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 Przed Wami wyjątkowe, bo jubileuszowe wydanie  szkolnej gazety Wióry. Nasze Liceum ma już 

60 lat! Tematy, które poruszamy w tym numerze dotyczą ostatnich pracowitych 10 lat.  

                                                                                                                  Redakcja 

Szanowni Goście, Nauczyciele, Pracownicy,  

Koleżanki i Koledzy! 
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          Historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody,  

nieubłaganej dialektyki, ducha dziejów czy czegoś podobnego.  

             Zbigniew Herbert  

     Szkoły wchodzące w skład ZSP w Chojnie 

LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE  

O KIERUNKACH: 

• politechnicznym 

•    przyrodniczym z elementami  

         kryminalistyki 

•    humanistyczno-prawnym  

•    biologiczno-chemicznym 

•    matematyczno-ekonomicznym 

•    ogólnym 

•    społeczno-wojskowym 

•    wojskowym 

TECHNIKUM ZAWODOWE  

W ZAWODACH: 

•  technik informatyk 

•  technik hotelarstwa 

•  technik żywienia i usług gastronomicznych 

TECHNIKUM BUDOWLANE  

W ZAWODZIE: 

•  technik budownictwa 

ZASADNICZA SZKOŁA   

ZAWODOWA: 

• mechanik pojazdów samochodowych 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

•  wielozawodowy 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 

• klasa patronacka POMOT  

• wielozawodowy 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DLA DOROSŁYCH 

• kierunek ogólny 

KLASA PATRONACKA POMOT  

w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 

• Klasa patronacka, pod patronatem Przedsię-

biorstwa Usługowo-Produkcyjnego POMOT 

Spółka  z o. o. i Wielobranżowego Przedsię-

biorstwa Usługowo-Handlowego PROGRES 

Spółka z o. o., kształcącej młodocianych 

pracowników Branżowej Szkoły I st. w za-

wodzie ślusarz, operator obrabiarek skrawa-

jących i  mechanik pojazdów samochodo-

wych. 

 Początek historii naszej szkoły sięga roku 1958, przez te wszystkie lata szkoła zmieniała się.  

Obecnie to nowoczesna placówka dysponującą dobrze wyposażoną  bazą dydaktyczną, spełniającą ocze-

kiwania uczniów i nauczycieli. Uwagę przyciągają odnowione i wyremontowane budynki, wielofunkcyj-

ne boisko z bieżnią i siłownią zewnętrzną. Koloru dodają tu  zadbane tereny zielone, gdzie uczniowie 

mogą odpocząć podczas chociażby przerw. Do ich dyspozycji są również przeznaczone takie pomiesz-

czenia jak pokój wypoczynkowy dla maturzystów z rozległymi, wygodnymi kanapami  oraz  sala kinowa 

spełniająca funkcję szkolnego kina.  
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Szkoła dzisiaj 

BUDYNEK NR. 1 

BUDYNEK NR. 2 
BOISKO WIELOFUKNCYJNE Z BIEŻNIĄ 

SALA GIMAZTYCZNA NR. 1  

SALA KINOWA 

POKÓ WYPOCZYNKOWY DLA  

MATURZYSTÓW 

TEREN ZIELONY 

 Szkoła to ludzie, którzy pracują na jej wizerunek. Obecnie uczy się tutaj 535 

uczniów w 21 oddziałach. Kadrę pedagogiczną tworzy 53 nauczycieli a pracowników 

administracji i obsługi jest 30. Szkoła zmieniała się przez lata. Obecnie wygląda tak: 
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 Wizytówką szkoły są nowocześnie wyposażone gabinety i pracownie szkolne, 

gdzie młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności w zależności od wybranego kierunku 

kształcenia.  

