
Rekrutacja 2020/2021. Hajnowskie szkoły średnie – dobry wybór! 

 

Przed młodzieżą trudny wybór dotyczący kierunku dalszej edukacji – etap wyboru szkoły 

ponadpodstawowej, odpowiedź na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” jest 

jednym z najważniejszych kroków ku planowaniu przyszłości. Przed Wami – młodymi 

ludźmi nie lada dylemat. Oczywiście nie chcemy robić dramy (:)), niemniej wybór, którego 

musicie dokonać zaważy na Waszym życiu. Podpowiadamy - 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), realizacja zainteresowań i przyjazna atmosfera. 

Sprawdź: 

 

 Zawód gwarantujący zatrudnienie, możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, 

zarobek pierwszych pieniędzy, kontakt z przedsiębiorcami,  nauka w przyjaznej 

atmosferze – chcesz umieć więcej?  Złóż papiery do Zespołu Szkół Zawodowych! 

 Więcej na: http://www.zszhajnowka.pl/ 

  

 II LO z DNJB czyli popularnie nazywany Białorus - perła na edukacyjnej mapie 

województwa podlaskiego - tytuł srebrnej szkoły,  29 miejsce w rankingu szkół 

olimpijskich (na 200 możliwych)  oraz 5 miejsce w rankingu szkół wojewódzkich – 

„Białorus” zalicza się do grona najlepszych szkół w Polsce wg. miesięcznika 

Perspektywy. II LO z DNJB to jedyna w regionie placówka mogąca poszczycić się 

wysokimi lokatami w ogólnopolskim rankingu. Nauka w szkole to gwarancja 

zdobycia solidnego wykształcenia (szkoła posiada imponujące zaplecze dydaktyczne), 

możliwość rozwijania pasji w przyjaznych warunkach.  Więcej na:  

http://bialorushajnowka.pl/. 

  

 Polak czyli I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie - szkoła szyta na miarę każdego 

ucznia.  I LO to szkoła z długoletnią historią i doświadczeniem dydaktycznym (80 lat 

doświadczenia!). I LO w Hajnówce w stawianiu na kreatywny rozwój i wsparcie 

zainteresowań uczniów wychodzi daleko poza system kształcenia. Wg rankingu 

PERSPEKTYWY Polak czyli I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie znalazł się w 

http://www.zszhajnowka.pl/
http://bialorushajnowka.pl/


grupie najlepszych liceów w województwie zajmując 35 miejsce.   Więcej na: 

http://zsohajnowka.pl/ 

 

By ułatwić Wam podjęcie decyzji, przygotowaliśmy krótkie materiały promocyjne o 

ofercie każdej ze szkół. Więcej informacji również na stronie: 

http://powiat.hajnowka.pl/rekrutacja-2020-2021 oraz w materiałach promocyjnych do 

pobrania. 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

www.powiat.hajnowka.pl 

 

http://zsohajnowka.pl/
http://powiat.hajnowka.pl/rekrutacja-2020-2021


EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

80 lat doświadczenia
dydaktycznego

NAJLEPSZA DECYZJA -
JAKA? PRZYJŚĆ DO POLAKA!

NOWOCZESNE NAUCZANIE,
NAUKA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI -
TO ATUTY POLAKA

multimedialne centrum informacyjne, 
możliwość uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
(ECDL)

 

SZKOŁA PRZYJAZNA
UCZNIOWI 

Laboratorium smaku – miejsce
towarzyskich spotkań 
Sala terapeutyczna 
dostęp do Orlika
organizacja wycieczek 

 

SZKOŁA MA TYTUŁ
BRĄZOWEJ SZKOŁY

Szkoła w gronie najlepszych
liceów w województwie
podlaskim w 2019 r.

 

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ -

CURIE

ZE SZKOŁĄ POZNASZ ŚWIAT I
NAUCZYSZ SIĘ JĘZYKÓW!

Udział w projekcie ERASMUS w
roku szkolnym 2020/2021

.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
BEZ TAJEMNIC

zajęcia doradztwa zawodowego,
nauka z wykorzystaniem aplikacji
REVAS

 

DOBRY ADRES

https://zsohajnowka.pl/



NAJLEPSZE LICEUM W REGIONIE

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

INNOWACYJNY MODEL NAUCZANIA

W SZKOLE SPĘDZISZ CZAS AKTYWNIE....

I TWÓRCZO - ZGODNIE Z ZAINTERESOWANIAMI 

II LO Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA
BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE

b

70 lat doświadczenia dydaktycznego
Tytuł srebrnej szkoły – szkoła w gronie najlepszych
liceów w Polsce i województwie w 2019 r!
tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” (91,4 %
zdawalności matur w 2019 r., (przy 89 % w
województwie )

System międzyoddziałowy (uczeń sam dokonuje
wyboru przedmiotów wiodących zgodnie z
zainteresowaniami)
Możliwość nauki języka francuskiego 
Nowoczesne pracownie techniczne, własne
Laboratorium chemiczne – zajęcia z chemii i
biologii nie wieją nudą
Nowocześnie wyposażone sale – tv, rzutnik,
Internet, tablice multimedialne   
Lekcji nie spędzicie nosem w książce :)

Dostęp do hajnowskiego basenu
i Orlika, własna siłownia
Ciekawe projekty edukacyjne – w roku szkolnym
2020/2021 poznacie Puszczę Białowieską po dwóch
stronach granicy

DOBRY ADRES
http://bialorushajnowka.pl/

Szkolne Koło filmowe (na wysokim poziomie!), Zespół Wokalny
Zniczka, Zespół Teatralny „Drama”, Szkolne Koło PCK, koło
pisania ikon, sekcje sportowe i wiele innych!
Kawiarenka Bystry Czaj z TV Room,
Zielone szkoły zagranicą



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
ODPOWIADAJĄCE

POTRZEBOM RYNKU PRACY

technik  mechanik
technik budownictwa
technik ekonomista
 technik informatyk
technik logistyk
technik żywienia i usług
gastronomicznych
Branżowa Szkoła I Stopnia

W ofercie

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

SPECJALISTYCZNE
PROGRAMY PRZESTANĄ BYĆ

CZARNĄ MAGIĄ

W ramach projektu uczniowie uczą się
obsługi specjalistycznych programów
m.in. Symfonia Finanse i Księgowość,
 Symfonia Magazyn i Solid Edge
(program do tworzenia elementów
maszyn w 3D) oraz uczestniczą w
kursach Spawacz TIG i Spawacz
MAG/MIG.

 

 UCZĄC SIĘ W ZSZ ZAROBISZ
PIERWSZE PIENIĄDZE I
ZWIEDZISZ ŚWIAT

Uczniowie technikum mechanicznego i
budownictwa co roku jeżdżą na płatne
praktyki do Niemiec, uczniowie
technikum żywienia byli w Hiszpanii.
Szkoła umożliwia również odbycie
płatnych staży w wakacje w
podlaskich firmach
 

Szkoła liderem w
regionie w zakresie realizacji projektów

POSTAW NA BEZPIECZNĄ
PRZYSZŁOŚĆ

– WYBIERZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH  W

HAJNÓWCE

Umiejętności praktyczne to
najcenniejszy punkt w CV,

wymagany przez wszystkich
pracodawców

NAJSTARSZA SZKOŁA W
REGIONIE

.

Niemal 100 lat doświadczenia.

DOBRY ADRES

http://www.zszhajnowka.pl/
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