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D o b r y  K l i m a t

Lodowisko przy ZS Nr 3 otwarte!

GIMNAZJALISTO!!!
Wybierz dobrą szkołę
Jaką szkołę wybrać po skończeniu gimnazjum? 
W rozwiązaniu tego dylematu młodych ludzi wspomaga 
kadra pedagogiczna i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu wałeckiego. 

Wybór szkoły, to jedna z ważniejszych decyzji 
jaką musimy podjąć w swoim życiu. Aby ten 
wybór był trafiony trzeba poznać szkoły, które 
prześcigają się w swoich ofertach. 
W powiecie wałeckim są cztery zespoły szkół: Zespół 
Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół 
Nr 3, Zespoł Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz II Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. J. Tischnera. 

zespół szkół nr 1 w wałczu
Ponad III wieki tradycji zobowiązują                                  str. 2

zespół szkół nr 2 w wałczu
str. 6

zespół szkół nr 3 w wałczu
str. 8

zespół szkół nr 4 RCKU w wałczu
str. 11

II liceum ogólnokształcące w wałczu
str. 4

Rozwój szkolnictwa zawodowego 
na potrzeby rynku pracy                      str. 15

najważniejszy cel
str. 16

powiatowa biblioteka publiczna
str. 16

Dnia 1 lutego 2010 r. władze sa-
morządowe Powiatu Wałeckiego 
dokonały uroczystego otwarcia 
pierwszego w powiecie lodowi-
ska, które powstało przy Zespole 
Szkół Nr 3 w Wałczu. 

Powiększyła się zatem baza spor-
towa szkół ponadgimnazjalnych 
w powiecie wałeckim. Szczegóły na 
www.powiatwalecki.pl
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tel. 67 250 06 94,  fax 67 250 06 96                                                                              e-mail: zs1@walcz.pl

w  w  w .  a  t  e  n  y .  z  w  a .  p  l

78-600 Wałcz, ul. Kilińszczaków 59, tel. 67 250 06 94 fax 67 250 06 96

Jesteś zdolny i ambitny, chcesz posiąść 
rzetelną wiedzę, uczęszczać do szkoły 

z największymi tradycjami, wybierz w roku 
szkolnym 2010/11 jedną z klas: 

Nasze Liceum oferuje: 

 humanistyczno- językową• 
 matematyczno - fizyczną• 
 biologiczno - chemiczną• 
 humanistyczno - dziennikarską• 
 matematyczno-informatyczną• 
 mistrzostwa sportowego• 

 wysoki poziom nauczania, • 
przyjazną atmosferę • 
bezpieczną szkołę, • 
dobrze wyposażoną bibliotekę, • 
zagraniczne wymiany młodzieży, 
zajęcia fakultatywne w klasach III,• 
zajęcia międzyoddziałowe z języków • 
obcych w klasach I-III,
wybór dwóch języków obcych        • 
z: j. angielskiego, j. niemieckiego,               
j. francuskiego oraz dodatkowo               
j. łacińskiego,
koła zainteresowań, nowoczesne • 
klasopracownie.

P o n a d  I I I  w i e k i  t r a d y c j i  z o b o w i ą z u j ą

im.  K az imierza  Wie lk iegoI LO
 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Zespół  Szkół  Nr  1
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Rozwój szkoły został zatrzymany w 1772 r., kiedy Wałcz w wyni-
ku I rozbioru Polski znalazł się pod panowaniem pruskim. Szkoła 
nie utraciła jednak polskiego charakteru, mimo że w 1781 roku 
została przekształcona z Kolegium Jezuickiego w Pruskie Królew-
skie Gimnazjum. Decyzja ta ułatwiła proboszczowi wałeckiemu 
Józefowi Dalskiemu rozpoczęcie budowy nowego gmachu Kró-
lewskiego Gimnazjum w 1798r. i ukończenie około 1802r. Dnia 
28 października 1806r. w nowym gmachu nocował król pruski 
Fryderyk Wilhelm III i jego małżonka Luiza (uciekali z Berlina do 
Królewca po przegranej wojnie z Napoleonem). W okresie wojen 
napoleońskich, szkoła nieco podupadła, stając się progimnazjum, 
przekształconym w pełne gimnazjum dopiero w 1858r.
„Ateny Wałeckie” od 1772 do 1945 roku znalazły się w pruskim, 
a od 1871 w niemieckim systemie szkolnym. Mimo to szkoła krze-
wiła przez większą część tego okresu tradycje polskie. Do końca 
XIX wieku dyrektorami tej szkoły byli Polacy. Ostatnim dyrektorem 
był Antoni Łowiński.
Wśród absolwentów w XIX wieku byli wybitni Polacy: Michał 
Hube 1787-1840 referendarz stanu w rządzie Królestwa 
Kongresowego, Władysław Seyda 1863-1938 poznański 
prawnik, poseł mniejszości polskiej do parlamentu Rze-
szy Niemieckiej, a w latach 1919-1920 pierwszy minister 
tzw. byłej dzielnicy pruskiej.
Po wyzwoleniu Wałcza, 12.11.1945 roku rozpoczęto starania 
o uruchomienie polskiej szkoły średniej.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność pod dyrekcją Józefa Za-
górskiego. Pierwsza pełna matura została przeprowadzona 
w 1948r.
W okresie stalinizmu szkołę połączono ze szkołą podstawową 
TPD. Po 1956 r. szkoła funkcjonowała samodzielnie w obec-
nym budynku pod dyrekcją Wacława Gąski, który pełnił tę 
funkcję w latach 1956 - 1970.

W 1976 uruchomiono Szkołę Mistrzostwa Sportowego w wioślar-
stwie kobiet. Wówczas funkcję dyrektora szkoły pełnił Jan Król 
(1970 - 1982). W 1982 r. utworzono Szkołę Mistrzostwa Sporto-
wego w kajakarstwie dziewcząt i chłopców, a funkcję dyrektora 
pełnił Alojzy Wałdoch (1982 - 1985).
Uczniowie tych szkół odnoszą znaczące wyniki sportowe, zdoby-
wając medale olimpijskie, Mistrzostw Świata i Europy w swoich 
dyscyplinach.
Liceum Ogólnokształcące przez długi okres czasu było jedyną 
placówką tego typu na ziemi wałeckiej. Uczniowie osiągali i osiąga-
ją znaczące wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Poziom szkoły był utrzymywany w okresie 1985 - 91 kiedy funkcję 
dyrektora szkoły pełnił Marian Maciejewski. Od 1991 do 2007 
roku funkcję dyrektora pełnił Roman Kościołowski, szkoła 
w tym okresie przeszła znaczące przekształcenie administracyjno 
– systemowe z jednoczesną modernizacją bazy szkolnej. Działal-

ność ta kontynuowana jest w sposób bardzo widoczny 
pod kierunkiem dyrektora Waldemara Rogulskiego. 

Rozpoczęty w 2009 r. remont budynku szkoły jest 
największy od początku XX wieku.
Szkoła zresztą zawsze potrafiła łączyć tradycję z wy-
mogami współczesnymi.

W 1965 roku odbył się I Zjazd Absolwentów, 
na którym podjęto decyzję o nadaniu szko-

le imienia Kazimierza Wielkiego, króla, 
który w 1368 roku przyłączył ziemię 
wałecką do Polski.

Zakon Jezuitów został sprowadzony na ziemię wałecką w 1618 roku. Natychmiast rozpoczął działania na rzecz utwo-
rzenia Kolegium Jezuickiego. Wskutek splotu różnych okoliczności możliwe stało się to dopiero w 1665 roku. Szkoła 
zyskiwała wysoką renomę dzięki czemu w XVIII wieku nazywano ją „Atenami Wałeckimi”.

Rys. Wizualizacja projektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu
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W Tischnerówce jak w domu
Wywiad dziennikarza ze szkolnej gazetki Licealista z uczniami klasy pierwszej 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Tischnera w Wałczu.

Dziennikarz: Cześć. Fajnie, że 
zgodziliście się na wywiad doty-
czący naszej szkoły. Potraktuj-
my spotkanie w sposób otwarty, 
nie obawiajcie się odpytywania 
z zasad funkcjonowania liceum. 
Chciałabym, abyście z własnej 
perspektywy zaprezentowali 
spostrzeżenia i odczucia z poby-
tu w Tischnerówce.