GABINET  JĘZYKA  

ANGIELSKIEGO 
GABINET INFORMATYCZNY 

GABINET   

MATEMATYCZNY 

GABINET GEOGRAFICZNY 

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA 

PRACOWNIA HOTELARSKA 

PRACOWNIA  

BUDOWLANO-PROJEKTOWA 

GABINET  

BIOLOGICZNY 

Gabinety i pracownie szkolne 



 Uczniowie mają możliwość korzystania z szerokiej oferty kół przedmiotowych 

i zainteresowań. Sami, podczas organizowanego w pierwszych dniach roku szkolnego 

Festiwalu Kół Przedmiotowych i Zainteresowań dokonują wyboru i deklarują uczest-

nictwo w wybranej przez siebie formie. Funkcjonujące koła zainteresowań: 
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 informatyczne 

 filozoficzne 

 biologiczne 

 chemiczne 

 historyczne 

 geograficzne 

 ekonomiczne 

 przedsiębiorczości 

 języka angielskiego 

 języka niemieckiego 

 języka polskiego 

 wiedzy hotelarskiej 

 wiedzy o żywieniu i żywności 

 budowlane 

 historii wojskowości 

 teatralno-recytatorskie 

 dziennikarskie 

 SKS – piłka nożna chłopców 

 SKS – piłka nożna dziewcząt 

 SKS – piłka ręczna chłopców 

 SKS – piłka ręczna dziewcząt 

 SKS – piłka koszykowa chłopców 

 SKS – piłka koszykowa dziewcząt 

 SKS – piłka siatkowa dziewcząt 

 SKS – piłka siatkowa chłopców 

 SKS – unihokej chłopców 

 SKS – unihokej dziewcząt 

 SKS – lekka atletyka dziewcząt 

 SKS – lekka atletyka  chłopców 

 SKS – tenis stołowy dziewcząt 

 SKS – tenis stołowy chłopców 

 szachy 

 Chór 

KOŁA, KLUBY 

1. Dyskusyjny Klub Książki 

2. Szkolny Klub Wolontariusza 

 Szkolny Klub Honorowych Dawców  Krwi 

 Szkolne Koło PCK 

 Klub Europejski Douzelage 

 Klub Alternatywy Młodzieżowej 

 Szkolna Grupa WOPR 

Wachlarz kół przedmiotowych i zainteresowań  



str. 7 

Innowacje pedagogiczne 

Szkolna Gazeta  „WIÓRY” 

Chór 

 Nasi nauczyciele to ludzie z pasją, którzy uczą w taki sposób aby zachęcić i wspomóc uczniów 

w rozwoju. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, dzięki którym uczniowie nie tylko 

przyswajają wiedzę ale rozwijają swoją ciekawość, doskonalą umiejętności przedmiotowe, rozwijają 

zainteresowania. Uczą się w sposób jak najbardziej dla nich ciekawy. 

„Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa” 

Na zajęciach realizowany jest program nauczania fizyki, wzbogacony interaktywnymi filmami 

dydaktycznymi i grami w technologii Flash. 

„Od algorytmu do programu” 

Nauka programowania i nowoczesnych narzędzi. Zajęcia realizowane są głównie w oparciu  

o język programowania C++. 

Edukacja wojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe 

Wsparcie przez MON szkolenia wojskowego uczniów klas mundurowych. 

Strategia umiędzynarodowienia ZSP w Chojnie. 
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Projekty realizowane w naszej szkole 

• „Hotel Europa” realizacja 2006-2007 r. 58.797 

euro 

• ,,Staże w europejskich hotelach ’’ realizacja   

2008 r.  41.533 euro 

• „Staże w europejskich hotelach 2’’ realizacja   

2009 r.   68.721,80 euro  

• „Staże Hotelarzy’’ realizacja  2010 - 2011 r.   

68.204 euro 

• „Staże gastronomów’’ realizacja  2011 - 2012 r.  

