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TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Złożenie wniosku

o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

26 czerwca – 10 lipca

Dostarczenie

świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia

12 sierpnia

Podanie listy kandydatów 

zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

13 sierpnia - 18 sierpnia

Potwierdzenie woli 

przyjęcia do szkoły

19 sierpnia

Ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych

15 czerwca – 10 lipca

Dostarczanie zaświadczenia

o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty 

15 czerwca – 14 sierpnia  wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie



W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego

z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania

z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie

(w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

rekrutacja@zszhajnowka.pl



W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych,

którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021,

o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły,

podobnie jak to było w poprzednich latach

(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

rekrutacja@zszhajnowka.pl





www.zszhajnowka.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W HAJNÓWCE

ul. 3 Maja 25
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682-20-71



TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik to zawód atrakcyjny zarówno 

na Podlasiu, jaki w całym kraju. Po ukończeniu 

szkoły można od razu podjąć pracę, gdyż w naszym 

regonie jest wiele firm branży mechanicznej

i pokrewnych, które potrzebują nowych -

wykształconych pracowników. Absolwent naszej 

szkoły może również dalej się kształcić, świat nauki 

i wiedzy stoi przed nim otworem. Technik mechanik 

to tradycja i nowoczesność, to nie tylko profesja,

ale  też perspektywa rozwoju.



TECHNIK MECHANIK

Absolwent kończący technikum w tym zawodzie będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

wykonywania elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi metodą obróbki ręcznej oraz obróbki 

maszynowej,

wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi,

naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi;

organizowania procesów obróbki i montażu części 

maszyn i urządzeń,

nadzorowania procesów obróbki i montażu części 

maszyn i urządzeń.



TECHNIK MECHANIK

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 Język angielski

 Język niemiecki lub język rosyjski (do wyboru)

OKRES NAUKI: 5 lat

LICZBA MIEJSC: 24

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 

maszyn i urządzeń



TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa jest zawodem bardzo 

poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce, 

jak i za granicą. Uzyskanie tego tytułu umożliwia 

podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych,

w laboratoriach, w administracjach budynków,

w biurach projektowych, w charakterze asystentów 

projektanta, jak również pozwala kierować własną 

firmą budowlaną. Kierunek ten jest też chętnie 

wybierany przez dziewczęta, które odnoszą znaczące 

sukcesy w nauce z przedmiotów zawodowych. 

Uczniowie technikum budownictwa mogą uzyskać 

stypendium ufundowane przez firmę Danwood

z Bielska Podlaskiego.



TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent kończący technikum w tym zawodzie będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich

i mieszanek betonowych,

wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,

wykonywania remontów i rozbiórki murowanych 

konstrukcji budowlanych;

organizowania i kontrolowania robót związanych

z zagospodarowaniem terenu budowy,

organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-

budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, 

robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych 

w pełnej sprawności technicznej,

sporządzania kosztorysów robót budowlanych.



TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 Język angielski

 Język niemiecki

OKRES NAUKI: 5 lat

LICZBA MIEJSC: 24



TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to prestiżowy

i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie 

możliwości prowadzenia własnej działalności 

oraz podjęcia zatrudnienia na wielu stanowiskach 

(w bankach, instytucjach finansowych, 

przedsiębiorstwach różnych branż).



TECHNIK EKONOMISTA

Absolwent kończący technikum w tym zawodzie będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

sporządzania biznesplanu;

prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów 

do pracy, 

sporządzania dokumentacji kadrowej,

prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami 

socjalnymi,

rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń 

podatkowych.



TECHNIK EKONOMISTA

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  

finansowej jednostek organizacyjnych

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 Język angielski

 Język niemiecki lub język rosyjski (do wyboru)

OKRES NAUKI: 5 lat

LICZBA MIEJSC: 24



TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie 

rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana 

jest niemal we wszystkich sferach naszego życia: 

począwszy od nauki, poprzez przemysł, na rozrywce 

skończywszy. Technik informatyk to ciekawy

i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na 

krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy 

informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych 

gałęziach gospodarki. Mogą również prowadzić  

własną działalność gospodarczą lub usługową. 



TECHNIK INFORMATYK

Absolwent kończący technikum w tym zawodzie będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

przygotowania do pracy systemu komputerowego

i urządzeń peryferyjnych,

administrowania różnymi systemami operacyjnymi,

serwisowania i naprawiania urządzeń techniki 

komputerowej, 

przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci 

komputerowej;

tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych 

baz danych,

programowania aplikacji internetowych, 

tworzenia i administrowania CMS.



TECHNIK INFORMATYK

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

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 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 Język angielski

 Język niemiecki lub język rosyjski (do wyboru)

OKRES NAUKI: 5 lat

LICZBA MIEJSC: 24



TECHNIK LOGISTYK

Technikum logistyczne w naszej szkole ma profil mundurowy, 

dlatego przygotowuje nie tylko do zatrudnienia

w przedsiębiorstwach transportowych, dystrybucyjnych  czy 

produkcyjnych, ale też do pracy w służbach mundurowych, np. 

policji, wojsku, straży pożarnej.