Bartek: Cześć. Postaramy 
się spełnić twoje oczekiwa-
nia, jednak obawiamy się, 
że coś mogło umknąć naszej 
uwadze i spostrzeżenia tym 
samym mogą być niepełne.

Dziennikarz: Myślę, że wspól-
nymi siłami poradzimy sobie 
z tym „problemem” [uśmiech].  
Opowiedzcie, proszę, o pierw-
szych  doznaniach po przyjściu 
do szkoły.

Michał: Zwróciłem uwagę 
przede wszystkim na miłą 
atmosferę, która wszystkim 

się udziela. Bałem się na-
uczycieli, starszych kolegów, 
nadmiaru nauki. Wszystko 
przecież jest nowe i trzeba 
zaczynać od początku. A tu 
okazało się, że w szkole nie 
uznaje się tzw. "kotowania 
pierwszaków", nie ma oznak 
agresji, a wręcz przeciwnie 
– nauczyciele, co prawda wy-
magają, bo to przecież szkoła 
średnia i to jedna z lepszych 
w województwie, ale są po-
mocni, tolerancyjni, chętni do 
współpracy. 

Kamila: Nauczyciele anga-
żują się w pracę z uczniami 
i widać, że zależy im, aby 
nas wspierać. W szkole jest 
wysoki poziom nauczania, 
co można zauważyć już od 
pierwszych godzin nauki, ale 
nauczyciele dają szansę rów-
nież uczniom słabszym, którzy 
tym samym szybko nadrabia-
ją braki. Poza tym szkoła jest 

nieduża, uczniowie znają się 
wzajemnie, otwarcie przyjęli 
nas do swego grona.

Dziennikarz: Kamila wspomnia-
ła o wielkości szkoły. Uważasz, że 
ma to jakieś znaczenie?

Kamila: Myślę, że tak. 
W szkole, która liczy ok. 300 
uczniów czujesz się, że tak 
powiem, elitarnie. To ważne, 
że mijamy znajome twarze na 
korytarzu. Nauczyciele i dy-
rekcja znają swoich uczniów, 
nie jesteśmy anonimowi. 
Zdziwiłam się, gdy przy-
szłam odebrać legitymację, 
a pani z sekretariatu pamię-
tała moje imię i nazwisko. Tak 
swojsko jest w tym liceum, 
w przeciwieństwie do wielkich 
molochów, gdzie jesteś trak-
towany jak klient, a nie, jak 
uczeń (znam to z opowiadań 
kolegów).

Dziennikarz: Z zewnątrz jed-
nak szkoła sprawia inne wraże-
nie, prawda?

Bartek: Tak, przecież to 
okazały neogotycki budy-
nek z pierwszej połowy XX 
wieku. Jest ładny i położony 
w ciekawej okolicy nad jezio-
rem Zamkowym, blisko stacji 
PKS. W pierwszym momen-
cie pomyślałem, że zgubię 
się w nim. Jednak okazało 
się, że gmach jest dzielony 
na dwie części: jedna należy 
do naszej szkoły, druga to 
część kolegium i innych pla-
cówek dydaktycznych. Myślę, 
że mniejsza szkoła  jest bez-
pieczniejsza i przyjemniejsza, 
szczególnie dla pierwszoklasi-
sty. [uśmiech] 

Michał: Poza tym widzę 
w tym wszystkim dodatko-
wy ważny aspekt. Sąsiedz-
two z uczelniami wyższymi 
sprawia, że mamy z tym 
środowiskiem bliski kontakt. 
Niektóre zajęcia prowadzone 
są właśnie przez wykładow-
ców z kolegium, chodzimy 
ze studentami na ważniejsze 

tel./fax 0672589221                                                                              e-mail:lo@lowalcz. pl

w  w  w .  l  o  w  a  l  c  z .  p  l

II Liceum Ogólnokształcące 
w Wałczu
im. ks. Józefa Tischnera

ul. Bydgoska 52, 78-600 Wałcz

W roku szkolnym 2010/2011 przyjmujemy do klas:
politechnicznej• 
dziennikarskiej• 
biologiczno-chemicznej• 
humanistycznej• 

Szczegółowych informacji udziela 
sekretariat szkoły:

czynny codziennie:
po – pt – w godz. 7.30 – 15.00

tel. 67 2589221
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spotkania, bierzemy udział 
w Juwenaliach, wspólnie 
dzielimy aulę i niezastąpioną 
kawiarenkę. [uśmiech]

Dziennikarz: Do jakiej klasy 
uczęszczacie? Mam na myśli 
profil. I jak czujecie się w swo-
jej grupie?

Bartek: Chodzę do kla-
sy politechnicznej. Jak się 
orientuję, to chyba jedyna 
taka specjalność w wałeckich 
szkołach. Dobrze się w tym 
czuję, bo uczę się tego, co 
lubię – przedmiotów ścisłych. 
Chociaż przedmioty huma-
nistyczne okazują się równie 
interesujące. 

Kamila: Szkoła jest przecież 
znana z dobrego kształcenia 
humanistycznego, o czym 
świadczą profile: humani-
styczno-społeczny, dzienni-
karski, artystyczny. Nawet 
w klasie biologiczno-chemicz-
nej, do której uczęszczam, są 
uczniowie utalentowani wła-
śnie w tym kierunku. 

Michał: Po gimnazjum trud-
no byłoby mi wybrać odpo-
wiedni profil kształcenia. Nie 
ukrywam, że rodzice mieli 
w tym swój udział. Jestem 
w klasie humanistyczno-spo-
łecznej i powoli wchodzę 
w klimat swojej grupy. Jest 
miło. [uśmiech]

Dziennikarz: Do jakiego gim-
nazjum chodziłeś, Michał?

Michał: Do Gimnazjum 
w Mirosławcu, ale to nie ma 
znaczenia, bo w mojej klasie 
są uczniowie z gimnazjów 
wałeckich, z Tuczna, z Chwi-
ramu, a nawet z Jastrowia. 
Zgraliśmy się jako grupa 
i „twórczo” spędzamy wolny 
czas.

Dziennikarz: Opowiecie, co ta-
kiego robicie we wspomnianym 
czasie pozalekcyjnym?

Bartek: Podrywamy dziew-
czyny ze starszych klas. 
Fajne są [uśmiech]. A tak 
poważnie to ja akurat jeżdżę 
na desce i obracam się ra-
czej w tym towarzystwie. 

Kamila: Mimo, iż chodzę do kla-
sy biologiczno-chemicznej śpie-
wam w chórze szkolnym. Chęt-
nie chodzę na próby. Satysfakcję 
sprawia mi zarówno śpiew, jak 
i sama możliwość występu pu-
blicznego, szczególnie, gdy ma 
to miejsce na uroczystościach 
pozaszkolnych, jak np. ostatnio 
na X-leciu PODN-u.

Michał: Ja z kolei interesuję 
się działalnością publiczną. 
Należę do Rady Młodzieżo-
wej i chcę stopniowo zacząć 
rozwijać się w kierunku sa-
morządności. Poza tym gram 
w siatkówkę i uzupełniam 
skład drużyny pływackiej, ale 
to tak raczej amatorsko.

Dziennikarz: Bartek, a są 
w szkole koła, do których mógł-
byś dołączyć i rozwijać swoje za-
interesowania?

Bartek: Pomyślę. Moja 
dziewczyna, na przykład, na-
leży do grupy dziennikarskiej. 
Oprócz tego jest jeszcze Koło 
Animatorów Kultury [tam na 
bębnach grają i przedsta-

wienia przygotowują], koło 
plastyczne, SKS, jakieś koło 
historyczne i dla filozofów coś 
było. Ale to za bardzo mnie 
nie interesuje. Pewnie na 

ciekawe zajęcia z fizyki bym 
poszedł. Choć w przedstawie-
niu też mógłbym wziąć udział, 
dlaczego nie, jeśli tylko mnie 
wyznaczą. [uśmiech]

Dziennikarz: A wycieczki szkol-
ne leżą w zasięgu waszych zain-
teresowań? [uśmiech]

Michał: Oczywiście. W tym 
semestrze zaproponowano 
nam kilka, np. do teatru po-
znańskiego i szczecińskiego, 
na jarmark świąteczny do 
Berlina, kilkudniową do Trój-
miasta i Karlskrony, na Poli-
technikę Koszalińską. Ja sko-
rzystałem z dwóch: z teatru 
w Poznaniu i jarmarku świą-
tecznego. Muszę przyznać, że 
wyjazdy były udane. 

