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SZKOŁA DAJĄCA WIELE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

TA SZKOŁA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA! 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ 

• Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych 

• Udział w projektach unijnych 

• Zajęcia pozalekcyjne (przedmiotowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzają-

cego kwalifikacje, egzaminu maturalnego, inne) 

• Warsztaty teatralne 

• Wycieczki i warsztaty zawodoznawcze 

• Wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych (Francja, Rumunia, Turcja, 

Niemcy, Włochy, Portugalia, Wielka Brytania) 

• Zagraniczne praktyki zawodowe (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania) 

• Zawody sportowe (Olimpiada Lekkoatletyczna, Turniej Szachowy) 

• Międzyszkolny Konkurs Językowy DENG DENG 

• Indywidualne toki i programy nauczania, wspieranie uczniów zdolnych 

• Zajęcia, wykłady w szkołach wyższych, instytucjach kultury, m. in. Muzeum Naro-

dowym, Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice, Uniwersytecie Wrocławskim 

oraz PWSZ w Legnicy 

 

 

Miejsca składania podań: 

• Sekretariat przy ul. Witosa 1 (technikum: architektury krajobrazu, hotelarskie, 

ekonomiczne, logistyczne, żywienia i usług gastronomicznych) 

• Sekretariat przy ul. Poźniaków 2 (liceum ogólnokształcące) 

• Sekretariat przy ul. Wojska Polskiego 16 (technikum: mechaniczne, 

technikum pojazdów samochodowych; branżowa szkoła I stopnia: mechanik 

pojazdów samochodowych, sprzedawca, wielozawodowa) 

 

  



 
 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie klas VIII! 

 

Wybór szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia 

to decyzja mająca duży wpływ na przyszłe życie młodego 

człowieka. Dlatego przed jej podjęciem warto rozważyć 

propozycję Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. 

PZS doskonale przygotowuje do zdania egzaminów  

zewnętrznych: matury będącej przepustką na studia oraz 

egzaminów zawodowych umożliwiających wykonywanie 

wybranego zawodu. 

Naszymi największymi atutami są przyjazna atmosfera 

w szkole, bardzo wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych, dobrze wyposażone 

warsztaty i pracownie szkolne, a także szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz kół 

przedmiotowych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów.  

W szkole realizowanych jest wiele projektów unijnych związanych z wymianą mło-

dzieży. Zapewniamy naszym uczniom staże i praktyki w Polsce i za granicą.  Współpra-

cujemy z legnickim oddziałem Politechniki Wrocławskiej, Państwową Wyższą Szkołą  

Zawodową im. Witelona w Legnicy i lokalnymi zakładami pracy.  

Wśród naszych uczniów jest wielu stypendystów. Nasze innowacyjne podejście do  

nauczania zostało potwierdzone uzyskaniem takich certyfikatów, jak „Wiarygodna 

Szkoła” oraz „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. 

Mamy duże doświadczenie w kształceniu młodego pokolenia, tylko indywidualne spoj-

rzenie na każdego człowieka daje mu szansę na rzeczywisty i prawidłowy rozwój.  

Z wyżej wymienionych powodów chciałbym wszystkim uczniom klas VIII i ich rodzicom 

zarekomendować Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.  

 

PZS to dobry wybór – w PZS dzieje się…. 

Zapraszam, 

Dyrektor PZS w Chojnowie 

Mariusz Kowalczyk 

 
  



 

TECHNIKUM EKONOMICZNE 

5 – letnie,  
 

 

kształci w zawodzie: technik ekonomista 

 

Kwalifikacje 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji  w jednostce organizacyjnej. 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej  

 jednostek organizacyjnych. 

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• matematyka 

• geografia 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki: 

 

Praktyka zawodowa 

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski 

• w szkolnych pracowniach symulacyjnych 

• za granicą (Niemcy lub Hiszpania) 

 

Ukończenie Technikum Ekonomicznego jest dużym ułatwieniem w kontynuowaniu 

kariery naukowej i zawodowej na studiach ekonomicznych lub kierunkach pokrewnych. 

