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kształci ludzi sukcesu

NASZA SZKOŁA



KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW 

po szkole podstawowej
Typ szkoły Zawód Liczba 

miejsc
Okres 

kształcenia

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PROFIL POLICYJNY 32 4 lata

PROFIL MEDYCZNY 32 4 lata

TECHNIKUM TECHNIK EKONOMISTA 32 5 lat

TECHNIK LOGISTYK 32 5 lat

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

64 5 lat

TECHNIK INFORMATYK 32 5 lat

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 32 5 lat



KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW 

po gimnazjum
Typ szkoły Zawód Liczba 

miejsc
Okres 

kształcenia

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PROFIL POLICYJNY 32 3 lata

PROFIL MEDYCZNY 32 3 lata

TECHNIKUM TECHNIK EKONOMISTA 32 4 lat

TECHNIK LOGISTYK 32 4 lat

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

64 4 lat

TECHNIK INFORMATYK 16 4 lat

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 16 4 lat



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o profilu policyjnym



Szkoła stwarza warunki kształcenia, które w sposób najbardziej

realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom zapoznać się ze

specyfiką zawodu policjanta oraz posiąść niezbędną wiedzę

zarówno teoretyczną, jak i praktyczną związaną z tym zawodem.

Dodatkowe informacje o kierunku:

służba policyjna z musztrą

wychowanie fizyczne

ze sztukami walki

współpraca z Komendą

Powiatową Policji w Kościerzynie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o profilu policyjnym



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
o profilu medycznym 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
o profilu medycznym 

Zapewniamy:

ścisłą współpracę szkoły ze Szpitalem Specjalistycznym

w Kościerzynie,

cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych służb medycznych,

poznanie podstaw wiedzy medycznej,

nabycie umiejętności opiekuńczo – pielęgnacyjnych,

kurs pierwszej pomocy

możliwość sprawdzenia się w pracy na rzecz innych poprzez

działalność w szkolnej grupie ratowników medycznych.



Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do :

organizowania działalności gospodarczej 

i obliczania podatków,

prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 

sporządzania planów i analiz sprawozdań, 

dokumentowania ewidencjonowania operacji gospodarczych,

prowadzania rozliczenia inwentaryzacji, 

sporządzania sprawozdań finansowych przeprowadzenia analizy 

finansowej.

TECHNIK EKONOMISTA



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do:

sporządzania i dekorowania potraw,

organizowania produkcji gastronomicznej,

prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

gastronomicznej obsługi imprez poza miejscem pracy (imprezy 

wyjazdowe),

organizacji wesel i innych przyjęć okolicznościowych,

współpracy w zespole.



TECHNIK INFORMATYK

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do:

montowania i modernizowania komputerów osobistych,

instalowania i aktualizowania systemów operacyjnych i aplikacji,

konfigurowania i wykonywania konserwacji urządzeń peryferyjnych,

lokalizowania oraz usuwania uszkodzeń podzespołów komputera

osobistego oraz odzyskiwania z komputera danych użytkownika

montowania okablowania sieciowego i monitorowania pracy

urządzeń lokalnych sieci komputerowych,

konfigurowania systemu serwerowego i przyłączania komputerów

klienckich do serwera,

projektowania struktury i tworzenia witryny internetowej,

tworzenia i administrowania baz danych.



TECHNIK LOGISTYK

Po ukończeniu tego kierunku 

będziesz przygotowany do:

dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem klienta,

optymalizowania kosztów i prowadzenia współpracy z klientami,

dokonywania wyboru procedur zakupów,

dokonywania wyboru dostawców,

dokonywania wyboru towarów,

dokonywania analizy stanu zakupów, 

obsługi zamówienia i organizacji transportu z wykorzystaniem   

systemu informatycznego.



TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do :

organizowania działalności reklamowej i promocyjnej,

określenia celów działalności  reklamowej przedsiębiorstwa,

sporządzania budżetu kampanii reklamowych i promocyjnych,

stosowania różnych form reklamy,

planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w   

mediach,

ocenienia wartości przygotowanych reklam,

opracowywania ofert handlowych dot. sprzedaży usług

reklamowych i usług  promocyjnych,

wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych, 

wspomagających organizację kampanii reklamowej i przygotowanie  

reklam,

prowadzenia negocjacji, rozmów handlowych oraz współpracować z 

klientami





PRACOWNIA   LOGISTYCZNA



HALA SPORTOWA „SOKOLNIA”



SALE   KOMPUTEROWE

Posiadamy 8 sal komputerowych, 

które są szczególnie ważne i przydatne 

pod względem rozwoju praktycznych 

umiejętności 

i wiedzy dla informatyków.