Kamila: Warto wspomnieć 
o wyjeździe na Politechnikę 
Koszalińską. Była to wyciecz-
ka bezpłatna, zorganizowana 
w ramach projektu unijnego 

realizowanego również w na-
szej szkole. Gospodarze spo-
tkania przygotowali ciekawe 
wykłady z biomimetyki, z za-
gadnieniami próżni. Ćwiczenia 
obejmowały optykę, elementy 
nanotechnologii, technologię 
materiałową. Akurat tematy, 
które są interesujące szcze-
gólnie dla osób, które chciały-
by studiować na politechnice.

Dziennikarz: Wspomniałaś 
o projekcie unijnym. Potrafisz 
powiedzieć coś więcej na te-
mat udziału szkoły w tego typu 
przedsięwzięciach?

Kamila: W naszej szkole 
prowadzone są zajęcia poza-
lekcyjne w ramach projektu 
„Odkrywać nieznane, tworzyć 
nowe – program rozwijania 
zainteresowań fizyką”. Celami 
zajęć jest podwyższanie kom-
petencji w dziedzinie nauk 
ścisłych oraz rozwój percepcji 
i przyswajanie wiedzy kierun-
kowej. Zajęcia odbywają się 
w trzygodzinnym bloku. 
Słyszałam również o takim 
projekcie „Droga Ku Przy-
szłości” uczniowie klas pierw-
szych biorą udział w zajęciach 
z języka angielskiego, przed-
siębiorczości oraz informaty-
ki. I co jest chyba najbardziej 
istotne – każdy uczestnik 
programu dostał bezpłat-
nie laptopa z bezprzewodo-
wym dostępem do Internetu 
na którym może pracować 
w szkole i w domu.

Bartek: I są też stypendia dla 
pilnych uczniów. [uśmiech]

Dziennikarz: Co jeszcze dzieje 
się w Tischnerówce? 

Bartek: Pytanie zbyt ogólne. 
Powiem tak: w naszej szkole 
zawsze coś się dzieje. Apele 
z różnych okazji, konkursy 
recytatorskie, wróżby an-
drzejkowe,  akcje przedświą-
teczne, wigilie klasowe, wciąż 
nowe wystawy w bibliotece. 

Kamila: Ostatnio nawet  od-
było się spotkanie liryczne na 
strychu szkoły, a wcześniej  
„Halloween z horrorem”. Te-
raz szkoła przygotowuje się 
do Święta Patrona, które 
przybierze w tym roku dość 
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szeroki rozmach, ale nie wiem 
czy to prawda, bo od plotkar-
skich koleżanek mam tę infor-
mację. [uśmiech]. 

Michał: Ja słyszałem o dość 
ciekawym konkursie filmo-
wym mającym charakter 
powiatowy. Wzięliśmy udział 
w zawodach sportowych, 
olimpiadzie z języka polskiego 
i konkursie wiedzy o AIDS. 

Dziennikarz: Mówicie o kon-
kretnych konkursach. Są w związ-
ku z tym jakieś osiągnięcia? 

Bartek: No jasne. Musiała-
byś spojrzeć na tablicę ogło-
szeń na korytarzu, albo na 

ilość pucharów za szkłem.
[uśmiech]
(ostatnie osiągnięcia to: lau-
reaci drużynowych 50-tych 
Międzyszkolnych Zawodów 
Matematycznych 2009, Mał-
gorzata Mikołajczak została 
laureatką w kategorii recy-
tacji w XXXI Ogólnopolskim 
Turnieju Sztuki Recytator-
skiej, który odbył się w paź-
dzierniku tego roku w Wał-
czu, dziewczęta II m-ce 
w Mistrzostwach Powiatu 
w Piłce Ręcznej również 
jesienią 2009; reszta osią-
gnięć widnieje na stronie 
szkolnej: www.lowalcz.pl/ 
Dziennikarz) 

Dziennikarz: Na zakończenie 
naszego sympatycznego wy-
wiadu zadam ostatnie pyta-
nie, na które oczekuję szybkiej 
i spontanicznej odpowiedzi: 
Dlaczego wybrałeś II LO? Po-
daj trzy  powody (nie można 
powtarzać odpowiedzi roz-
mówców).

Bartek: Przyjazna i miła 
atmosfera,  najlepsi nauczy-
ciele, bardzo dobre wyniki 
matury.

Kamila: Wysoki poziom na-
uczania, urozmaicone zajęcia 
pozalekcyjne, korzystna loka-
lizacja (blisko PKS).

Michał: Ja to samo, co ko-
ledzy. Ale nie mogą się po-
wtarzać? Zatem: dodatkowe 
zajęcia (fakultety) w klasie III 
przygotowujące bezpośrednio 
do matury, dużo propozycji 
wyjazdów i urozmaicone ży-
cie uczniowskie, odpowiednia 
baza dydaktyczna.

Dziennikarz: Poszło wam to 
całkiem sprawnie. Życzę zatem 
takiej lekkości w myśleniu i wielu 
satysfakcji w czasie pobytu w na-
szej szkole. Dziękuję serdecznie 
za rozmowę.

Kamila: Dziękujemy.

Z e s p ó ł  S z k ó ł  N r  2 
w Wałczu

I I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
T e c h n i k u m  Z a w o d o w e  N r  1

Z a s a d n i c z a  S z k o ł a  Z a w o d o w a  N r  1

e-mail: sekretariat@zs2walcz.pl, dyrektor@zs2walcz.pl, zs2walcz@poczta.onet.pl, zs2walcz@wp.pl                                                                          

w
w

w
.zs2

w
a

lcz.p
l

3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej 
w zawodach: 

3-letnim Liceum Ogólnokształcącym: 

4-letnim Technikum Zawodowym 
w zawodach: 

elektryk,• 
murarz,• 
cieśla, • 
monter instalacji i urządzeń • 
sanitarnych (hydraulik),
technolog robót wykończeniowych    • 
w budownictwie,
dekarz,• 
stolarz.• 

technik architektury krajobrazu,• 
technik budownictwa,• 
technik logistyk,• 
technik urządzeń sanitarnych,• 
technik inżynierii środowiska             • 
i melioracji.

2-letniej szkole policealnej w zawodach: 

 technik drogownictwa,• 
technik florysta,• 
 technik ochrony fizycznej osób i mienia.• 

78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 4, tel. fax. 67 258 2082

 klasie wojskowej,• 
 klasie sportowej.• 
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Dobry  K l ima t

Szkoła posiada wyposażone pracownie przedmiotowe:
budownictwa, •	
elektryczną,	•	
logistyczną,	•	
fizyko-chemiczną,	•	
komputerową,	•	

oraz	kreślarnię	i	bibliotekę	z	centrum	multimedialnym.		

Baza sportowa:
sala gimnastyczna, •	
dwa	boiska	ze	sztuczną	nawierzchnią	z	trawy	synte-•	
tycznej	do	piłki	nożnej	i	wielofunkcyjne.	

Organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne i koła 
zainteresowań m.in.: wyrównawcze, dla maturzystów, 
PCK,	 sportowe,	 ekologiczne,	 językowe,	 strzeleckie.	
Prężnie	działa	Samorząd	Szkolny.	

„BLISKO BOISKO” przy ZS Nr 2 w Wałczu

Turnieje „Orlików” w 2009 rokukompleks boisk oddany do użytku w 2008 r.