 

 

 

 

„Z nami po wiedzę i zawód” 

 

Zapraszamy 

  



 
 

 

 

Prace biurowe w pracowni ekonomicznej 

 



 

TECHNIKUM HOTELARSTWA 

5 – letnie,  
 

 

kształci w zawodzie: technik hotelarstwa 

 

Kwalifikacje 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

HGT.06. Realizacja usług w recepcji. 

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• geografia 

• język obcy 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Praktyki zawodowe: 

• w pracowniach szkolnych: hotelarskiej i obsługi konsumenta 

• w przedsiębiorstwach hotelarskich na terenie Polski i za granicą 

 (Włochy, Hiszpania, Grecja) 

 

 

 

„Na Witosa przyjdziesz, hotelarzem wyjdziesz” 

 

 Zapraszamy 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zajęcia symulacyjne w pracowni hotelarskiej. 



 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE 

5 – letnie,  
 

 

kształci w zawodzie: technik logistyk 

 

Kwalifikacje 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• geografia 

• język obcy 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Praktyki zawodowe: 

• w pracowniach szkolnych, 

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski i za granicą 

 (Włochy, Hiszpania, Grecja) 

 

 

 

„Najlepsza szkoła na świecie: znajdziesz ją w powiecie” 

 

 Zapraszamy 

 

 
  



 
  

Profesjonalny przebieg procesu 

planowania 



 
TECHNIKUM MECHANICZNE 

 

5 – letnie,  
 

 

 kształci w zawodzie: technik mechanik 

Kwalifikacje 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających. 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• matematyka 

• fizyka 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki: 

 

Praktyka zawodowa 

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski 

• w szkolnych pracowniach symulacyjnych 

• za granicą (Hiszpania, Niemcy) 

 

 

„Zostań operatorem obrabiarek CNC 

      - to bardzo poszukiwany zawód” 

„Nie bądź smutny, bądź wesoły, zostań uczniem 

naszej szkoły!” 
  

 Zapraszamy 
 

 

 



 
 

 Poznajemy tajniki maszyn CNC 
 



 
TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 
5 – letnie,  

 

 

kształci w zawodzie: technik pojazdów samochodowych 

 

Kwalifikacje 

MOT.05.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

MOT.06.   Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• matematyka 

• fizyka 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Praktyka zawodowa 

• w specjalistycznie wyposażonych Warsztatach Szkolnych PZS w Chojnowie 

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski 

• za granicą (Hiszpania, Niemcy) 

 

 

 „Nie tylko kierowcy kochają samochody… 

mechanicy również.” 

  

Zapraszamy 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla uczniów szkoła organizuje programowo bezpłatny kurs prawa jazdy 

kat. B 

 

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych 

pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się spe-

cjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także dia-

gnostyki samochodowej. 



 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

 

5 – letnie,  

 

 

 

kształci w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Kwalifikacje 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym 

• biologia 

• język obcy 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Praktyka zawodowa 

• w specjalistycznie wyposażonych Warsztatach Szkolnych PZS w Chojnowie 

• w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą  

(Włochy, Grecja lub Hiszpania) 

 

 

 

 

„Zostań gastronomem, a świat stanie przed Tobą otworem” 

 

Zapraszamy 

 

  



 
 

 

 

  

 

  

Kucharzymy i gotowaniem zaskoczymy… 

 

 

 



 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

 

5 – letnie,  

 

 

 

kształci w zawodzie: technik architektury krajobrazu 

 

Kwalifikacje 

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu. 