66.194 euro 

• „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hote-

larstwa” realizacja 2013 r.  25.540 euro 

• „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hote-

larstwa 2” realizacja  2014  – 2014 r.  25.290 euro 

• „Tolerancyjni mimo różnic” – realizacja 2004 - 

2005 r. z partnerami z Anglii    i Holandii, 12 949,00 

euro 

• ,,Różnice motorem zmian”  -  realizacja 2009 - 

2011 r., z partnerem z Anglii,  24.900 euro 

• ,,WAVE – Woda - Aqua – Viz – Everywhere”   

– realizacja 2010 -  2012 r., �z partnerem z Węgier   

20.000 euro 

• „Community school - school in community” – 

realizacja 2012 – 2014 r.,        z partnerem z Malty   

28.565  euro 

• „Podążaj za ptakami 2” – realizacja  2008 r.  

11.388 euro 

• ,,Focus on future – Przyszłość na pierwszym 

planie”- realizacja 2010 r.  14.251 euro 

• „Lokalne okno na Europę” – realizacja 2010 - 

2011 r.  3.850 euro 

• ,,Rozmawiaj, tańcz, myśl – realizuj się”  - reali-

zacja 2012 –2012 r.  10.984 euro 

• „Postaw na kobiety"  -  realizacja 2012 – 2012 r.     

8.600 euro 

• „Postaw na młodzież  - Europejski Tydzień Mło-

dzieży” - realizacja 2013 – 2013 r. 3.351,75 euro 

• „Jacy jesteśmy, jak się postrzegamy?” - realiza-

cja  2009 r.  25.474,56 PLN 

• ,,JAJO – Wielkanocne spotkania i pogaduszki’’  

realizacja 2010 r.  21.969,05 PLN 

• „Europa lokalnie: nadzieje i obawy”    realizacja 

2013 r.  5.875 euro 

• „Od praktyki do pracy” realizacja 2014  – 2015 

r.,   35 140,00 euro 

• „Od praktyki do pracy 2” realizacja  2015  – 

2017 r.,     73 468,00 euro 

• „Health education for life"   realizacja 2014  – 

2016 r., 131 835,00 euro  

• „Europejskie staże” realizacja 2016 – 2017 r.,   

35 139, 00 euro  

• „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” 

realizacja 2017 - 2018 r.,  82 195,00 euro 

• „Struggle Against Violent Extremism” realizacja 

2017-2019 r., 28 235,00 Euro 

• „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego 

poprzez realizację zagranicznych staży” realizacja 

2018-2019 r. 83 034,00 euro 

• „Opowieść o dwóch rzekach: Niemnie i Odrze” 

Polsko Litewski Fundusz Wyminy Młodzieży – czer-

wiec 2012 r. 

 Realizacja projektów wpisała się na stałe w życie nasze szkoły. Od wielu lat stawiamy 

na rozwój młodych ludzi. Dzięki projektom nabywają oni kompetencje społeczne, takie jak ko-

munikacja i współpraca w grupie. Realizacja projektów pozwala na współdziałanie szkoły 

ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów w liczne działania. 
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• „Together across generations” – Młodzież w 

działaniu – sierpień 2012  r. 

• „Focus on quality” – Młodzież w działaniu – 

lipiec 2013  r. 

• „Youth – Participation – Citizenship” – Mło-

dzież w działaniu – kwiecień - czerwiec 2014  r. 

• „Twoja praca, twoja przyszłość” – Erasmus+  –  

lipiec - październik 2014 r. 

• „More active, more healthy"  – Erasmus+  –  

lipiec 2015 r. 

• „Focus on Youth” – Erasmus+ –  lipiec 2015 r. 

• „Be different be tolerant” – Erasmus+ - czerwiec 

2016 r. 

• „Women in Society” – Erasmus+ -  sierpień 

2016  r. – czerwiec 2017 r. 

• „Voluntary work as stress remedy” – Erasmus+ - 

maj-wrzesień 2018 r. 

• „ Internet – opportunities and threats” – Era-

smus+ - maj – listopad 2018 r. 