TECHNIK LOGISTYK

Absolwent kończący technikum w tym zawodzie będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów 

z magazynu,

monitorowania poziomu i stanu zapasów,

obsługiwania programów magazynowych,

prowadzenia dokumentacji magazynowej,

monitorowania procesów produkcyjnych

i dystrybucyjnych;

planowania, organizowania i dokumentowania 

procesów transportowych.



TECHNIK LOGISTYK

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 Język angielski

 Język niemiecki lub język rosyjski (do wyboru)

OKRES NAUKI: 5 lat

LICZBA MIEJSC: 24



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest 

idealnym wyborem dla osób, które chcą realizować 

swoje kulinarne pasje i poznawać tajniki sztuki 

kulinarnej. Kształtuje umiejętności związane

z planowaniem i organizacją usług gastronomicznych. 

Jest to atrakcyjny kierunek pozwalający na zdobycie 

dobrego zawodu, który zapewni osiągnięcie sukcesu 

na rynku pracy. Absolwent może kontynuować naukę

i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów 

licencjackich i magisterskich w kraju lub za granicą. 

Może również prowadzić  własną działalność 

gospodarczą lub usługową. 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Absolwent kończący technikum w tym zawodzie będzie

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

oceniania jakości produktów,

przechowywania żywności,

obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

obsługi sprzętu gastronomicznego,

przygotowania dań zimnych, gorących i deserów,

wydawania dań,

oceniania jakości żywności,

planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego

sposobu żywienia,

organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

wykonywania usług gastronomicznych.



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

HGT.02. Sporządzanie potraw i napojów

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 Język angielski

 Język niemiecki lub język rosyjski (do wyboru)

OKRES NAUKI W TECHNIKUM: 5 lat

LICZBA MIEJSC: 24



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - ŚLUSARZ

Ślusarz wykonuje i naprawia elementy maszyn

i urządzeń. Jego zadaniem jest budowa trwałych i solidnie 

wykonanych konstrukcji. Oprócz umiejętności związanych 

z mechaniką ma kompetencje z dziedziny elektrotechniki, 

hydrauliki oraz metaloznawstwa. Ślusarze

z umiejętnościami spawania metodami MAG oraz TIG

bez problemu znajdują zatrudnienie w kraju i za granicą, 

zwłaszcza w zakładach przemysłu maszynowego,

w budownictwie, w firmach instalacyjno-grzewczych, 

serwisach, warsztatach naprawczych czy pracowniach 

ślusarstwa artystycznego.



KWALIFIKACJA UZYSKIWANA W TRAKCIE KSZTAŁCENIA:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi

NAUCZANY JĘZYK OBCY:

 Język rosyjski

OKRES NAUKI: 3 lata

LICZBA MIEJSC: 24

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - ŚLUSARZ



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



Uzyskiwane kwalifikacje są różne, w zależności 

od wybranego zawodu przez młodocianych 

pracowników, którzy realizują praktyczną naukę 

zawodu w zakładach pracy, w oparciu o zawartą 

z pracodawcą umowę. W szkole realizowana 

jest nauka przedmiotów ogólnokształcących. 

NAUCZANY JĘZYK OBCY:

 Język rosyjski

OKRES NAUKI: 3 lata

LICZBA MIEJSC: 24

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - WIELOZAWODOWA



TECHNIKUM IM. T. KOŚCIUSZKI

kształci w zawodach:O NASZEJ SZKOLE

cieszymy się niemal 100-letnią tradycją w dziedzinie edukacji i wychowania;

posiadamy doświadczoną i dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną;

profesjonalnie przygotowujemy do pracy w wyuczonym zawodzie;

otwieramy drogę na studia;

zapewniamy uczniom profesjonalną pomoc:

pedagogiczną, dydaktyczną, wychowawczą, socjalną;

UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ STYPENDIA

fundowane przez zakłady pracy;

im. Simony Kossak;

Prezesa Rady Ministrów;



NASI UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA



NASI UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA

na zajęciach pozalekcyjnych;

biorąc udział w konkursach;

uczestnicząc w apelach;



NASI UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA

uczestnicząc w stażach krajowych i zagranicznych; odbywając praktyki w różnych zakładach pracy;



REALIZOWANE PROJEKTY

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce 

poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwoju Szkoły” 

01.10.2018 – 30.10.2020

Projekt „Szkoła otwarta na Europę” w ramach programu Erasmus+

01.09.2019 – 31.08.2020

Projekt „Praktyczne kompetencje w moim zawodzie” w ramach RPOWP –

szkoła jest realizatorem projektu w ramach umowy partnerskiej Powiatu Hajnowskiego

z firmą PROTINUS Białystok

01.02.2019 - 30.11.2020

Projekt „Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników,

kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych” z programu Erasmus+,

we współpracy z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku 



WSPÓŁPRACUJEMY

KOMENDA POWIATOWA

POLICJI W HAJNÓWCE

CECH RZEMIOSŁ

RÓŻNYCH W HAJNÓWCE

URZĄD MIASTA

HAJNÓWKA
STAROSTWO

HAJNOWSKIE
GMINA

HAJNÓWKA
GMINA DUBICZE 

CERKIEWNE

GMINA

NAREW

GMINA 

CZEREMCHA
GMINA

BIAŁOWIEŻA

GMINA

NAREWKA
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