Praktyczna	 nauka	 zawodu	 odbywa	 się	 w	 	 formie	
praktyk	i	zajęć	praktycznych	w	firmach	wybranych	
przez	uczniów	szkół	zawodowych	oraz	udziału:

w	 Międzynarodowych	 Targach	 Poznańskich		•	
(BUDMA,	INSTALACJE,	POLAGRA),	
wycieczkach	tematycznych	(Ogrody	Tematyczne	•	
HORTULUS,	elektrownie,	survivale,	biegi	kondy-
cyjne,	spływy	kajakowe,	biegi	na	orientację),	

prezentacjach	firm	(grupy	ATLAS,	H+H,	AQUAPOL).		•	
W	ogólnopolskim	rankingu	szkół	ponadgimnazjalnych	
„Rzeczpospolitej”	i	„Perspektyw”	szkoła	zajęła:	

w	rankingu	2003:	210	miejsce	w	Polsce	i	10	w	Wo-•	
jewództwie	Zachodniopomorskim	
w	rankingu	2004:	319	miejsce	w	Polsce	i	19	w	WZ	•	
w	rankingu	2006:	170	miejsce	w	Polsce	i	8	w	WZ.	•	
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

ul.	Bankowa	13,	78-600	Wałcz	
tel.	(067)	349	41	02
www.zs3walcz.com	

e-mail:	zs3_walcz@op.pl

TECHNIKUM ZAWODOWE (4 LATA)

Zawody:
technik usług fryzjerskich • – NOWOŚĆ!
technik handlowiec• 
technik pojazdów samochodowych• 
technik mechatronik• 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

UZUPEŁNIAJĄCE LIECEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zawody:
monter mechatronik • (3 lata)
sprzedawca • (2 lata)
mechanik pojazdów samochodowych • (3 lata) 
ślusarz • (3 lata)
operator obrabiarek skrawających (tokarz)• 

    (3 lata)
kucharz małej gastronomii • (2 lata)
fryzjer • (3 lata)
inne zawody • (2 lub 3 lata)po Zasadniczej Szkole Zawodowej (2 LATA)
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Dobry  K l ima t

bezpłatne, dodatkowe zajęcia praktyczne • 
umożliwiające zdobycie uprawnień w 
poszukiwanych zawodach oraz podniesienie 
poziomu wiedzy;
wyjazdy na staże zagraniczne w ramach • 
projektów unijnych; 
możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B;• 
Szkolny Klub Wolontariusza;• 
Szkolną Grupę Amnesty International;• 

O FERUJEMY :

nowoczesny sprzęt (kasy fiskalne i wagi • 
elektroniczne) niezbędny w kształceniu            
w zawodach handlowych i ekonomicznych,         
a także w przeprowadzaniu egzaminów 
zawodowych;
trzy pracownie komputerowe ze stałym • 
dostępem do Internetu;
bibliotekę szkolną z czytelnią i minicentrum • 
multimedialnym; 

Koło Fotograficzne „Chwila”;• 
Szkole Koło Strzeleckie;• 
Szkolne Koło Historii Wojskowości;• 
Szkolne Koło Sportowe;• 
zespoły wokalny i instrumentalno – wokalny;• 
laboratorium mechatroniczne i • 
specjalistyczną salę wykładową; 
pracownię maszynopisania;• 

warsztaty szkolne;• 
spawalnię z certyfikatem europejskim;• 
opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki;• 
wielofunkcyjne boisko z lodowiskiem;• 
salę gimnastyczną; • 
siłownię;• 
internat ze stołówką.• 

połączenie ponad 60 lat tradycji z nowoczesnością;• 
możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych i zdobycia średniego wykształcenia z maturą • 
włącznie;
ośrodek egzaminacyjny OKE do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje • 
zawodowe w zawodach: sprzedawca, technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik;
uczniowie i nauczyciele z klasą.• 

Zespół Szkół Nr 3 to:

fot. Lodowisko przy ZS Nr 3 otwarte w dniu 1 lutego 2010 r. 



Pow i a t  Wa ł e c k i   LUTY 2010 
10

 ŚWIATA W POWIECIEo

Szanowni	Państwo!

 Zespół	 Szkół	Nr	 3	w	Wałczu	 jest	 placówką,	 w	 której	 	 sześćdziesięciopięcioletnia	 tradycja	
łączy	się	z	nowoczesnością.	W	roku	szkolnym	2010/2011	proponujemy	kontynuację	nowych	kierunków	
kształcenia	nieobecnych	w	ofercie	innych	szkół	ponadgimnazjalnych	w	powiecie,	tj.	technik pojazdów 
samochodowych i technik mechatronik	w	czteroletnim	Technikum	Zawodowym,	a	także	monter	me-
chatronik	w	Zasadniczej	Szkole	Zawodowej.	Nadal	kształcić	będziemy	w	zawodach	zaproponowanych	
w	latach	poprzednich,	które	cieszą	się	niesłabnącą	popularnością.	Zupełnie	nowym	kierunkiem,	który	po	
raz	pierwszy	pojawia	się	w	naszej	ofercie,	jest	technik usług fryzjerskich.	To	absolutna	nowość!
	 W	Zespole	Szkół	Nr	3	można	spotkać	nauczycieli	i	uczniów,	którzy	mogą	poszczycić	się	certy-
fikatami	ogólnopolskich	programów:	„Nauczyciel z klasą”,	„Uczniowie z klasą”	i	„Szkoła Myślenia”.	
W	bieżącym	roku	szkolnym,	podobnie	jak	w	latach	ubiegłych,	dzieje	się	u	nas	wiele.	Część	przedsię-
wzięć	zrealizowaliśmy,	pozostałe	są	w	fazie	tworzenia.	Wzięliśmy	udział	w	ogólnopolskim	konkursie	
„Otwarta	Szkoła”	organizowanym	przez	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej,	otworzyliśmy	Młodzieżowe	
Centrum	Kariery	w	ramach	projektu	„Człowiek	–	największa	inwestycja”	współfinansowanego	ze	środ-
ków	Unii	Europejskiej.	„Szkolenie	–	Praktyka	–	Zatrudnienie	–	Rozwój”	to	tytuł	projektu	finansowanego	
przez	Kapitał	Ludzki	i	Europejski	Fundusz	Społeczny,	w	którym	uczestniczyliśmy.	Ponadto	bierzemy	
udział	w	programie	Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	„Ślady	przeszłości”,	w	ogólnopolskim	programie	
społecznym	„Szkoła	bez	przemocy”,	w	projekcie	„Szkoła	liderem	środowiskowej	edukacji	ekologicznej”	
-	„Mamy	rady	na	odpady”	realizowanym	przez	Fundację	Kultury	i	Sportu	oraz	w	projekcie	Stowarzy-
szenia	POLITES	„Jestem,	więc	zmieniam”.								
Szkoła	jest	wciąż	modernizowana	i	unowocześniana.	Staramy	się	zdobywać	środki	na	remonty,	stypen-
dia	czy	dodatkowe	zajęcia	dla	uczniów.
	 Moment	wyboru	szkoły	ponadgimnazjalnej	to	jedna	z	tych	decyzji,	które	potrafią	zaważyć	
na	dorosłym	życiu.	W	związku	z	tym	życzę	Gimnazjalistom	pomyślności	na	egzaminie	gimnazjalnym	
i	podjęcia	trafnych	decyzji	związanych	z	wyborem	wymarzonego	zawodu	ku	uciesze	usatysfak-
cjonowanych	Rodziców.	Pragnieniem	moim	jest	zobaczyć	jednych	i	drugich	w	mojej	szkole	w	jak	
najliczniejszym	składzie.

Piotr	Filipiak
Dyrektor	ZS	Nr	3	w	Wałczu
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Z S  N r  4  RC KU 
w Wałczu

Zespół Szkół Nr 4 RCKU to 
placówka, która w społecz-
ności wałeckiej funkcjonuje 
jako popularny „Rolnik”. W jej 
skład wchodzą szkoły ponad-
gimnazjalne, policealne i za-
oczne. Dyrektorem szkoły od 
2002r. jest mgr Dorota Ma-
tuszak – Klupczyńska. Szkoła 
posiada bardzo dobrą loka-
lizację, zwłaszcza dla osób 
spoza Wałcza, gdyż mieści się 
ok. 2 min od dworca. 

