
Dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce 

Już za chwilę przed przyszłymi gimnazjalistami oraz licealistami trudny wybór szkoły, w której 
przygotowywać się będą do kolejnego etapu w swoimi życiu– egzaminu dojrzałości lub egzaminu 
zawodowego. Decyzja, którą podejmą zaważy o ich dalszym życiu, stąd jest tak ważna. O tym czy to 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce jest tą wymarzoną szkołą, przyszyli adepci mogli 
przekonać się podczas zorganizowanego „dnia otwartego”, na który zaproszono szkoły z terenu 
powiatu hajnowskiego. Z kolei w godzinach  15.00-18.00 wszyscy zainteresowani mogli spotkać się na 
indywidualnych konsultacjach. 

Dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych przygotowano wiele atrakcji – na początek prezentację 
przedstawiającą ofertę kształcenia. Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie liceum będą sami 
decydować o wyborze przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami i ewentualnymi 
planami na przyszłość. Dodatkowym przedmiotem nauczanym na poziomie rozszerzonym jest także 
angielski. Na tym nie koniec nowości: Szkoła na bieżąco rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną. Co 
roku dostosowujemy ofertę naszej placówki do potrzeb przyszłych kandydatów i rynku pracy. Z uwagi 
na zainteresowanie przyszłych uczniów w roku szkolnym 2015/2016 tworzymy nowy kierunek – klasę 
o profilu mundurowym– mówi dyrektor szkoły Maria Skwarczyńska. Oferta jest bardzo atrakcyjna: 
przewidziano zajęcia ze specjalistami w ramach współpracy ze służbami mundurowymi, obozy i 
wyjazdy sprawnościowe, dodatkowe zajęcia sportowe przygotowujące do testów 
sprawnościowych. Szkoła zapewnia bogatą ofertę programową, kształcenie na wysokim 
poziomie, doświadczoną kadrę pedagogiczną. Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży i 
oczekiwaniom rodziców. Dobrze przygotowujemy uczniów do egzaminów zewnętrznych o czym 
świadczą wyniki maturalne. Sprawiedliwie oceniamy, uczymy twórczego i kreatywnego myślenia, 
rozwijamy społecznie pomagamy uczniom uwierzyć w siebie– mówi dyrektor szkoły. Słowa te 
potwierdzają licealiści, którzy w dalszej części prezentacji szkoły podzielili się z gimnazjalistami 
swoimi wrażeniami, oprowadzili po szkole. Placówka dysponuje nowoczesnym zapleczem 
dydaktycznym m.in. tablicami informacyjnymi w pracowniach, biblioteką i czytelnią z dostępem do 
interentu. W każdej z sal przedmiotowych odbyły się ciekawe zajęcia praktyczne, przyszli licealiści 
pod opieką starszych kolegów pogłębili wiedzę z zakresu fizyki, biologii czy matematyki. Szkoła poza 
ciekawą ofertą dydaktyczną ma dużo do zaoferowania. Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: 
rekreacyjno-sportowych, wolontariatu, ambitnej rozrywki, filmowych, teologicznych pozwalają na 
rozwój pasji i talentów. W tym celu placówka współpracuje także z licznymi instytucjami: 
Białowieskim Parkiem Narodowym, Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Politechniką 
Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Białowieży, ze 
służbami mundurowymi, a także fundacjami i stowarzyszeniami. Ponadto, realizowane są 
interesujące projekty i programy edukacyjne np. Erasmus, Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz 
chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, e-
Przyrodnik, Trzymaj formę, Znajdź właściwe rozwiązanie i inne. Na tym nie koniec: Biorąc pod uwagę 
indywidualne podejście do ucznia w szkole prowadzone są konsultacje maturalne i zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski dzięki czemu uczniowie 
mają szansę na rozwój samodzielności i aktywności społecznej. Ponadto oferujemy bogaty wachlarz 
imprez szkolnych m.in. sesje popularno-naukowe, dni patronki szkoły, apele rocznicowe i 
uroczystości. Od roku szkolnego 2015/2016 wprowadzamy e-dziennik, co zapewne ułatwi rodzicom 
kontrolę nad postępami w nauce dziecka oraz umożliwi szybkie informowanie rodziców o terminach 
wywiadówek, imprez okolicznościowych, itp. Nasza szkoła jest bezpieczna, bez przemocy i agresji. 
Gwarantujemy życzliwe podejście do każdego ucznia – opowiada dyrektor placówki Maria 
Skwarczyńska. 



Za działaniami idą konkretne sukcesy. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i olimpiadach z 
wiedzy przedmiotowej, zaś w 2015r. szkoła otrzymała certyfikat szkoły przyjaznej żywieniu i 
aktywności fizycznej. 

Wielość inicjatyw realizowanych w szkole wskazuje że placówka jest godnym wyborem. Rekrutacja 
do liceum trwa od 20 kwietnia do 29 maja., zaś do gimnazjum – od 23 marca do 17 kwietnia. Więcej 
na ten temat oraz o samej szkole na stronie: www.zsohajnowka.pl 

Katarzyna Nikołajuk 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

www.powiat.hajnowka.pl  
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