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Miejskie placówki oświatowe to także ukierunkowane na rozwój zawodowy,
dobrze funkcjonujące duże zakłady pracy. Stojący na ich czele dyrektorzy to
profesjonaliści wysokiej rangi, którzy ze wszystkich ustawowych obowiązków
wywiązują się w sposób mistrzowski. W dużej mierze dobra kondycja gminnej
edukacji jest zasługą ciężkiej pracy nauczycieli i pracowników obsługowych.
Korzystając z okazji – chcę przekazać należne im słowa uznania, szacunku
oraz podziękowania za trud wkładany w edukowanie najmłodszych wałczan.

W naszym mieście mamy cztery przedszkola, tyle sa-
mo szkół podstawowych i żłobek. Wszystkie placówki
funkcjonują w bardzo dobrych warunkach bazowych.
Budynki i ich wyposażenie są bezpieczne, dostoso-
wane do wieku i potrzeb uczniów, sprzyjają realizacji
zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zaopatrując szkoły i przedszkola w nowe środki dydaktyczne, stawiamy na no-
woczesne technologie i wyposażamy placówki w możliwie najlepszy sprzęt IT.
Nie zapominamy o organizowaniu pomocy psychologicznej i pedagogicznej –
wspieramy uczniów bardzo zdolnych oraz tych z trudnościami w nauce. Nasze
placówki dają równe szanse każdemu.

Pozostaje mi więc zaprosić rodziców i uczniów do skorzystania z miejskiej ofer-
ty oświatowej, która od lat jest wiodącą w regionie. Nie zamierzamy spocząć na
laurach lecz aspirujemy do tego, aby poprzez realizację ambitnych  planów ro-
zwoju, uczynić ofertę jeszcze bogatszą i bardziej atrakcyjną dla społeczności.

Maciej Żebrowski
 
 
 

Burmistrz Miasta Wałcz

GMINA MIEJSKA WAŁCZ
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to wysoka jakość kształcenia:
doskonale wyposażona baza
dydaktyczna,
świetnie przygotowana kadra
pedagogiczna,
specjalistyczna opieka
psychologiczno-pedagogiczna

to kształcenie w oddziałach:
sportowych,
dwujęzycznych, 
ogólnodostępnych,
integracyjnych 

to zajęcia dodatkowe,
rozwijające zdolności:
artystyczne, modelarskie,
muzyczne, językowe i in.

GMINA MIEJSKA WAŁCZ
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Publiczne Przedszkole nr 5 im. Jasia i Małgosi
ul. Chopina 19-21, tel. 67 258 31 99
www.przedszkole5.walcz.pl

Żłobek Miejski w Wałczu
Aleja Tysiąclecia 21
tel. 67 307 02 51

Publiczne Przedszkole nr 6 "Stokrotka"
Aleja Tysiąclecia 21, tel. 67 258 39 08
www.stokrotka.walcz.pl

Publiczne Przedszkole nr 8 "Promyk"
os. Dolne Miasto 25 a, tel. 67 258 65 85
www.promyk.walcz.pl

Publiczne Przedszkole nr 9 "Bajka"
ul. Wojska Polskiego 53, tel. 67 258 47 94

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Robotnicza 23, tel. 67 387 30 55
www.kornelowka.com

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Roberta Schumana
ul. M. Konopnickiej 2, tel. 67 258 47 28
www.sp2walcz.com

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Zdobywców Wału Pomorskiego
ul. Tysiąclecia 19, tel. 67 258 37 96
www.sp4walcz.pl

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Polskich Olimpijczyków
os. Dolne Miasto 14 a, tel. 67 258 61 99
www.sp5.walcz.pl

GMINA MIEJSKA WAŁCZ
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Szkolnictwo podstawowe jest specyficzną instytucją 
oświatowo-wychowawczą, zajmującą się kształceniem       
i wychowaniem młodego pokolenia.

Żeby spełnić  wymogi wysokiego poziomu kształcenia 
i wychowania niezbędna jest wykwalifikowana kadra na-
uczycielska, jak również stworzenie dogodnych warun-
ków, które służą efektywnemu rozwoju uczniów i przed-
szkolaków oraz uprzyjemniają im pobyt w szkole. 

