach to czas 
integracji i rozwoju pasji, a 

jednocześnie pomysł na 
spędzenie wolnego czasu 

Zespół taneczny
Zespół Wokalny Zniczka 
wychował kilka pokoleń 

uczniów. Szkoła pielęgnuje 
kulturę i historię regionu.Jest 

wyjątkową placówką - 
uczniowie uczą się języka 
białoruskiego oraz poznają 
piękno wielokulturowości 

Podlasia - utrwalone w słowie, 
tańcu, tradycji.

ZNICZKA

I I LO Z DNJB W HAJNÓWCE TO PERŁA NA EDUKACYJNEJ MAPIE 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO! 3 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE I 22 MIEJSCE W 

POLSCE WG PRESTIŻOWEGO RANKINGU PERSPEKTYWY 2022.
 

 Białorus jest jednym z regionalnych ośrodków promocji przyrodniczych i 
kulturowych tradycji hajnowszczyzny. Ten wyjątkowy klimat tworzą ludzie - jeśli 
jesteś otwarty na świat, chcesz wiedzieć więcej, poznawać świat, a jednocześnie

dobrze się bawić - to szkoła dla Ciebie!

"Białorus" ciągle się rozwija, stale poszerzając swoją ofertę edukacyjną oraz 
angażuje swoich uczniów w projekty promujące lokalną kulturę i przyrodę,



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! :D 
Wycieczki, zajęcia w ramach realizacji projektów unijnych - solidna dawka wiedzy i
niezapomniane wrażenia!

 

Między lekcjami - w szkole spędzisz czas twórczo....

https://youtu.be/aDN0qYBf5kM


dostęp do hajnowskiego basenu i Orlika, 
własną siłownię,
nowoczesną salę treningową z trybunami,
organizację turniejów sportowych 

organizacj Zielonych szkół - krajowych

.... i aktywnie! Szkoła zapewnia:

(z gwiazdami!     )

 i zagranicznych:

 

Zielona szkoła w Chorwacji

Bieszczady



Aplikuj - czekamy na Ciebie!!!
 

bialorushajnowka.pl
pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/ 

 
ul. J.Piłsudskiego 3 
17-200 Hajnówka
(85)682-24-96

 
 

https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
http://bialorushajnowka.pl/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/


Zajęcia terapeutyczne według potrzeb uczniów

NAJLEPSZA DECYZJA - JAKA? 
PRZYJŚĆ DO "POLAKA"!

I LO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - 
CURIE ZAPRASZA

  Branżowe symulacje biznesowe w formie gry on- l ine są dostępne 

dla uczniów l iceum w ramach lekcj i podstaw przedsiębiorczości , 

ekonomi i w praktyce, matematyki oraz zajęć pozalekcyjnych. 

"Polak" to szkoła z długoletnią historią i 
doświadczeniem dydaktycznym - ponad 80- 
letnim!

Dlaczego my?

Ze szkołą poznasz świat: darmowe wyjazdy 
zagraniczne dla uczniów w ramach Programu 
Erasmus +.

Wysoki poziom nauczania : 3 przedmioty 
rozszerzone w każdej klasie .
Nauka języków obcych ( jęz . angie lski , jęz . 
n iemiecki , jez . rosyjski) .

Innowacyjny sposób nauki 

przedsiębiorczościBezpłatne symulacje 
biznesowe Zostaniesz przedsiębiorcą podejmującym biznesowe decyzje, a 

Twoją konkurencją będą koledzy z klasy! 

W pełni wyposażone 2 pracownie 
informatyczne, 

nowoczesna sala terapeutyczna, 

stołówka z kawiarenką dla uczniów, 
2 boiska „ORLIK”.

O



oddział przysposobienia WOJSKOWEGO -

JEDYNA TAKA OFERTA W REGIONIE
 

Uczniowie Oddziału biorą udział
certyfikowanych szkoleniach
poligonowych we współpracy
z wojskiem. Szkolenie składa

się z 4 bloków tematycznych:
wychowanie wojskowe,

szkolenie bojowe, szkolenie
logistyczne, szkolenie z

wybranych przepisów prawa

Nowe umiejętności

Absolwenci Oddziału mają 
możliwość odbycia skróconej 

służby przygotowawczej, 
która stanowi przepustkę do 
zawodowej służby wojskowej

Ułatwiony start w

karierze wojskowej
Absolwenci Oddziału mają
gwarancję dodatkowych
punktów rekrutacyjnych

przy aplikowaniu do uczelni
wojskowych 

pewny start na

studia

 

 Zaprojektuj swoją przyszłość w mundurze!!

Dzięki porozumieniu z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju ,,Combat 
Alert” weźmiesz udział w certyfikowanych szkoleniach poligonowych - także wyjazdowych!

Poznasz podstawy bronioznawstwa, szyki marszowe i bojowe, podstawy rozpoznani



Nauka języków obcych i wyjazdy za 
granicę - Erasmus +

 

 Jeśli zdecydujesz się na n
aukę w szkole, 

będziesz miał/ła okazję skorzystać z wyjazdu 

za granicę w ramach Programu Erasmus +.

 

W I LO w Hajnówce realizowany jest projek
t 

„Równowaga między ekologią a ekonomią - 

globalne wyzwanie” ("Balancing Ecology and 

Economy - A Global Challenge"). 

Międzynarodowymi partnerami w projekcie 

są szkoły z Niemiec, Holandii, Danii, Hiszpanii i 

Rumunii.
 

Relacja z wyjazdu do Holandii



Szkoła między lekcjami 

 

"Polak" to szkoła szyta na miarę 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, ambitnej rozrywki, teatralnych, filmowych 
pozwalają na rozwój pasji i talentów. Uczniowie często jeżdżą 
na wycieczki – byli m.in. w studiu TVN czy Polsat.

 

 
 
 

W szkole ostatnie słowo należy do ucznia - "Polak" stawia na partnerstwo, społeczność 
szkolna chętnie angażuje się w organizację wszelkich uroczystości. Szkoła znana jest z 

serdecznej i koleżeńskiej atmosfery. Lekcja polskiego w pizzerii? Tylko w Polaku!



Aplikuj - czekamy na Ciebie!!!
 

https://zsohajnowka.pl 
pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/ 

 
17-200 Hajnówka
 ul. Piłsudskiego 7

tel. (85) 682 36 28
 
 
 

https://zsohajnowka.pl/
https://zsohajnowka.pl/
https://pl-pl.facebook.com/bialorushajnowka/
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 Składanie wniosku o przyjęcie 
do szkoły

16 maj - 20 
czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o 
wyniku egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca - 
13 lipca

21 lipca 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty

21 -29 lipca

1 sierpnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych



HAJNOWSKIE SZKOŁY 
ŚREDNIE 

COOL SCHOOLS
 

 

Czekamy na 

Ciebie!

Rys. Tomasz Samojlik

Innowacyjne
metody nauczania 

interesujące 
kierunki

 

 Ciekawe projekty edukacyjne  

Udział w programach ERASMUS 

Atrakcyjne  Stypendia 

Realizacja zainteresowań 
przyjazna atmosfera

Wiedza - pasja - rozwój 

Więcej na 
www.facebook.com/PowiatHajnowski

 

https://www.facebook.com/PowiatHajnowski/


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

85 682 27 18
starostwo@powiat.hajnowka.pl

 
https://samorzad.gov.pl/web/powiat- 

hajnowski 
www.facebook.com/PowiatHajnowski

 

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