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technik budownictwa
liczba miejsc: 32

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: matematyka

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, fizyka





technik mechanik
liczba miejsc: 16

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: matematyka

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, fizyka





technik chłodnictwa      

i klimatyzacji
liczba miejsc: 16

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: matematyka

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, fizyka





technik urządzeń          

i systemów energetyki 

odnawialnej
liczba miejsc: 16

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: matematyka

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, fizyka





technik informatyk
liczba miejsc: 32

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: matematyka

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, fizyka





technik mechatronik
liczba miejsc: 16

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: matematyka

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, fizyka





technik hotelarstwa
liczba miejsc: 16

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: język angielski

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, geografia





technik organizacji 

turystyki
liczba miejsc: 16

przedmiot kształcony w zakresie 

rozszerzonym: język angielski

przedmioty punktowane: język polski, 

matematyka, język angielski, geografia





SZKOŁA 

BRANŻOWA 

I STOPNIA



monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie

monter sieci i instalacji 

sanitarnych

(kształcenie praktyczne odbywa się w 
warsztatach szkolnych lub u pracodawcy) 





mechanik pojazdów 

samochodowych

kierowca mechanik

(kształcenie praktyczne odbywa się 
u pracodawcy) 





SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SPECJALNA

pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej

(kształcenie praktyczne odbywa się 
tylko w szkole)





Kształcenie zawodowe 

teoretyczne we wszystkich 

zawodach odbywa się 

w szkole.



„Budowlanka” jest 

ośrodkiem egzaminacyjnym 

niemalże we wszystkich 

zawodach.



Projekty unijne

- branża ICT 

- branża budownictwo
(płatne staże u pracodawców, ciekawe 

kursy i szkolenia nadające nowe 

kwalifikacje i kompetencje zawodowe, 

warsztaty na politechnice, wyjazdy na targi 

branżowe i wizyty studyjne w dużych 

firmach)



„Nowoczesna baza edukacji 

zawodowej przez modernizację 

i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS 

Nr 2 w Kościerzynie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 

ramach Osi Priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działania 04.01. Infrastruktura 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.



modernizacja



wyposażenie









ERASMUS +



W ramach projektu 54 uczniów naszej szkoły z klas technikum

kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik

hotelarstwa, technik informatyk i technik mechatronik – wzięło udział

w czterotygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii.



Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. koszty przygotowania

językowego, pedagogicznego i kulturowego; koszty podróży i pobytu w Hiszpanii

wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są finansowane przez

szkołę ze środków programu edukacyjnego Unii Europejskiej ERASMUS+.



Każdy uczeń po odbyciu stażu otrzymał certyfikat odbycia kursu językowego i

certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego – oba

wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską

organizację partnerską; oraz unijny dokument Europass-Mobilność potwierdzający

nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także

dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.













HALA SPORTOWA

„BUDOWLANKA”

TERMIN BUDOWY

marzec 2020 – grudzień 2021