Z budżetu Gminy Wałcz przeznaczane są corocznie 
istotne nakłady na oświatę. Pozwala to nam na utrzymanie 
wysokiego poziomu zajęć szkolnych, na poszerzanie licz-

by zajęć dodatkowych, które rozbudzają w uczniach chęć do nauki i zabawy, co 
również rozwija w nich poczucie własnej wartości. 

Pomimo, że na oświatę gminną przeznaczamy corocznie duże nakłady fi-
nansowe (około 18 mln. złotych), to nadal inwestujemy w jej rozwój.  W roku 2020 
oddaliśmy do użytku nową i nowoczesną salę gimnastyczną przy SP w Różewie.  
Z istniejącej małej salki gimnastycznej w wyniku przebudowy powstaną 2 sale 
lekcyjne. W szkole w Karsiborze zostanie pozyskana 1 sala lekcyjna w wyniku mo-
dernizacji pomieszczeń. 

W Strącznie powstanie nowe oddzielne przedszkole i w ten sposób zwol-
nione zostaną sale lekcyjne w SP Strączno. Przy szkole podstawowej w Gostomi 
dobudowana zostanie 1 sala lekcyjna. Szkoła podstawowa w Chwiramie wzbo-
gaciła się w hangar z kilkunastoma kajakami, którymi pływać będą uczniowie na 
pobliskim jeziorze, oczywiście pod opieką przeszkolonych nauczycieli.

Pod koniec 2020 roku zakupiono nowy autobus do przewozu naszych 
uczniów, w okresie wakacji br. planowany jest zakup drugiego autobusu. Łącznie 
mamy 4 szkolne gminne autobusy. Korzystamy również z przewozów zewnętrz-
nych. 

Dbałość o bezpieczny dowóz naszych uczniów do szkół gminnych jest na-
czelnym zadaniem. 

Wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne szkół gminnych  jest  za-
daniem organu prowadzącego szkoły, jak również Pań Dyrektorek, które często 
wnioskują o ich zakup. 

Takie obopólne działania spowodowały, że nasze szkoły są w czołówce szkół 
w powiecie pod względem poziomu nauki i innowacyjności.

Pragnę podziękować Paniom Dyrektorkom, nauczycielom, pracownikom 
obsługi za wkład pracy w rozwój naszego szkolnictwa gminnego, za nauczanie 
i opiekę nad naszymi uczniami. 

Rodziców uczniów z terenu gminy Wałcz, z terenu miasta Wałcz i okolicznych 
gmin zapraszam do posyłania swoich pociech do bezpiecznych i nowoczesnych 
szkół gminnych.

Jan Matuszewski
Wójt Gminy Wałcz

GMINA WIEJSKA WAŁCZ
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce

e-mail: spdeboleka@wp.pl
tel.: 67 258 75 27
78-607 Dębołęka 13

e-mail: spwita@wp.pl
tel.: 67 258 7323
78-600 Wałcz
ul. Witankowo 42
www.spwitankowo.edupage.org

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałem Przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie

www.spdeboleka.edupage.org

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałem Przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty  w Szwecji

e-mail: spszwecja@gmail.com
tel.: 67 258 1616
78-611 Szwecja
ul. Szkolna 21

www.spszwecja.edupage.org

Co nas wyróżnia?
    Uczniowie uczęszczają do szkoły gdzie jest 
kompleksowe wsparcie dzieci przez 
wykwalifikowaną kardę,
    Uczniowie uczęszczają do bezpiecznej i przyjaznej 
szkoły, w której  najważniejsze jest indywidualne podejście 
i dobro każdego dziecka,
    Uczniowie mają dostęp do licznych zajęć pozalekcyjnych 
m.in. informatyczne, sportowe SKS, artystyczne, koła 
zainteresowań.