OFERTA EDUKACYJNA

Chociaż określenie „Rolnik” kojarzy się jednoznacznie, to 
nasza oferta edukacyjna jest znacznie bogatsza. Szkoła 
oferuje naukę w sześciu kierunkach:

technik informatyk• 	(po	tym	kierunku	możesz	m.in.:	obsługi-
wać	wybrane	rodzaje	sieci,	administrować	bazami	danych,	
konfigurować	sprzęt	i	oprogramowanie);
technik hotelarstwa• 	 (kończąc	ten	kierunek	możesz	m.in.:	
pracować	w	hotelach,	pensjonatach,	domach	wczasowych,	
prowadzić	własną	działalność	gospodarczą	w	dziedzinie	pla-
nowania	i	koordynacji	usług	hotelowych);
technik ekonomista•  (po	 tym	 kierunku	możesz	m.in.:	 pra-
cować	 w	 bankach	 lub	 biurach	 rachunkowych,	 analizować	
czynniki	kształtujące	popyt,	podaż	i	poziom	cen,	prowadzić	
własną	działalność	gospodarczą	w	dziedzinie	rachunkowości	
i	marketingu);
technik rolnik• 	 (kończąc	ten	kierunek	możesz	m.in.:	zostać	
pracownikiem	instytucji	rządowych	związanych	z	rolnictwem,	
pracować	jako	przedstawiciel	handlowy	firm	obsługujących	
rolnictwo,	prowadzić	gospodarstwo	agroturystyczne);

technik technologii żywności• 	 (po	 tym	 kierunku	 możesz	
m.in.:	pracować	w	laboratoriach,	instytucjach	badających	
i	oceniających	żywność,	pracować	w	zakładach	przetwór-
stwa	spożywczego);
technik żywienia i gospodarstwa domowego• 	(kończąc	ten	
kierunek	 możesz	 m.in.:	 pracować	 w	 instytucjach	 zajmu-
jących	się	obrotem	żywności,	pracować	w	restauracjach,	
barach,	pracować	w	instytucjach	upowszechniających	wie-
dzę	o	żywieniu	i	gospodarstwie	domowym).

Ponadto naukę można kontynuować w szkołach policealnych 
lub zaocznych o kierunkach:

technik administracji• ;
technik rolnik• .

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

Nasza szkoła realizuje projekty finansowane ze środków Unii 
Europejskiej, które cieszą się wśród uczniów dużym zainte-
resowaniem:

„•	 Technika zawodowe dobrym startem w przyszłość”	
realizowanym	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	 Kapitał	
Ludzki	–	POKL;
„•	 Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w doro-
słość”	realizowanym	w	ramach	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	Województwa	Zachodniopomorskiego	–	RPOWZ.

Ponadto	Starostwo	Powiatowe	przy	współpracy	ze	szkołą	oraz	
PCPR	 (Powiatowe	 Centrum	 Pomocy	 Rodzinie)	 i	 PPP	 (Poradnia	
Psychologiczno	Pedagogiczna)	w	Wałczu	uzyskało	dofinansowa-
nie	z	PFRON	na	realizację	projektu	 „Likwidacja	barier	archi-
tektonicznych”	 poprzez	 instalację	 windy	 w	 budynku	 B	 szkoły.	
W	październiku	2009r.	Starostwo	Powiatowe	podpisało	umowę	
z	 Narodowym	 Funduszem	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej	dotyczącą	 termomodernizacji	budynków	użyteczności	
publicznej	na	terenie	Powiatu	Wałeckiego.	W	ramach	tego	pro-
jektu	został	ujęty	główny	budynek	naszej	szkoły.	

SUKCESY „ROLNIKA”

„Rolnik” może pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów 
maturalnych i zawodowych. Na przestrzeni lat egzamin matu-
ralny	utrzymywał	się	na	poziomie	75%,	a	egzamin	zawodowy	to	
średnio	80%.	W	minionym	roku	sukces	stuprocentowej	zdawal-
ności	osiągnęły	dwa	kierunki	–	kucharz	oraz	technik	żywienia	i	
gospodarstwa	domowego.	

Do największych sukcesów osiągniętych w ostatnich latach 
należą:

	Laureat	Ogólnopolskiego	Konkursu	BHP	w	Rolnictwie;•	
	I	miejsce	w	Konkursie	„Młodzi	przedsiębiorcy	-	zakładamy	•	
firmę”;
	Finalista	Ogólnopolskiej	Olimpiady	Wiedzy	o	Rolnictwie;•	
	Laureat	Ogólnopolskiej	Olimpiady	Wiedzy	o	Żywności;•	
	Laureaci	Centralnego	etapu	Olimpiady	Wiedzy	i	Umiejętno-•	
ści	Rolniczych	w	pionie	Żywienie	Człowieka.
Niewątpliwym	sukcesem	naszych	uczniów		jest	zdobywanie	•	
indeksów	uczelni	wyższych	uprawniających	do	przyjęcia	na	
studia	bez	egzaminów.	Ze	względu	na	charakter	kierunków	
nauczania,	najczęściej	były	to	indeksy	Akademii	Rolniczych.	

ul. Południowa 10a, 78-600 Wałcz
zsrcku_walcz@interia.pl

w w w . r c k u . p l
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SPORT

Nasza	 szkoła	 osiąga	 również	 suk-
cesy	 na	 polu	 sportowym.	W	 grudniu	
2008r.	 oddano	 do	 użytku	 kompleks	
wielofunkcyjnych	boisk	sportowych	w	
ramach	projektu	„Moje Boisko – Or-
lik 2012”.	Dzięki	temu	nasi	uczniowie	
mają	 idealne	 warunki	 do	 rozwijania	
swoich	umiejętności	sportowych.

Do największych sukcesów ostat-
nich lat należą:

I	miejsce	 w	 Regionalnym	 Finale	•	
Wojewódzkiej Licealiady w dru-
żynowym	tenisie	stołowym	chłop-
ców;	

I miejsce z Powiatowej Licealia-•	
dzie	w	tenisie	stołowym	chłopców	
i	dziewcząt;

Mistrzostwo	Powiatu	Wałeckiego	•	
w	piłce	ręcznej	Szkół	Ponadgim-
nazjalnych;

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

By	 zaakcentować,	 jak	 ważne	 jest	 zdrowie	 człowieka,	 nasza	
szkoła	organizuje	każdego	roku	Dzień	Sportu	i	Promocji	Zdro-
wia.	Rozpoczyna	go	zawsze	„Bieg	Rolnika”,	który	podkreśla	cha-
rakter	szkoły.	Tego	dnia	uczniowie	i	nauczyciele	mają	sprawdzić	
się	w	różnych	dyscyplinach	sportowych,	a	nawet	przejechać	się	
traktorem.	By	nadrobić	straty	energii	każdy	może	skosztować	
zdrowej	żywności	specjalnie	przygotowanej	na	tę	okazję.	Jest	
to	impreza	otwarta.	Zapraszamy	do	współudziału	między	innymi:	
Warsztaty	Terapii	Zajęciowej,	Sanepid,	Cymes.	

Ponadto	od	lipca	2006r.	szkoła	należy	do	Zachodniopomorskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie.	Działalność	prozdrowotna	

szkoły	 opiera	 się	 m.in.	 na	
programach:	 „Wyprostuj	
się”,	 „Lepiej	 jeść,	 lepiej	
żyć”,	 „Bez	 ryzyka	 –	 HIV/
AIDS”,	 „Stres	 pod	 kon-
trolą”,	„Mam	haka	na	raka”	
czy	 „Różowa	 wstążeczka”,	
które	są	realizowane	przez	
uczniów, nauczycieli, a tak-
że	 rodziców	 naszych	 wy-
chowanków.		

Z ŻYCIA SZKOŁY...

Edukacja	uczniów	w	naszej	szkole	to	nie	tylko	nauka,	ale	także	
aktywny	udział	w	życiu	kulturalnym.	Wiele	z	nich	weszło	na	stałe	
do	 kalendarza	 imprez	 szkolnych.	 Tradycją	 szkoły	 są	 urodziny	
patrona	–	Władysława	Broniewskiego.	W	tym	dniu	zamiast	lekcji	
mamy	Święto	Szkoły.	Wówczas	uczniowie	pokazują	swoje	umie-
jętności	i	osiągnięcia.	

Równie	ciekawą	imprezą	jest	coroczne	„Święto	Wiosny”.	Obcho-
dzimy	je	bardzo	hucznie	pod	różnymi	hasłami.	W	minionym	roku	
było	to	„Pogańskie	Święto	Wiosny”.	Uczniowie	wykazali	się	nie-

zwykłą	pomysłowością	przy-
gotowując,	 specjalnie	na	 tę	
okazję,	pogańskie	potrawy.	