• maj 2008 -  spotkanie młodzieży w Turi – Esto-

nia 

• maj 2008 -  projekt „Globalne ocieplenie” - Oxe-

losund – Szwecja 

• czerwiec - lipiec 2008 - projekt „ Visegrad For 

European  Youth”  -  Koszeg – Węgry 

• lipiec 2008 -  projekt „Dni muzyki” w  Sherbor-

ne – Anglia 

• sierpień 2008 -  „Global Warming” -  Oxelosund 

– Szwecja 

• październik 2008  - projekt „Młodzi obywatele 

Europy –  nasza  przyszłość”  - Sherborne – Anglia 

• lipiec 2009 - projekt ,,Major minorities” - Ko-

szeg – Węgry 

• sierpień 2009 - projekt „Wiedzieć więcej o natu-

rze” – Bad Kotzting  – Niemcy 

• lipiec 2010 - projekt fotograficzny „Przyszłość 

na pierwszym planie” - Sherborne – Anglia 

• lipiec 2010  - projekt 

„Global Warming”-  Judenburg –  

Austria 

• lipiec 2011 - projekt 

„Volare*U” – Koszeg – Węgry 

• sierpień 2011  - maj 2012 -   projekt 

„VolunTEAMing” –  Sherborne - Anglia 

• marzec 2012 - „ Keep on chasing” – Marsaskala, 

Malta 

• lipiec 2012 -  „Far in age – close in heart”-  Ko-

szeg , Węgry 

• listopad 2013 –  „Go Online!” – Ankara, Turcja 

• kwiecień 2014 –  „How much do you know abo-

ut EU” – Anglia, Turcja 

• czerwiec 2014 – Dni Polskie w Sherborne  An-

glia 

• marzec 2016 – „For a better democracy; youth 

role in politics” – Marsascala, Malta  

• lipiec 2016 – „Look arround” – Susice, Czechy  

• sierpień 2017 – „ Hobby education” - Cypr 

• sierpień 2017 – październik 2019 – „ Even Us – 

Little Ones Count A Lot” – Węgry, Malta, Włochy, 

Niemcy 

• wrzesień 2017  – sierpień 2018 – „Struggle Aga-

inst Violent Extremism”  – Turcja, Węgry, Słowenia, 

Szwecja 

• paźdździernik 2017 – „Non-formal education – 

the Danish Model” – Holstebro, Dania  

• luty – marzec 2018 – „Understanding Cultural 

Matters Through The Music Sector” – Zajtun, Malta 

• lipiec 2018 – „ Memory work, democratic enga-

gement and civic participation for the future of Europe” 

- Belgia 

• Projekt „Godność, wolność, niepodległość” – 

program Niepodległa 
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Rezultaty realizacji projektów 

Szkoła otrzymała akredytację Komisji  

Europejskiej w obszarze kształcenia  

i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020 w 

ramach programu Erasmus+. 

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia 

 i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+  

na lata 2015-2020. 

EDUINSPIRACJE - I miejsce  dla ZSP Nr 1  

w Chojnie, w kategorii instytucjonalnej - program 

Leonardo da Vinci  przyznane przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji w ogólnopolskim 

konkursie EDUinspiracje 2013 pod hasłem 

"Historie sukcesu - jak udział w programach  

edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie insty-

tucji i nasze życie". 



Nominacje do Nagrody Komisji  

Europejskiej - Polska Agencja  

Narodowa  Programu Erasmus+  

nominowała dwa projekty  zrealizowane 

przez naszą szkołę w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  

Douzelage w Chojnie, do nagrody specjalnej w ramach 

upowszechniania rezultatów projektu, przyznawanej 

przez Komisję Europejską w Brukseli. 
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III miejsce ZSP Nr 1 w Chojnie w ogólnopolskim  

konkursie LEO-ON-LINE na najciekawszą stronę 

WWW, ogłoszonym przez Narodową Agencję  

Programu Leonardo da Vinci. Konkurs przeznaczony 

był dla wszystkich Beneficjentów Programu Leonardo 

da Vinci, którzy w latach 2007 - 2010 realizowali lub 

realizują projekty mobilności, transferu innowacji lub 

partnerskie. 