Oferujemy to, co mamy najlepsze, aby nasze dzieci osiągnęły swój cel:
    Uczniowie rozwijają kompetencje przydatne w dalszej drodze 
edukacyjnej – z sukcesem biorą udział w konkursach 
przedmiotowych i sportowych,
    Uczniowie mają możliwość rozwijania zdolności 
i zainteresowań – łączymy tradycję z nowoczesnością,
    Uczniowie uczęszczają do szkoły gdzie jest rodzinna 
atmosfera – zajęcia edukacyjne w mało licznych klasach, 
indywidualne podejście do każdego ucznia.

Zapraszamy do Niepublicznych Szkół 
Podstawowych na terenie Gminy Wałcz

Dlaczego warto uczyć się u nas?
    Uczniowie uczęszczają do szkoły gdzie jest miła i życzliwa 
atmosfera oraz wieloletnia tradycja - jakość kształcenia 
potwierdzają wyniki konkursów i egzaminów,
    Uczniowie mają dostęp do oferty kreatywnych zajęć
pozalekcyjnych, aby mogli rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania, szkoła posiada bogate życie sportowe,
  Uczniowie mają dostęp do nowocześnie wyposażonych 
pracowni, m.in. pracownia komputerowa i pracownia językowa.
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Powiat wałecki jest organem prowadzą-
cym dla trzech szkół: 
    I Liceum Ogólnokształcącego z 
    Oddziałami Mistrzostwa Sportowego,
    Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum      
    Kształcenia Ustawicznego,
    Powiatowego Centrum Kształcenia 
    Zawodowego i Ustawicznego. 
Nasze szkoły przez lata wypracowały swo-
ją tożsamość i markę, którą wciąż dosko-
nalą. Szkoła to spotkanie ludzi: uczniów, 
nauczycieli, rodziców, wolontariatu, orga-
nizacji pozarządowych, instytucji współ-
pracujących, pracodawców. To miejsce, 
w którym tworzy się przyszłość. Dlatego 
oferta naszych szkół ponadpodstawowych 
jest urozmaicona, odpowiada wymogom 
współczesnego rynku pracy i tworzącej 
się na naszych oczach nowej rzeczywi-
stości edukacyjnej. Każdy absolwent kla-
sy ósmej znajdzie u nas możliwość nauki 
w wymarzonym liceum, technikum, czy 
szkole branżowej o określonym profilu 
kształcenia. 
W naszych szkołach uczeń może liczyć 
między innymi na:
    bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
    szeroką ofertę edukacyjną,
    doświadczoną i profesjonalną kadrę
    pedagogiczną,   
    znakomicie wyposażone pracownie, 
    biblioteki i sale informatyczne,

     miejsce w internatach,
     bardzo dobrą zdawalność matur i 
     egzaminów zawodowych,
     wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości 
     Dodanej,
     liczne zajęcia pozalekcyjne,
     międzynarodową wymianę młodzieży,
    osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
     przedmiotowych,
     sukcesy w realizacji sportowej, 
     udział w projektach realizowanych 
     ze środków UE,
     wycieczki i wyjazdy edukacyjne 
     i integracyjne,
    koleżeństwa i przyjaźnie na lata.
Niebawem w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
na ul. Bankowej w Wałczu oddamy do użyt-
ku nowoczesne warsztaty do praktycznej 
nauki zawodu. Warsztaty wzbogacą bazę 
PCKZiU oraz sprawią, że kształcenie w na-
szych technikach i szkołach branżowych 
będzie efektywniejsze.
Wielkim atutem naszej powiatowej oświa-
ty i uzupełnieniem jej oferty będzie w 
nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 
nowo powstające Lokalne Centrum Nauki 
,,Metalowe Inspiracje”. Jest to powiatowa 
instytucja kultury i edukacji, która będzie 
ściśle współpracować z naszymi szkołami 
w obszarze nauk ścisłych. Priorytetowym 
celem działalności ,,Metalowych Inspiracji” 
jest zwiększenie zainteresowania dzieci 
i młodzieży  naukami ścisłymi i przyrod-
niczymi, a także wzmocnienie bazy dy-
daktycznej naszych szkół. W ramach Lo-
kalnego Centrum Nauki już w kwietniu 
rozpoczną swoją działalność laboratoria 
symulatorów śmigłowca, wózka widło-
wego, koparki, pracownia LEGO, informa-
tyczna, fizyko – chemiczna, odnawialnych 
źródeł energii. ,,Metalowe Inspiracje” będą 
także platformą wymiany wiedzy nauczy-
cieli i edukatorów.
Zapraszam absolwentów klas ósmych do 
nauki w naszych szkołach.