Nie	 jest	 nam	 również	 obca	
edukacja	 ekologiczna.	 Tra-
dycyjnie, co roku bierze-
my	 udział	 w	 ogólnopolskiej	
akcji	 Sprzątania	 Świata.	
Zawsze	 pożyteczny	 aspekt	
tej	 imprezy	 jest	 połączony	
z elementami przyjemnymi, 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W	ramach	projektu	 „Atrakcyjna	szkoła	zawodowa	dobrym	startem	
w	 dorosłość”	 realizowanym	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Zachodniopomorskiego	 –	 RPOWZ,	
w	 najbliższym	 czasie	 powstanie	 w	 naszej	 szkole	 nowoczesna	 sala 
audiowizualna	 przeznaczona	 na	 ponad	 100	 miejsc.	 Będzie	 ona	
wyposażona	w	dotykowy	panel	sterowania	nagłośnieniem	i	oświetleniem,	
tablicę	 multimedialną	 oraz	 wizualizator.	 Ponadto	 powstaną	 trzy	
pracownie	 komputerowe,	 które	 zostaną	 wyposażone	 w	 najnowszy	
sprzęt	 komputerowy	 i	 oprogramowanie.	 Będą	 to	 jedne	 z	 najlepiej	
wyposażonych	 sal	 informatycznych	 w	 Wałczu.	 Dzięki	 temu	 nasza	
placówka	będzie	posiadała	aż pięć pracowni komputerowych!	

W	budynku	B	 szkoły	III	piętro	zostanie	dostosowane	do	zajęć	
praktycznych	 dla	 kierunku	 technik	 hotelarstwa.	 Powstaną	 sale	
obsługi	 i	konsumpcji,	 	recepcja,	pokoje	gościnne	oraz	hotelarski	
ciąg	 technologiczny.	 	 Również	 w	 najbliższej	 przyszłości	 na	 IV	
piętrze	tego	budynku	zostaną	wybudowane	pokoje	hotelowe.	

czyli	 konkursami,	 zabawą,	
a	także	z	ogniskiem	i	pie-
czeniem	kiełbasek.	Jest	to	
również	 szczególny	 dzień	
dla uczniów klas pierw-
szych,	dla	których	jest	to	
pierwsza impreza integra-
cyjna organizowana przez 
naszą	szkołę.

Warto	 dodać,	 że	 ucznio-
wie	 naszej	 szkoły	 mają	
możliwość	rozwijania	swo-

ich	 zainteresowań.	Mogą	
uczestniczyć	w	szkolnym	
kole	 fotograficznym,	
muzyczno	 –	 wokalnym	
i	 teatralnym.	 Od	 kilku	
lat	 uroczystości	 szkolne	
wzbogaca	zespół	muzycz-
ny	 „The	 Rolnik	 Stnoes”,	
który mocnym, basowym 
uderzeniem  akcentuje 
nuty	rocka.
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Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Kolegium Nauczycielskie

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE

Język angielski     - Uniwersytet Gdański  

Język niemiecki     - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

matematyka z informatyką     - Akademia Pomorska w Słupsku

Pedagogika wczesnoszkolna z muzyką     - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika wczesnoszkolna z plastyką     - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

Edukacja artystyczna (sztuka)     - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna     - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Język polski z bibliotekoznawstwem     - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Absolwenci uzyskują dyplom oraz tytuł zawodowy 

LICENCJATA Uczelni Patronackich 

Szczczgółowych informacji udziela sekretariat szkoły: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50, Tel. (067) 387 19 31 (32),  (067) 258 28 04

nkjo@kolegium.walcz.edu.pl, kn@ kolegium.walcz.edu.pl, www.kolegium.walcz.edu.pl

a

a

SPECJALNOŚCI I UCZELNIE PATRONACKIE
3-LETNIE

BEZPŁATNE studia stacjonarne
studia niestacjonarne (płatne)

Kierunek: Informatyka i ekonometria (6 semestrów)

Specjalność:
E-biznes• 
Zastosowanie Internetu w biznesie, administracji i edukacji• 
Informatyka menedżerska• 
Informatyka - specjalizacja nauczycielska z dodatkową • 
specjalnością -  przedsiębiorczość

Kierunek: Wychowanie fizyczne (6 semestrów)

Ochrona osób i mienia• 
Specjalność nauczycielska z dodatkową specjalnością • 
gimnastyka korekcyjna

Kierunek: Finanse i rachunkowość (6 semestrów)

Specjalność:
Bankowość• 
E-finanse• 
Menedżer administracji• 
Rachunkowość menedżerska• 
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw• 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Wałczu

Oferowane kierunki i specjalności w roku akademickim  2010/2011

Rektorat: ul. Bydgoska 50, tel./fax 67 250 01 87, 
e-mail: rektorat@pwsz.eu, www.pwsz.eu

Kierunek: Filologia (6 semestrów)

Specjalność: język angielski
Specjalizacja:

Język  angielski - asystent językowy • 
Język angielski - specjalizacja nauczycielska z podstawami • 
przedsiębiorczości

Specjalność: język niemiecki 
Specjalizacja:

Język niemiecki - asystent językowy • 
Język niemiecki - specjalizacja nauczycielska z podstawami • 
przedsiębiorczości

Specjalność: język rosyjski 
Specjalizacja: 

Język rosyjski – asystent językowy• 

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji  (7 semestrów)

Specjalność:
Logistyka przemysłowa • 
Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych • 
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych• 

Punkt rekrutacyjny: Dziekanat Wydziału Społeczno –Inżynieryjnego, ul. Wojska Polskiego 99
tel. 67 259 91 62, e-mail: dziekanat@pwsz.eu

Najstarsza w regionie publiczna uczelnia kształcąca nauczycieli od 1947 roku

Przyjazna uczelnia, atrakcyjny zawód
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Rozwój szkolnictwa zawodowego                 
                     w powiecie wałeckim 

                       na potrzeby rynku pracy

Reforma oświaty 

Szkoła, w ramach swoich zadań, miała dać 
podstawy wiedzy umożliwiającej absolwentowi 
samodzielne dokształcanie się i doskonalenie, 
a także umiejętność przekwalifikowywania się. 
Tym wymaganiom miał sprostać nowy system 
kształcenia ponadgimnazjalnego. 
Zachodzące zmiany miały zwolenników jak 
i przeciwników, a ciężar tych zmian miał prze-
jąć samorząd, w tym przypadku samorząd 
powiatowy. Już po kilku latach organy prowa-
dzące szkoły ponadgimnazjalne stwierdziły, 
że odchodzenie od szkolnictwa zawodowego 
poprzez ograniczanie zasadniczych szkół za-
wodowych i techników spowoduje niedobór 
kadry technicznej na rynku pracy.

Szkolnictwo, a rynek pracy

Zmiana struktury gospodarki ze stero-
wanej centralnie na wolnorynkową, spo-
wodowała, że pracodawcy zupełnie inaczej 
postrzegają kandydatów do zatrudnienia 
w swoich przedsiębiorstwach. Zarządzający 
przedsiębiorstwami tak kształtują politykę za-
trudnienia, aby liczba pracowników i ich kwali-
fikacje były odpowiednie do profilu działalności 
firmy i aktualnych jej potrzeb. W miarę postę-
pu technicznego i w związku z globalizacją go-
spodarki wykaz umiejętności niezbędnych do 
uzyskania zatrudnienia stale się rozszerza. W 
chwili obecnej takie umiejętności, jak znajomość 
języków obcych, posiadanie prawa jazdy czy 
biegłe posługiwanie się komputerem i technika-
mi informacyjnymi nikogo już nie dziwią. Po za 
umiejętnościami zawodowymi pracodawcy pre-
ferują również pewne cechy charakteru, takie 
jak rzetelność, solidność, lojalność wobec firmy 
oraz gotowość do podnoszenia lub zmiany kwa-
lifikacji. Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa 
działając w warunkach gospodarki rynkowej 
i borykając się z różnymi trudnościami, rów-
nież finansowymi, unikały współfinansowania 
szkolnictwa zawodowego. Sytuacja radykalnie 
się zmieniła kiedy kształcenie ogólnokształcą-
ce wyparło kształcenie zawodowe. Brak wy-
kształconej kadry z umiejętnościami technicz-
nymi spowodowały, że przedsiębiorcy na ten 
problem spojrzeli inaczej, czyli zaczęli wspie-
rać system kształcenia zawodowego.