Umożliwiają uczniom  

doskonalenie się 

w zawodzie ekonomisty 

(Insert GT), 

oraz organizacji reklamy 

(Photoshop, Corel).



PRACOWNIE   GASTRONOMICZNE



OSIĄGNIĘCIA
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „PRIMAZDROWIE” 2018r.  

– I miejsce

Ogólnopolski Konkurs „Sportowa Wiosna” 2018 r.

- I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Kuchnia Literacka” 2017 r.

- I miejsce

Wojewódzki X Festiwal Potraw Kaszubskich 2017 r.

- II miejsce

V Wojewódzki Konkurs Kuchni Francuskiej 

„FRANKOFONIA 2018” - II miejsce

Wojewódzki Konkurs Kulinarny 

„Młode Talenty” 2018 r. - II miejsce

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny 

LA CUCINA ITALIANA – LA PASTA NEL MANDO

– III miejsce

Europejski Konkurs Kulinarny „Smak Gościnności” 2018 r.

- IV miejsce



CZEPKOWANIE

Każda klasa pierwsza o profilu Technik 

Żywienia i Organizacji Usług 

Gastronomicznych zostaje uroczyście 

przyjęta do grona kucharzy i otrzymuje 

symboliczne czepki.



STOWARZYSZENIE 

MAGNUM OPUS EKONOMIK
prowadzenie działalności 

edukacyjnej 

i kulturalnej, zwłaszcza w 

zakresie inicjowania, 

wspierania i pomocy

w przedsięwzięciach 

edukacyjno - kulturalnych, 

w szczególności na rzecz 

młodzieży

poprawa warunków 

edukacji młodzieży

organizowanie pomocy o 

charakterze charytatywnym 

tworzenie warunków 

sprzyjających aktywizacji 

sportowo-rekreacyjnej i 

kulturalnej 

profilaktyka uzależnień oraz 

zapobieganie niedostosowaniu 

społecznemu

promocja zdrowia oraz 

ratownictwa 

przedmedycznego

dzień

przedsiębiorczości

bale 

charytatywne

projekty dla 

organizacji pożytku 

publicznego

dzień

sportu



STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Fundusze 

Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Niemcy,  Marburg; Technik Ekonomista;

Anglia, Londyn; Technik Żywienia i Organizacji Usług 

Gastronomicznych; maj 2015 r.

Anglia, Londyn; Technik Ekonomista; luty 2016 r.

Anglia, Londyn; Technik Żywienia i Organizacji Usług 

Gastronomicznych; maj 2017 r.

Niemcy, Lipsk; Technik Żywienia i Organizacji Usług 

Gastronomicznych; maj 2019 r.



SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno – Spedycyjnej – finalista; 2018 r.

XIV Wojewódzki Konkurs o Rachunkowości – II miejsce; 2018 r.

Wojewódzki VIII Finał Konkursu Historycznego WSAiB; I i II miejsce; 2018 r.

XI Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (na szczeblu    

powiatowym I, II i III miejsce); 2018 r.

Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych w Pile – VI miejsce; 2018 r.

Wojewódzki Finał Konkursu „Polska w Unii Europejskiej”; 2018 r.

Wojewódzkie Zawody PCK; IV miejsce; 2018 r.

Finał Wojewódzki LA w rzucie oszczepem

– I miejsce; 2018 r. 

Finał Wojewódzki w  unihokeja dziewcząt 

– V miejsce 2018 r.

Półfinał Wojewódzki w Badmintonie chłopców 

– II miejsce 2017 r.

Finał Wojewódzki 

w Drużynowych Biegach Przełajowych



MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 

„BEGAMA” 
od 1976/77

„Muzyka w życiu człowieka jest nie tytko rozrywką, ale stanowi poważny czynnik wychowania 

estetycznego, dlatego powierzenie mi jej prowadzenia traktowałem jako służbę. Była ona dla mnie 

nie tylko przyjemnością, ale zaszczytem. Jestem z niej dumny.” ~ Antoni Wencki



DRUŻYNA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO



DZIEŃ EKONOMIKA



DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH



DZIEŃ   SPORTU



SZKOLNY   TEATR
MAŁE   FORMY   TEATRALNE



NOWY PROJEKT ”KULTURALNE WAGARY”



DZIĘKUJĘ


