Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek
ul. Dworcowa 3
74-500 Chojna
tel./faks 91 4142029
www.zsp1chojna.pl
zsp1chojna@o2.pl

Szkoły wchodzące w skład
naszego Zespołu:




LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Bohaterów spod Siekierek
Klasy o kierunkach:
- humanistycznym
- matematyczno-ekonomicznym
- społeczno-wojskowym
- ogólnym


TECHNIKUM BUDOWLANE
im. ppor. Ryszarda Kuleszy



ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA

im. ppor. Ryszarda Kuleszy
Klasy w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- technolog robót wykończeniowych w
budownictwie
- stolarz
- wielozawodowy 2- letni
- wielozawodowy 3- letni
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH
im. ppor. Ryszarda Kuleszy
Klasy w zawodach:
- stolarz
- malarz-tapeciarz
- kucharz małej gastronomii
- technolog robót wykończeniowych


TECHNIKUM ZAWODOWE

im. ppor. Ryszarda Kuleszy
Klasy w zawodach:
- technik informatyk
- technik hotelarstwa
- technik organizacji usług gastronomicznych

GALERIA
ZDJĘĆ
Projekt z programu „Młodzież w działaniu”
Pokój wypoczynkowy maturzystów

Sala kinowa
Pracownia gastronomiczna

Pracownia hotelarska
Pracownia projektowo-budowlana

Pracownia obsługi konsumenta
Pracownia diagnostyczna

Możemy pochwalić się:
Współpracą międzynarodową
Uczestniczymy w realizacji różnorodnych projektów międzynarodowych współpracując ze szkołami
i instytucjami państw Unii Europejskiej. Koordynowaliśmy projekt „Tolerancyjni mimo różnic”
realizowany z partnerami z Holandii i Anglii w ramach programu Comenius, projekt „Follow the
Birds 2” z partnerami z Luksemburga, Austrii i Węgier, „Jacy jesteśmy, jak się postrzegamy?” oraz
„Jajo – wielkanocne spotkania i pogaduszki” ze szkołą z Litwy, „Przyszłość na pierwszym planie”
z partnerami z Węgier, Łotwy i Czech. Koordynujemy projekty: „Różnice motorem zmian” z
partnerem z Anglii w ramach programu Comenius REGIO, „WAVE” z Węgrami z programu
Comenius PPS, „Staże hotelarzy” oraz „Staże gastronomów” z programu Leonardo da Vinci, w
ramach których nasi uczniowie odbywają staże w Anglii, Niemczech i na Malcie, „Lokalne okno na
Europę” z programu Młodzież w działaniu. Każdego roku organizowane są wyjazdy młodzieży za
granicę w ramach różnych projektów koordynowanych przez inne państwa Unii Europejskiej.

Doskonałą bazą
Posiadamy: salę kinową, dwie sale gimnastyczne, siłownię, dwa sklepiki, bibliotekę, pokój
wypoczynkowy dla maturzystów, galerię prac uczniowskich, gabinet pielęgniarki, psychologa,
pedagogów, gabinet stomatologiczny NFZ, pracownie szkolne m.in. wyposażone z projektu w ramach
RPO WZ: gastronomiczną, obsługi konsumenta, hotelarską, stolarską, samochodową, diagnostyki
pojazdów, projektowo-budowlaną, mechaniczną, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, internat,
stołówkę, siedem pracowni komputerowych, centrum multimedialne, boisko trawiaste, asfaltowe i do
gry w boules.

Owocną współpracą z:
- Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (sprawuje
patronat nad klasami o kierunku ogólnym i humanistycznym),
- 5 Pułkiem Inżynieryjnym w Podjuchach (współpracuje z klasą o kierunku społeczno-wojskowym),
- Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (sprawuje patronat nad
klasami w zawodzie technik informatyk i o kierunku matematyczno-ekonomicznym),
- Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (jesteśmy beneficjentem w projekcie pt. „Newton
też był uczniem” w ramach POKL),
- Politechniką Koszalińską (jesteśmy beneficjentem w projekcie „Wirtualna fizyka-wiedza
prawdziwa” w ramach POKL),
- Szkołą English Unlimited w Sopocie (jesteśmy beneficjentem w projekcie pt. „Szkoła sukcesu” w
ramach POKL),

Nasza szkoła:










Pomaga wszystkim uczniom w rozbudzeniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności twórczych
oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
Prowadzi działania lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają
i poszerzają swoją wiedzę i umiejętności .
Zapewnia równość szans i traktuje wszystkich jednakowo.
Wspiera współpracę między uczniami i pracownikami, między rodzicami a szkołą, między
społecznością lokalną a szkołą.
Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne
zajęcia
w dobrze wyposażonych
i bezpiecznych budynkach szkolnych.
Wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, zachęcając do
podejmowania wyzwań.
Szanuje prawo człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych
i oryginalności oraz uczy prawidłowego komunikowania się.
Buduje więzi uczuciowe: przyjaźni, szacunku, tolerancji.
Zapewnia optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości młodzieży
w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

W naszej szkole: uczy się 973 uczniów, zatrudnionych jest 82 nauczycieli oraz
31 pracowników administracji i obsługi.