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej 

architektury krajobrazu. 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym 

• biologia 

• geografia 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Praktyka zawodowa 

• w biurze projektowym prowadzącym działalność z zakresu architektury krajo-

brazu 

• w centrach i szkółkach ogrodniczych 

 

 

 

 

Zapraszamy 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

4 – letnie,  
 

profil humanistyczny  
z edukacją językowo-medialną 

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• j. polski   

• j. angielski/j. niemiecki   

• historia 

Przedmiot dodatkowy:  

• edukacja medialna  

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Po ukończeniu tej klasy możesz kontynuować naukę: 

• na kierunkach humanistycznych, filologicznych, pedagogicznych, psychologicz-

nych, 

• na prawie, historii i dziennikarstwie. 

 

Zostań aktorem, wejdź w świat teatru! 

Poznaj świat! 

Komentuj rzeczywistość! 

Zdobądź umiejętności językowe! 

Zostań uczniem tej klasy – bądź dziennikarzem, podróżnikiem,  

psychologiem… 

 

 

 

         Zapraszamy 

  



 
 

 

   Nauka to przygoda 



 

Liceum Ogólnokształcące 

4 – letnie,  
 

profil biologiczno-chemiczny 
z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska 

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• j. angielski  

• biologia  

• chemia lub matematyka 

Przedmiot dodatkowy: 

• edukacja ekologiczna 

• ochrona środowiska 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki: 

 

Po ukończeniu tej klasy możesz kontynuować naukę: 

• na Akademii Wychowania Fizycznego, na kierunkach przyrodniczych, chemicz-

nych, medycznych lub farmaceutycznych 

 

”Ratuj życie innym! 

 Chroń przyrodę! 

 Zostań uczniem tej klasy – bądź, lekarzem, przyrodnikiem, ekologiem…” 

 

 

 

                                                                                                       Zapraszamy 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świat mikro jest fascynujący 



 

Liceum Ogólnokształcące 

4 – letnie,  
 

 
profil matematyczno-informatyczny z edukacją pożarniczą 

 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

• j. angielski  

• matematyka 

• informatyka 

 

Przedmiot dodatkowy: 

• edukacja pożarniczo-ratownicza 

Pierwszy język obcy: język angielski 

Drugi język obcy: język niemiecki 

 

Po ukończeniu tej klasy możesz kontynuować naukę: 

• na Politechnice, kierunkach ścisłych - informatyce, matematyce, fizyce. 

 

Poznaj świat liczb! 

Rozwiązuj zagadki matematyczne! 

Wejdź w niezwykły świat informatyki! 

Zdobądź poszukiwany zawód! 

Zostań uczniem tej klasy – bądź inżynierem, matematykiem, informatykiem…” 

 

 

 

 Zapraszamy 

 
 
 
 
 

 



 
  

Czasami z trudnym zadaniem trzeba się zmierzyć samodzielnie 



 
 

Branżowa Szkoła I stopnia 
 

3 – letnia, 

 

kształci w zawodzie: sprzedawca  

 

 

Kwalifikacja: 

HAN.01    Prowadzenie sprzedaży 

Nauczane przedmioty zawodowe: 

 

• towar jako przedmiot handlu 

• organizacja i techniki sprzedaży 

• obsługa klientów 

• przedsiębiorca w handlu 

• język obcy w działalności handlowej (język niemiecki) 

 

kształcenie zawodowe praktyczne: 

• sprzedaż towarów – zajęcia w szkolnej pracowni sprzedaży, 

• prowadzenie sprzedaży – zajęcia praktyczne u pracodawców prowadzących 

działalność handlową. 

 

Absolwenci mogą znaleźć interesującą pracę w jednostkach sprzedaży detalicznej i hurtowej. 