Ciężar właściwego wykształcenia 
pracownika spada na oświatę publiczną 
na niego samego oraz na przedsiębior-
cę. System kształcenia zawodowego powinien 
być mocno osadzony w środowisku, w którym 
funkcjonują szkoły zawodowe. Oznacza to tyle, 
że kształcenie zawodowe bez udziału przedsię-
biorców jest niemożliwe. Przecież to pracodaw-
cy będą zatrudniali absolwentów tych szkół, to 
pracodawcy będą decydowali jakich kwalifikacji 
od przyszłych pracowników wymagać. Powin-
ni zatem uczestniczyć w tworzeniu klasyfikacji 
zawodów, uwarunkowani sytuacją rynkową, 

decydować o powstawaniu nowych i likwidacji 
starych zawodów. 
Udział przedsiębiorstw mógłby dotyczyć nastę-
pujących obszarów: finansowanie zadań edu-
kacyjnych, kreowanie standardów kształcenia 
zawodowego, nauczanie praktycznej nauki za-
wodu oraz wyposażanie placówek oświatowych 
w nowoczesne technologie. 

W Powiecie Wałeckim są trzy zespoły 
szkół w których odbywa się kształcenie 
zawodowe. Poziom naszych szkół zawodo-
wych mógłby być wyższy, gdyby dofinansowa-
nie szkolnictwa zawodowego w ramach sub-
wencji oświatowej było wyższe. Aby zmienić 
ten stan rzeczy, należy zwiększyć dofinansowa-
nie szkolnictwa zawodowego nie tylko poprzez 
zwiększenie nakładów w ramach subwencji 
oświatowej na jednego ucznia szkoły zawo-
dowej ale również stworzyć ulgi podatkowe 
dla przedsiębiorców chcących uczyć uczniów 
praktycznej nauki zawodu. Przedsiębiorcy dys-
ponują zdecydowanie lepszym i nowocześniej-
szym parkiem maszynowym niż nasze szkolne 
pracownie szkół zawodowych. 

Chcąc mieć rozeznanie co do rynku pracy 
i właściwego kształcenia powinno się systema-
tycznie powtarzać badania rynku pracy, a szkoły 
powinny sprawdzać, jak sobie radzą zawodowo 
jej absolwenci. Badania rynku powinny być po-
wtarzane przynajmniej co pół roku, żeby szkol-
ni doradcy zawodowi mieli najbardziej aktualne 
informacje dla swoich uczniów. Dużym wspo-
możeniem w prowadzeniu badań powinien być 
Powiatowy Urząd Pracy, który z racji swoich za-
dań statutowych ma obowiązek przekazywania 
Staroście informacji dotyczących zapotrzebo-
wania na poszczególne zawody w powiecie. 

Szansa dla szkół zawodowych 

Na pewno szansą na rozwój szkół zawodo-
wych jest korzystanie z funduszy unijnych, co 
już zaczyna być widoczne w podległych nam 
szkołach. Powiat Wałecki przystąpił do realiza-
cji projektu dofinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapi-
tał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i ja-
kości szkolnictwa zawodowego. Trzy Zespoły 
Szkół Powiatu Wałeckiego kształcących 
w kierunkach zawodowych pod opie-
ką Wydziału Oświaty Kultury, Turystyki 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Wał-
czu sięgnęły po te środki. 
W trakcie trwania projektu uczniowie ZS Nr 2 
i ZS Nr 3 uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone certyfikatami uznawanymi przez 
pracodawców. Szkoły w ramach projektu mogły 
zakupić na swoje potrzeby materiały i urządze-
nia do klaso-pracowni i warsztatów szkolnych. 
Również z Programu Kapitał Ludzki realizowany 
jest bardzo ciekawy projekt „Technika za-
wodowe dobrym startem w przyszłość”. 

Dofinansowanie obejmuje 85% środków ze-
wnętrznych (unijnych) i 15% środków budże-
tu państwa. W projekcie uczestniczyło 570 
uczniów z Technikum Zawodowego przy ZS Nr3 
i Technikum Zawodowego przy ZS Nr4. W trak-
cie trwania projektu uczniowie uzyskali nowe 
kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfika-
tami uznawanymi przez pracodawców. Z pro-
jektu skorzystały również szkoły wyposażając 
swoje klaso-pracownie oraz warsztaty szkolne. 
Dyrekcja ZS Nr3 sięgnęła również po środki 
z programu Fundacji Leonardo da Vinci uzysku-
jąc dofinansowanie do poznania nowoczesnych 
metod obróbki metali, doboru narzędzi do wy-
konywania napraw, a także zdobyli umiejętno-
ści z zakresu mechatroniki, obsługi przyrzą-
dów pomiarowych, zasad toczenia i spawania, 
w których zastosowane są elementy sterowania 
pneumatycznego i elektropneumatycznego.

Działania, które należy podjąć

Aby w przyszłości znaleźć w Powiecie 
Wałeckim dobrego pracownika wykształ-
conego w zawodowej szkole należy jak 
najskuteczniej i jak najszybciej dążyć do 
realizacji poniższych działań: 

przywrócić wysokiej rangi szkolnictwo zawo-• 
dowe poprzez uściślenie współpracy szkół 
z pracodawcami, poradnictwem zawodo-
wym, urzędem pracy, organem prowadzą-
cym i nadzorem pedagogicznym; 
stosować silny marketing na rzecz reklamy • 
w szkołach, mediach, rozmowy z uczniami, 
rodzicami, otwarte dni przedsiębiorstw; 
inicjować współpracę pomiędzy pracodawca-• 
mi i szkołami zawodowymi, od której w dużej 
mierze, zależy dopasowanie podaży absol-
wentów do popytu jaki kreuje rynek pracy;
stworzyć narzędzia lokalne do prognozowania • 
zawodów deficytowych (duża rola biur pracy, 
analiza rynku, stała współpraca z przedsię-
biorcami, samorządami lokalnymi); 
objąć nauczycieli ze szkół zawodowych no-• 
woczesnymi formami doskonalenia;
organizować praktyczną naukę zawodu i zajęcia • 
z wykorzystaniem najnowszych technik i tech-
nologii wytwarzania (w zakładach pracy);
musi funkcjonować system zachęt przez • 
pracodawców dla absolwentów szkół za-
wodowych w celu pozyskiwania ich do 
pracy poprzez np. gwarancję pracy po 
ukończeniu szkoły. 

Działania te mogą spowodować, że szkoła 
zawodowa będzie szkołą atrakcyjną, do któ-
rej będą chcieli uczęszczać nie tylko ucznio-
wie z powiatu wałeckiego, ale także z powia-
tów ościennych. 

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki

Szybkie przeobrażenia w gospodarce wymuszają na organach nadzorczych i pro-
wadzących jednostki oświatowe zrewidowanie zasad kształcenia zawodowego, któ-
re musi być ukierunkowane na potrzeby rynku pracy. Reforma zapoczątkowana 
1 września 2002 roku  dotyczyła przekształcenia ówczesnych liceów ogólnokształ-
cących, szkół zawodowych i policealnych w szkolnictwo ponadgimnazjalne.  
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Poradnia jest specjalistyczną placówką oświatową, 
której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności ucze-
nia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierun-
ku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, 
ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i re-
habilitacyjnej. 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest 
dobrowolne i nieodpłatne.
Formy udzielanej pomocy są różne – od diagnozy do terapii 
dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Pracownicy 
poradni przeprowadzają także zajęcia poza siedzibą placówki 
– są to prelekcje dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli i rad 
pedagogicznych, warsztaty. W ostatnich latach czynne były 
Punkty Konsultacyjne PPP w Mirosławcu oraz w Szwecji.
W ostatnich latach oferta poradni została wzbogacona mię-
dzy innymi o sprzęt do treningu EEG Biofeedback – jest to 