 Jolanta Wegner  
Wicestarosta Powiatu Wałeckiego

POWIAT WAŁCKI
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TECHNIKUM ZAWODOWE
(5 lat)

 technik budownictwa
 technik logistyk
 technik logistyk - klasa wojskowa 
 technik spawalnictwa
 technik pojazdów samochodowych - 

klasa policyjna
 technik pojazdów samochodowych
 technik mechatronik

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 lata)

 fryzjer
 kucharz
 operator obrabiarek skrawających 

(tokarz)
 mechanik pojazdów 

samochodowych
 sprzedawca
 murarz-tynkarz
 elektryk
 mechatronik
 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie
 inne zawody

Po Branżowej Szkole I stopnia można kontynuować 
naukę w Branżowej Szkole II stopnia w PCKZiU 
i uzyskać tytuł technika oraz zdać maturę.

W tym roku przy szkole na ul. Bankowej powstaną warsztaty 
na miarę XXI wieku. Uczniowie będą zdobywać umiejętności 
zawodowe z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, co 

wpłynie na lepsze perspektywy zatrudnienia.

Uczymy, motywujemy, budzimy i rozwijamy pasje, 
ale naszym priorytetem jest przygotowanie młodzieży 

do zawodu odpowiadającego aktualnemu 
zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

Od września 2017 r. nasza szkoła bierze udział 
w projekcie „Wiedza oparta na praktyce - 
modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie 
wałeckim”.
W ramach projektu wykorzystujemy środki 
finansowe, które przeznaczamy na: płatne staże / 
praktyki dla uczniów; zajęcia pozalekcyjne; kursy i 
s z ko l e n i a  d l a  u c z n i ó w ;  s t y p e n d i a  d l a 
najzdolniejszych uczniów (4800 zł/rocznie) oraz 
wiele innych przedsięwzięć.

POWIAT WAŁCKI
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technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej
technik żywienia i usług 
gastronomicznych
technik informatyk
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki

II liceum Ogólnokształcące
im. ks. prof. Józefa Tischnera

klasa humanistyczna

Technikum Zawodowe nr 3

POWIAT WAŁCKI
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
           Wałcz ul. Południowa 10 B
           67 387 20 14 tel./fax 67 387 16 29, pppwalcz@o2.pl

Godziny otwarcia
    Poniedziałek 8.00 - 1800
    Wtorek 8.00 - 18.00
    

    Środa 8.00 - 16.00
    Czwartek 8.00 - 17.30
    Piątek 8.00 - 15.00

Rocznie organizujemy różne zajęcia terapeutyczne dla 380 osób - w większości są to terapie długotrwałe (ponad 3 miesiące).
Rokrocznie przeprowadzanych jest ok. 2000 diagnoz (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i medycznych). 
Do zadań PP-P należy między innymi:
    Udzielanie  dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu. 
    Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci 
i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. W tym: diagnozowanie dzieci i młodzieży; udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 
organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:
    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym 
    w  rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, 
    planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
    rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu 
przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; współpracy, na 
pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia 
niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; udzielaniu 
nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom  pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych 
i wychowawczych; podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzeniu 
edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; udzielaniu, we współpracy 
z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom 
grup wychowawczych i specjalistom. 
Zadania te, są realizowane w szczególności w formie:
      porad i konsultacji;                         udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
      udziału w zebraniach rad pedagogicznych;                    warsztatów;                    grup wsparcia;                   wykładów i prelekcji;
      prowadzenia mediacji;                   interwencji kryzysowej;                    działalności informacyjno-szkoleniowej.