 

 

„Jeżeli interesujesz się handlem i lubisz kontakt z ludźmi…” 
 

                                                                                                       Zapraszamy 

  



 
 

 

Zawsze miła i profesjonalna obsługa 

 

  



 
Branżowa Szkoła I stopnia 

 

3 – letnia, 
 

kształci w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych 

 

Kwalifikacja: 

MOT.05.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

Nauczane przedmioty zawodowe: 
 

• podstawy konstrukcji maszyn 

• budowa i naprawa pojazdów samochodowych 

• elektrotechnika i elektronika 

• przepisy ruchu drogowego 

 

Kształcenie zawodowe praktyczne 

• w specjalistycznie wyposażonych Warsztatach Szkolnych PZS w Chojnowie 

• w Stacji Diagnostycznej 

• w przedsiębiorstwach na terenie Polski 

• za granicą (Hiszpania) – staże zawodowe 

 

 

 

„Naprawimy każde auto…” 
 

 

 

                                                                                                       Zapraszamy 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla uczniów szkoła organizuje programowo bezpłatny kurs prawa jazdy  

kat. B 

Oni usuną każdą awarię 



 
Branżowa Szkoła I stopnia 

 

3 – letnia, 
 

kształci w następujących zawodach: 

• blacharz samochodowy 

• cukiernik 

• elektryk 

• fryzjer 

• kucharz 

• lakiernik 

• operator obrabiarek skrawających 

• piekarz 

• sprzedawca 

• ślusarz 
i inne zawody w oparciu o umowę z pracodawcą (młodociany pracownik). 

 

 

Kształcenie zawodowe  

 

• zajęcia praktyczne u pracodawców, 

• przedmioty ogólnokształcące w szkole, przedmioty zawodowe na kursach   

specjalistycznych. 

 

 

 

„Dobry fachowiec cenniejszy niż złoto…” 
 

 

        Zapraszamy 



 
 

                                                                                                



OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO PZS W CHOJNOWIE 

NAZWA JĘZYKI OBCE 
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE 

ROZSZERZONYM 

Technikum ekonomiczne 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. Matematyka 
2. Geografia 

Technikum hotelarskie 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. Geografia 
2. Język obcy 

Technikum logistyczne 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. Geografia 
2. Język obcy 

Technikum mechaniczne 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. Matematyka 
2. Fizyka 

Technik pojazdów samochodowych 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. Matematyka 
2. Fizyka 

Technikum żywienia i usług gastronomicznych 
1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. Biologia 
2. Język obcy 

Technikum architektury krajobrazu 
1.   Język angielski 
2.   Język niemiecki 

1.   Biologia 
2.   Geografia 

Liceum Ogólnokształcące 
profil humanistyczny  

z edukacją językowo-medialną 

1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. j. polski   
2. j. angielski/j. niemiecki   
3. historia 

Liceum Ogólnokształcące 
profil biologiczno-chemiczny 

z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska 

1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. j. angielski  
2. biologia  
3. chemia lub matematyka 

Liceum Ogólnokształcące 
profil matematyczno-informatyczny  

z edukacją pożarniczą 

1. Język angielski 
2. Język niemiecki 

1. j. angielski  
2. matematyka 
3. informatyka 

 

OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W PZS W CHOJNOWIE 

NAZWA JĘZYKI OBCE 

• Sprzedawca Język niemiecki lub angielski 

• Mechanik pojazdów 

samochodowych 
Język niemiecki lub angielski 

• magazynier-logistyk Język niemiecki lub angielski 

• Wielozawodowa (piekarz, cukiernik, 

elektryk, fryzjer, sprzedawca, opera-

tor obrabiarek skrawających, bla-

charz samochodowy i inne) 

Język niemiecki lub angielski 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal studniówkowy. Zawsze z gracją i elegancją 

Boisko lekkoatletyczne z siłownią na wolnym powietrzu  

 



 

 Berlin 2016. Praktyki zawodowe ekonomistów 

 



 
 

 

Pracownia obsługi maszyn sterowanych numerycznie 



 

  

  

 

Zajęcia praktyczne 



 
 

 

20-lecie Powiatowego Zespołu Szkół



  

Polonez na chojnowskim Rynku-styczeń 2020 

 



 
 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 
ERASMUS+ Portugalia, Faro - 2017 

 



  

Do zobaczenia! 



 
 

S Z K O Ł A  G O D N A  Z A U F A N I A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pzs-chojnow.pl 

szkola@pzs-chojnow.pl 

www.facebook.com/pzs.chojnow/ 
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