OGRÓD MIĘDZYNARODOWY 

– utworzony 23.10.2012 r.  

podczas Międzynarodowej  

Konferencji nt. „Projekty  

mobilności programu LdV  

realizowane w ZSP w Chojnie  

jako narzędzie służące  

przygotowaniu uczniów do  

funkcjonowania na rynku pracy” 

Wyróżnione projekty: 

• Projekt „Health education for life - Wychowanie zdrowotne na całe życie” wyróżniony 

przez KE jako Projekt Sukcesu 

• Projekt „Staże hotelarzy” nominowany przez NA Progrmau Erasmus+  

do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii specjalnej „30 lat programu 

Erasmus+”   
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Patronaty, współpraca z uczelniami  

wyższymi i instytucjami 

Szkoła współpracuje z: 

• 5 Pułkiem Inżynieryjnym im. gen. Ignacego 

Prądzyńskiego w Szczecinie 

• Wydziałem Prawa i Administracji US 

• Wydziałem Biologii US 

• Zachodniopomorskim Uniwersytetem  

Technologicznym w Szczecinie 

• Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie 

• Instytutem Historii i Stosunków  

Międzynarodowych w Szczecinie 

• Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP  

w Szczecinie 

• Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie – Akademia CISCO 

• Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii 

w Poznaniu 

 Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami, młodzież uzupełnia  

i wzbogaca wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole, wyjeżdża na wykłady, spotkania  

i wycieczki edukacyjne. 

5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie 

 Podjuchach 
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W 5 PUŁKU INŻYNIERYJNYM W PODJUCHACH 

W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ  

w WARSZAWIE 

NA WYDZIALE PRAWA  

I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU 

SZCZECIŃSKIEGO 

NA WYDZIALE BIOLOGICZNYM 

 UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

Młodzież podczas zajęć, warsztatów 

i wykładów: 

W ZACHODNIOPOMORSKIM   

UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM 
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„"Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” 

Wisława Szymborska 

Sukcesy szkoły 

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji dla ZSP  

w Chojnie  

Tytuł Innowacyjnej szkoły zawodowej  

na rynku pracy 

Technikum zdobyło znak jakości i tytuł 

Brązowej Szkoły 2015 

Zdawalność egzaminu maturalnego w LO w roku 2017 

I m-ce szkoły w powiecie we współzawodnic-

twie sportowym szkół ponadgimnazjalnych 

w  latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014, 

2015/2016. 

 Sukcesy, które zdobywamy napawają nas dumą, są wynikiem  ciężkiej pracy 

i konsekwencji w działaniach. Do najważniejszych należą: 
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Sukcesy uczniów 

III MIEJSCE W XI KONKURSIE GEOGRAFICZNO –  

NAUTOLOGICZNYM 

II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY 

 O KULTURZE KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH  

III M-CE w VII WOJEWÓDZKIM 

KONKURSIE DZIENNIKARSKIM  

I M-CE w KATEGORII J. ROSYJSKI 

w VI WOJEWÓDZKIM  

KONKURSIE JĘZYKÓW OBCYCH  

GRAND PRIX XV 

OGÓLNOPOLSKIEGO 

PRZEGLĄDU  

TWÓRCZOŚCI  

ZBIGNIEWA  

HERBERTA 

„HERBERTIADA”  

I M-CE w FINALE KONKURSU 

„ZIELONA ENERGIA”  
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 W naszej szkole organizowane są Powiatowe Konkursy skierowane do uczniów klas 

I szkół ponadgimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych Powiatu Gryfińskiego. Spotkania 

są okazją do wymiany doświadczeń, uczą zdrowej rywalizacji. 

• Powiatowy  Konkurs Profilaktyczny 

• Powiatowy Konkurs Mitologiczny 

• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie 

• Powiatowy Konkurs Ortograficzny  

Konkursy Powiatowe 
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 W roku szkolnym 2016/2017 otrzymaliśmy Honorowy Certyfikat Bezpieczniej Szkoły 

 z programu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wspólnie z Fundacją 

„Razem Bezpieczniej”.  

Honorowy Certyfikat  

Bezpiecznej Szkoły  
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