W poradni działa od 2018 roku WOKRO – Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – jako element 
rządowego programu „Za życiem”.
Corocznie opieką w ramach WOKRO obejmujemy około  100 dzieci, u których wykryto zagrożenie niepełnosprawnością lub 
zdiagnozowano niepełnosprawność oraz ich rodziny. 
Podjęte działania obejmują:
-    udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, która była poprzedzona analizą dokumentacji, 
     obserwacją dziecka i jego diagnozą;    -  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej pomocy;
-   wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy;    - organizowanie i prowadzenie odpowiednio do potrzeb dziecka usług.

Placówka nasza istnieje od 1967 roku, a więc już ponad 54 lata służymy pomocą dzieciom, rodzicom i nauczycielom. W ciągu 
tego okresu zmieniały się metody i formy naszych oddziaływań - od pracy głównie diagnostycznej i kwalifikacyjnej, do 
terapeutycznej, doradczej i wspomagającej wychowawczą oraz edukacyjną funkcję rodziny i szkoły. Z perspektywy tego 
okresu wyraźnie widoczna jest zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie korzystania z pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej. Obecnie większość osób przyjmowanych w poradni to osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy. Systematycznie 
rozszerzana jest też oferta poradni, obejmująca różnorodne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na doraźną pomoc interwencyjną wprowadzono stałe dyżury psychologów: pn: 16-18;  cz: 15-17
Poradnia działa cały rok - bez przerw wakacyjnych i feryjnych. Więcej informacji na stronie: www.pppwalcz.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu jest jednostką budżetową Powiatu Wałeckiego i działa w oparciu 
o Ustawę o systemie oświaty oraz Ustawę Prawo Oświatowe.
Zatrudniamy między innymi:
    nauczycieli psychologów                                                                     specjalistów zajmujących się autyzmem i zespołem Aspergera
    mediatora                                                                                               specjalistów terapii pedagogicznej, socjoteraputę
    nauczycieli logopedów, w tym: neurologopedę, surdologopedę
    nauczycieli pedagogów, w tym: surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, doradcę zawodowego, 
Poradnia w Wałczu ma wszelkie uprawnienia poradni specjalistycznej, możemy więc diagnozować i organizować 
zajęcia dla dzieci i uczniów:
    z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia
    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
    niesłyszących i słabosłyszących
    niewidzących i słabowidzących

    z autyzmem i zespołem Aspergera
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi
    zagrożonych niedostosowaniem społecznym
    niedostosowanych społecznie
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STALE POSZERZAMY NASZĄ OFERTĘ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zespół Szkół Niepublicznych
Wałecka Akademia Wiedzy
Wałcz, ul. Bydgoska 50 (budynek PWSZ)
Tel./fax: 67 258 03 66, kom. 508 498 430, 608 075 044
e-mail: waw_walcz@vp.pl
www.waw.zwa.pl

KSZTAŁCIMY DOROSŁYCH W FORMIE ZAOCZNEJ

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Szkoły z uprawnieniami szkół publicznych w systemie zaocznym:
● Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po gimnazjum, 8- letniej szkole 
    podstawowej, zasadniczej szkole zawodowej, szkole branżowej I stopnia)
● Zapraszamy także uczniów i słuchaczy  innych liceów i techników, którzy przerwali naukę
● Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (po szkole średniej)

Zawody:
● technik administracji,
● technik archiwista,
● technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
● technik usług pocztowych i finansowych,
● technik ochrony fizycznej osób i mienia,

● technik turystyki wiejskiej,
● florysta,
● opiekun osoby starszej,
● opiekunka środowiskowa,
● asystent osoby niepełnosprawnej.

www.waw.zwa.pl
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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY   

● TECHNIKUM ZAWODOWE
    W zawodach:
● TECHNIK WETERYNARII
● TECHNIK HOTELARSTWA
● TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
● TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
● TECHNIK INFORMATYK 
● TECHNIK INFORMATYK profil wojskowy
● TECHNIK LOGISTYK 
● TECHNIK LOGISTYK profil wojskowy
● TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW NOWOŚĆ

SZKOŁY  DLA DOROSŁYCH
● LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

● POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
● TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

● MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
kształcąca w zawodach:
● TECHNIK FARMACEUTYCZNY 
● I INNE

● BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
kształcąca w zawodach:
● TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
● I INNE 

● KURSY KWALIFIKACYJNE
dające uprawnienia do wykonywania zawodów takich jak:
● FRYZJER
● KUCHARZ
● I INNE

● LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
    KLASA BEZ PROFILU
    oraz o profilach:
● WOJSKOWYM
● FOTOGRAFICZNYM
● STYLU, WIZAŻU I MAKIJAŻU
● RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
www.poradnia.pila.pl
tel. 67 214 84 01 wew. 20 lub 796 013 797 
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7
TS

Studium Pracowników Me
dycznych i Społecznych 
to zupełnie nowa jakość 
na rynku szkół policeal
nych, zbudowana na pod
walinach, prowadzonych 
od dwudziestu  pięciu lat 
przez „ O ś w i a t a  L i 
n g w i s t a ” Nadbałtyc
kie Centrum Edu kacji w 
Gdańsku, szkół policeal
nych.

Oferta Studium  wychodzi naprzeciw po-
trzebom rynku pracy - obecnie  deficyt 
pracowników w zawodach medycznych 
wynosi około 25 %, dzięki czemu osoby 
reprezentujące te zawody mogą spodzie-
wać się wzrostu zarobków i atrakcyjnych 
pakietów socjalnych.Funkcjonująca drugi 
rok filia gdańskiego Studium  w Wałczu  w 
sposób elastyczny dostosowuje swoją ofertę 
do wciąż zmieniającego się rynku pracy. W  
lutym 2016 roku uruchomiono w Wałczu 
nowy kierunek – terapeuta zajęciowy , od 
września 2016 roku można będzie zdobyć 
w tutejszej placówce zawód  technika elek-
troradiologa – określany mianem zawodu 
przyszłości. Dzięki doskonale wy szkolonej 
kadrze, jak również dużej ilości  zajęć 
praktycz nych, Studium  kształci specja-
listów z branży medycznej oraz obszaru 
pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne 
reali zowane w Centrum Medyczno-Reha-
bilitacyjnym „Puls” oraz 107 Szpitalu 

Wojskowym z Przychodnią w Wałczu dają 
absol wentom Studium możliwość zdo-
bycia doświadczenie zawodowego, które 
sta nowi obecnie najistotniejszy czynnik w 
procesie rekrutacji pracowników. Wykłady 
i ćwiczenia prowadzone pod okiem wy-
soko wyspecjalizowa nych wykładowców, 
lekarzy i pro fesjonalistów w dziedzinie 
stoma tologii, kosmetyki, masażu i opieki 
społecznej sprawiają, że absolwenci szkoły 
osiągają wysokie wyniki na egzaminach 
państwowych potwier dzających kwalifika-
cje w zawodzie. Studium Pracowników Me-
dycznych i Społecznych posiada również 
wła sną Agencję Pracy, która pozwala ab-
solwentom na podjęcie zatrud nienia zgod-
nego z posiadanymi kwalifikacjami. Reali-
zacja rozsze rzonego programu nauczania 
języ ka obcego zawodowego, sprawia, że 
słuchacze Studium gotowi są do podjęcia 
pracy poza granicami kraju. W trakcie na-
uki słuchacze Studium mają możliwość od-
bywania praktyk i staży zagranicznych fi-
nansowanych z środków Unii Europejskiej. 
Obecnie słuchacze kierunków higienistka 
stomatologiczna, technik dentystyczny  i 
technik masażysta realizują praktyczną 
naukę zawodu w Asturii w Hiszpanii w 
Centrum Rehabilitacyjnym OVIDA. Gwa-
rancja wysokiego poziomu usług, miła at-
mosfera, otwartość na pro pozycje i potrze-
by Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw 
aktualnym potrzebom rynku europejskiego 
spra wiają, że przed absolwentami Studium 
wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki 
którym mogą szybko znaleźć „pomysł na 
siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją 
zawodową karierą.