Dobry  K l ima t

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ist-
niejący od 1999 roku, jest jednostką organizacyjną 
Starostwa Powiatowego w Wałczu.
   Obszarem działania ośrodka objęte są wszystkie przed-
szkola i szkoły z terenu powiatu wałeckiego - Miasto i Gmina 
Wałcz, Miasto i Gmina Człopa, Miasto i Gmina Mirosławiec 
oraz Miasto i Gmina Tuczno. Z naszych usług korzystają rów-
nież nauczyciele z powiatu drawskiego.
    Podstawowym zadaniem Powiatowego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli jest doradztwo metodyczne oraz 
wspieranie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli. Oferuje-
my nauczycielom różnorodne kursy doskonalące, niezbędne w 
pracy każdego pedagoga. Dużą popularnością cieszą się szkole-
nia związane z profesjonalną obsługą komputera, wdrażaniem 
nowej podstawy programowej, pracą z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, jak również doskonalące kursy języ-

ków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
    We współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno – Eko-
nomiczną organizujemy studia podyplomowe – w tym roku 
są to kierunki Oligofrenopedagogika oraz Przygotowanie Pe-
dagogiczne.
    Od wielu lat organizujemy lub współorganizujemy kon-
kursy dla uczniów wszystkich typów szkół, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem.  Są to: Ogólnopolski Konkurs 
Polonistyczny „Słowo Daję”, konkurs matematyczny dla szkół 
podstawowych i gimnazjum, konkurs „Młodzi Przedsiębiorcy – 
zakładamy firmę ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

rodzaj terapii, dzięki której pacjent, w sposób  świadomy, 
uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak 
by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał    z jednego 
punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą 
dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wi-
deo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy 
jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Po-
zwala  to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu 
tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
W 2009 roku zakupiona została także Platforma do Badań 
Zmysłów do diagnozy dzieci z podejrzeniem wad zmysłów oraz 
badanych w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.
Istnieje też  możliwość diagnozy dziecka w wieku od 2 
miesięcy do 3 lat Dziecięcą Skalą Rozwoju DSR. Narzędzie 
to służy do przeprowadzenia wczesnej diagnozy poziomu 
rozwoju, pozwalając na ocenę jego prawidłowości oraz 
określanie kierunku ewentualnych oddziaływań stymulu-
jących czy korygujących słabsze strony funkcjonowania 
dziecka. Pełna oferta poradni dostępna jest na stronie 
www.pppwalcz.com. 
Rokrocznie PPP w Wałczu diagnozuje ponad 1100 osób 
(dzieci i młodzież).  Terapią (psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną) obejmuje około 600 osób w ciągu roku. W 
innych zajęciach – pogadankach, warsztatach, prelekcjach 
– uczestniczy ponad 3000 osób.
Ważną formą pomocy jest czynny w każdy wtorek Punkt Kon-
sultacyjny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonal-
nymi (pełniący funkcję pomocy doraźno-interwencyjnej) oraz 
prowadzona od kilku lat Szkoła dla Rodziców.

ul. Południowa 10 B, tel/fax 067 387 16 29 
e-mail: pppwalcz@o2.pl
dyrektor: Marek Syrnyk
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ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz
tel/fax 067 258 27 97, e-mail: podnwalcz@konto.pl
www.podnwalcz.pl
dyrektor: Marta Rorbach

PODN w Wałczu  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Wałczu  



Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wałczu powstała 
z dniem 1 maja 2009 roku 
na mocy Uchwały Rady Po-
wiatu Nr XXI/184/2009 z 
dnia 26 lutego 2009 roku, 
jako samorządowa instytucja 
kultury. Utworzono ją na bazie 
Biblioteki Pedagogicznej, bę-
dącej Filią Zachodniopomor-
skiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Szczecinie. Jednak historia tej instytucji jest znacz-
nie dłuższa, gdyż funkcjonuje ona w różnych strukturach orga-
nizacyjnych i pod różnymi nazwami na terenie naszego powiatu 
od 1952 roku, nieustannie wspierając lokalną społeczność w zdo-
bywaniu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.   
Ponadto na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą 

Powiatu Wałeckiego a 
Rektorem Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Wałczu, pełnimy 
funkcję Biblioteki Uczel-
nianej. Sprawujemy też 
opiekę instrukcyjno-me-
todyczną nad biblioteka-
mi publicznymi z terenu 
powiatu wałeckiego.

www.powiatwalecki.pl            promocja@ powiatwalecki.pl 

Jednostki Oświatowe w Powiecie Wałeckim

Przypomnijmy sobie jak wyglądały boiska szkolne przy „Kaziku”, 
„Budowlance”, „Rolniku”, „Zawodówce”. To był obraz naszych 
szkół, obraz fatalny skutecznie odstraszający uczniów od zajęć 
wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Na jednym z pierwszych posiedzeń Zarządu powiedzieliśmy sobie, 
że dla nas hasło Oświata nie może być tylko sloganem – trzeba je 
wypełnić treścią i to zarówno w sferze dydaktyki i wychowania jak 
i materii, a więc inwestycji, remontów oraz upiększenia terenów 
wokół naszych placówek. 

Nauczyciele i uczniowie mają czerpać satysfakcję i dumę nie tylko 
z osiągnięć edukacyjnych, ale również z faktu, że mogą pracować 
i uczyć się w godnych warunkach.
W związku z tym postanowiliśmy przyjąć ramowy plan działania, 
a w nim ująć następujące propozycje: 

• budowa kompleksu boisk z programu „Blisko Boisko” 
przy „Budowlance” wraz z termomodernizacją budynku 
głównego szkoły i sali gimnastycznej;

• budowa kompleksu boisk z programu „Moje Boisko Orlik 
2012” przy „Rolniku” i termomodernizacja budynku głów-
nego szkoły, a także dokończenie budynku „B”;

• budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem przy 
„Zawodówce” wraz z całkowitym remontem sali gimna-
stycznej i przywróceniem jej wyglądu z początku XX wieku;

• budowa hali sportowej przy „Kaziku” oraz termomoder-
nizacja budynku głównego z odnowieniem elewacji; również 
przy tej szkole termomodernizacja budynku biblioteki z kom-
pleksowym remontem i zmianą funkcji jej wnętrza. 

Nieco inaczej przebiegają i przebiegać będą prace w II LO im. Ks. 
Józefa Tischnera, co związane jest ze sprawami własnościowymi 
dotyczącymi obiektu przy ul. Bydgoskiej. 

Wymienione zadania kosztowały wiele milionów złotych, ale 
znaczenie celu, któremu na imię rozwój naszych dzieci i młodzie-
ży obliguje ten Zarząd, a wraz z nim dyrektorów szkół, nauczycieli 
i rodziców do dalszej ciężkiej pracy.

Jerzy Goszczyński
Wicestarosta Wałecki

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach:

Atuty biblioteki stanowią:
wykształceni, kompetentni i oddani pracy bibliotekarze;                                                                  • 
ponad 40-tysięczny, stale uaktualniany księgozbiór, szczegól-• 
nie w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, 
ekonomii, prawa, administracji, historii, geografii oraz innych 
dziedzin wiedzy;
45 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism pedago-• 
gicznych, psychologicznych i naukowych;
bogaty warsztat informacyjno-bibliograficzny z pełną kompu-• 
terową bazą danych;
przestronny, estetycznie urządzony lokal z wypożyczalnią, czy-• 
telnią, Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej z 4 
stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do In-
ternetu; komputery ICIM służą także czytelnikom jako termi-
nale do przeglądania katalogu elektronicznego zbiorów;
wypożyczenia międzybiblioteczne w ramach współpracy z bi-• 
bliotekami naukowymi  całego kraju;
prowadzenie szkoleń i lekcji bibliotecznych dla studentów • 
PWSZ oraz uczniów szkół wszystkich szczebli edukacyjnych.  

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek     10:00 – 18:00
Czwartek                                                    nieczynna
Sobota                                                     9:00 – 14:00
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„Najważniejszy jest cel”
Wiele słów, wiele obietnic, mało dokonań – ta analiza le-
żała u podstaw zamierzeń, które obecny Zarząd podjął na 
początku tej kadencji Rady Powiatu w stosunku do szkół 
ponadgimnazjalnych.

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz
www.biblioteka.powiatwalecki.pl

dyrektor: Marzena Łopatka  

tel/fax 067 258 66 06, 
e-mail: biblioteka@powiatwalecki.pl, biblioteka@pwsz.eu