Studium Pracowników 
Medycznych i Społecznych 
 Szkoła nowych możliwości

REKLAMA

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Szkoła nowych możliwości
  Studium Pracowników Me dycznych i Społecznych to zupeł-
nie nowa jakość na rynku szkół policeal nych, zbudowana na 
pod walinach, prowadzonych od dwudziestu  pięciu lat przez 
„ O ś w i a t a - L i n g w i s t a ” Nadbałtyckie Centrum 
Edu kacji w Gdańsku, szkół policealnych. Oferta Studium 
wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy - obecnie deficyt 
pracowników w zawodach medycznych wynosi około 25 %, 
dzięki czemu osoby reprezentujące te zawody mogą spodziewać 
się wzrostu zarobków i atrakcyjnych pakietów socjalnych.
  Funkcjonująca ósmy rok filia gdańskiego Studium w Wałczu w 
sposób elastyczny dostosowuje swoją ofertę do wciąż zmieniają-
cego się rynku pracy. W lutym 2016 roku uruchomiono w Wałczu 
nowy kierunek – terapeuta zajęciowy, od września 2016 roku 
można zdobyć w tutejszej placówce  zawód  technika elektrora-
diologa – określany mianem zawodu przyszłości. W roku 2017 
uruchomiono nowe specjalizacje Welness@SPA na kierunkach 
technik usług kosmetycznych oraz technik masażysta, od wrze-
śnia 2018 roku, zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkoła rozpo-
częła kształcenie na kierunku technik sterylizacji medycznej. Jest 
to szczególnie cenna informacja dla asystentek i higienistek sto-
matologicznych, bo to właśnie tych grup zawodowych  dotyczy 
konieczność zdobycia dodatkowych kwalifikacji z zakresu stery-
lizacji medycznej. Uprawnienia technika sterylizacji medycznej 
powinna również posiadać profesjonalna kosmetyczka. Roczny 
kurs sterylizacji medycznej uwieńczony dyplomem kwalifikacji 
w zawodzie może również stanowić ciekawą ścieżkę zawodową 
dla pielęgniarek. Również od 1 września 2018 roku ruszyły nowe 
specjalizacje na kierunku terapeuta zajęciowy: arteterapia i abso-
lutnie nowatorska specjalizacja – terapia śmiechem i zabawą .
Na kierunku technik masażysta powstała nowa specjalizacja – od-
nowa biologiczna ze szkoleniem dodatkowym w zakresie kine-

ziotapingu, na techniku usług kosmetycznych: SPA & Wellnes. W 
roku 2019 powrócił do kształcenia poszukiwany na rynku pracy 
zawód technik farmaceutyczny.
  Zajęcia praktyczne reali zowane  miedzy innymi w 107 Szpitalu 
Wojskowym z Przychodnią w Wałczu oraz Centralnym Ośrodku 
Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich dają absol wentom 
Studium możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, któ-
re sta nowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji 
pracowników.
 Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko 
wyspecjalizowa nych wykładowców, lekarzy i pro fesjonalistów 
w dziedzinie stoma tologii, kosmetyki, masażu i opieki społecz-
nej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na 
egzaminach państwowych, potwier dzających kwalifikacje w za-
wodzie.
 Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada 
również wła sną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na 
podjęcie zatrud nienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. 
Realizacja rozsze rzonego programu nauczania języ ka obcego za-
wodowego, sprawia, że słuchacze Studium gotowi są do podjęcia 
pracy poza granicami kraju. W trakcie nauki słuchacze Studium 
mają możliwość odbywania praktyk i staży zagranicznych finan-
sowanych z środków Unii Europejskiej. Słuchacze szkoły reali-
zują praktyczną naukę zawodu w Asturii w Hiszpanii w Centrum 
Rehabilitacyjnym OVIDA.
Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość 
na pro pozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw 
aktualnym potrzebom rynku europejskiego spra wiają, że przed 
absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzię-
ki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawi-
dłowo pokierować swoją zawodową karierą.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
DOBRY ZAWÓD PEWNA PRACA

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH ● PLAN ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO 
OSÓB PRACUJĄCYCH ● PRACA DLA ABSOLWENTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ ● SZKOŁA BEZPŁATNA

www.szkolymedyczne.eu

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 oraz rok szkolny 2021/2022 JUŻ TRWA

ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz, infolinia +48 501 763 727, walcz@oswiatalingwista.eu
Wszyscy słuchacze Studium otrzymują BEZPŁATNE KARNETY na zajęcia w Centralnym Ośrodku 
Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu: BASEN wraz z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ (sauna)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Asystent osoby niepełnosprawnej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Asystentka stomatologiczna: Asystowanie w implantologii, Radiologia w stomatologii 
(Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
Higienistka stomatologiczna: Kurs sterylizacji medycznej, Radiologia w stomatologii 
(Szkolenie jest szkoleniem doskonalącym teoretycznym, nie uprawnia do samodzielnego wykonywania i opisów zdjęć RTG)
Technik usług kosmetycznych: SPA & Wellnes, charakteryzacja teatralna, elementy medycyny estetycznej
Technik elektroradiolog: Innowacyjne metody stosowane w radioterapii lub kurs ochrony radiologicznej
Technik masażysta: SPA & Wellnes, odnowa biologiczna, elementy fizjoterapii i Kinesiotaping
Technik farmaceutyczny: Zielarstwo, dermokonsultacja, homeopatia
Technik sterylizacji medycznej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Terapeuta zajęciowy: Arteterapia lub terapia śmiechem i zabawą
Opiekun medyczny: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
Opiekun osoby starszej: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Słuchaczom poszczególnych kierunków, w zależności od zawodu, umożliwiamy udział w dodatkowych kursach,
szkoleniach i seminariach, prowadzonych przez renomowane podmioty medyczne w następującym zakresie:

www.szkolymedyczne.eu
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ul. Sienkiewicza 3, 78-600 Wałcz, e-mail: reklama@pojezierze.com.pl

tel. 604 513 197

ULOTKI
DRUKARNIA POJEZIERZE

projekt i druk      Szybko i tanio!

plakaty, książki, foldery, 
zaproszenia, wizytówki

Kierunki pozostałe:
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 
Logistyka 
Organizacja pomocy społecznej 
Prawo zamówień publicznych 
Rolnictwo 
Trener umiejętności społecznych 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
Zarządzanie w biznesie 
Zarządzanie w ochronie zdrowia 
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunki pedagogiczne:
Andragogika 
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 
Biologia w szkole 
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole 
Chemia w szkole 
Coaching i tutoring w szkole 
Doradztwo zawodowe 
Dydaktyka języka obcego - j. angielski 
Dydaktyka języka obcego - j. niemiecki 
Edukacja dla bezpieczeństwa 
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową Surdopedagogika 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową Tyflopedagogika
Edukacja włączająca 
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 
Etyka w szkole 
Filozofia w szkole 
Fizyka w szkole 
Geografia w szkole 
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 
Historia w szkole 
Informatyka z programowaniem w szkole 
Język polski w szkole 
Logistyka w szkole 
Logopedia ogólna 
Logopedia kliniczna 
Matematyka w szkole 
Muzyka w szkole 
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika korekcyjna terapia pedagogiczna
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
Pedagogika środowiskowa 
Pedagogika resocjalizacyjna 
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 
Przedsiębiorczość w szkole 
Przygotowanie pedagogiczne 
Przyroda w szkole 
Socjoterapia 
Technika w szkole 
Terapia rodzin 
Trener w oświacie 
Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski 
Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 
Wiedza o społeczeństwie 
Wychowanie do życia w rodzinie 
Wychowanie fizyczne w szkole 
Zarządzanie w oświacie 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI, SZKÓŁ, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, 
ADMINISTRACJA i kierunki pozostałe

tel. 662-041-438
607-295-299

www.podyplomowe.info  
e-mail: studiapodyplomowe@vp.pl

odbierz 50% zniżki 

na drugi kierunek

69 KIERUNKÓW

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH 
W WARSZAWIE oddział partnerski WAŁCZ 

Kierunki administracyjne:
Administracja publiczna 
E-administracja 
Kontrola zarządcza 
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 
Samorząd terytorialny 

www.podyplomowe.info 

ZAJĘCIA w WAŁCZU

REKRUTACJA 
TRWA!!!

Poznajmy się 


