
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna 

Szkół Ponadpodstawowych 
Powiatu  Tczewskiego 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 

WWłłaaśśnniiee  rroozzppoocczzyynnaa  ssiięę    

kkoolleejjnnyy  eettaapp  TTwwoojjeeggoo  żżyycciiaa  …… 

ZZaassttaannóóww  ssiięę,,  ppoorroozzmmaawwiiaajj,,  pprrzzeemmyyśśll..  

PPooddeejjmmiijj  nnaajjlleeppsszząą  ddllaa  SSiieebbiiee  ddeeccyyzzjjęę..  

……  ddoobbrrzzee  wwyybbiieerrzz  sszzkkoołłęę!! 



Powiatowe Szkoły Ponadpodstawowe 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Tczewie 
Liceum ogólnokształcące 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 
Liceum ogólnokształcące 

Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie 
Technikum 

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie 
Technikum 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie 
Technikum 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie 
Liceum ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie 
Liceum ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

 

Branżowe Szkoły I Stopnia przyjmują uczniów bez rejestracji elektronicznej. 
 

Przynieś podpisany przez rodziców wniosek i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
Szkoła pomoże Ci podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły jest dostępny w szkole lub na stronie internetowej szkoły.  
 

 

Terminarz naboru do liceów ogólnokształcących i techników w 2020r. 

od 
11 maja 

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
znajdujący się na stronach: www.tczew.edu.com.pl/Kandydat,     
                                             www.8klasa.codalej.powiat.tczew.pl, 
Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez 
rodziców wniosek. 

do 
23 czerwca 
do godz. 15.00 

od 
26 czerwca 

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru: 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  
(Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły podstawowej.)  

do 
30 czerwca 
do godz. 15.00 

13 lipca Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.  

od 
13 lipca 

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały 
dokumentów: 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty,  
podania wynikające z wyboru języków obcych i przedmiotów rozszerzonych,  
dwa zdjęcia, kartę informacyjną kandydata. 

do 
20 lipca 

do godz. 15.00 

21 lipca 
po godz. 14.00 

Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1C KLASA  

PRZYRODNICZO-MEDYCZNA  

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
biologia, chemia, język angielski 

4 lata nauki, 24 uczniów 
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE Z MATURĄ 

PATRONAT: SZPITALE TCZEWSKIE S.A. 
Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, 
Wydziałami Biologii i Chemii UG, Wydziałem Chemicznym 
PG, Fundacją Gwiazda Nadziei, Pomorskim Parkiem 
Naukowo - Technologicznym w Gdyni. 

1A KLASA PSYCHOLOGICZNO-MEDIALNA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
język polski, język angielski 

biologia/geografia/wiedza o społeczeństwie (*) 
4 lata nauki, 24 uczniów 

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE Z MATURĄ 

 Współpracujemy z Uniwersytetem SWPS, Teatrem Szekspirowskim, Teatrem 
Wybrzeże, CKiS i Fabryką Sztuk w Tczewie, 
Wydziałem Biologii UG, CEO w Warszawie. 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie 

INFORMACJA O PROFILACH 

1B KLASA PRAWNO-SPOŁECZNA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
język polski, historia 

biologia/geografia/wiedza o społeczeństwie (*) 
4 lata nauki, 24 uczniów 

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE Z MATURĄ 

matematyka, język angielski, 

fizyka/geografia/chemia (*) 
4 lata nauki, 24 uczniów 

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE Z MATURĄ 

PATRONAT: POMORSKA SPECJALNA STREFA 

EKONOMICZNA, FLEX 

 

 

(*) – jeden przedmiot do wyboru 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szkoły Morskiej 1, 83-110 Tczew 
Email: pierwsze.liceum.tczew@gmail.com 

Telefon: 58 531 05 25, http://sklodowska.szkola.tczew.pl 

WYRÓŻNIA NAS 

- 100% zdawalności matury, 
- dobre przygotowanie do studiów, 
- współpraca z uczelniami  
wyższymi, 
- projekty międzynarodowe, 
- Szkoła Odkrywców Talentów, 
- nauczyciele z pasją, 
- znamienici absolwenci, 
- lokalizacja blisko przystanków, 
- lekcje od 8.00 do 16.15  

 

PRZEDMIOTY 

PUNKTOWANE 

 

TERMINY 

REKRUTACJI 

 

DZIEŃ 
OTWARTY 
29 kwietnia 

2020 roku 

 

STATYSTYKA 
PRZYJĘĆ  

2019/2020 

- sukcesy na olimpiadach 
i w konkursach, 
- LCNK Zdolni z Pomorza, 
- Debaty Oksfordzkie, 
- sukcesy sportowe, 
- aktywny wolontariat, 
- częste wyjazdy do teatru i wyjścia 
na seanse filmowe, 
- „Leżing z Marią” , 
- FB I LO Tczew i Stan Curie Kotka  

Współpracujemy z Wydziałami Historycznym i Biologii UG, Sądem 
Rejonowym w Tczewie, PCPR i MOPS 
w Tczewie, ORE, IPN Oddział Gdańsk. 

 

matematyka, fizyka/geografia (*) 

język angielski/informatyka (*) 
4 lata nauki, 24 uczniów  

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE Z MATURĄ 

PATRONAT: POMORSKA SPECJALNA STREFA 

EKONOMICZNA, FLEX 

 

1D KLASA  

INFORMATYCZNO-

EKONOMICZNA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
 

Współpracujemy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Wydziałem 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UG , Fundacją Zaawansowanych Technologii, 
Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, Obserwatorium Astronomicznym UJ. 
 

1E KLASA  

PRZYRODNICZO-

POLITECHNICZNA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: 
 

Współpracujemy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, 
Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Wydziałem FAiIS UMK, 
Fundacją Lotto im. H. Konopackiej, Instytutem Matematyki UG. 

WSZYSTKIE INFORMACJE O REKRUTACJI SĄ NA STRONIE http://sklodowska.szkola.tczew.pl 



 

II Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 
 
 

 

INFORMACJA O PROFILACH 
 

 

1. I a – klasa humanistyczna                                 Liczba miejsc: 33 
(przedmioty rozszerzone:  j. polski/ historia  
lub j. angielski / WOS lub geografia) 

       
1. Czas nauki: 4 lata 
2. Uzyskany poziom wykształcenia: średnie z maturą 
3. Współpracujące firmy/uczelnie: 

Uniwersytet Gdański, Teatr Szekspirowski,  
Fabryka Sztuk, Centrum Kultury i Sztuki Tczew 
 

przy współdziałaniu Uniwersytetu Gdańskiego 

2. I b – klasa turystyczno – ekonomiczna         Liczba miejsc: 33 

(przedmioty rozszerzone:  geografia/ WOS  
lub biologia / matematyka lub fizyka) 

 
1. Czas nauki: 4 lata 
2. Uzyskany poziom wykształcenia: średnie z maturą 
3. Współpracujące firmy/uczelnie: 

Centrum Nauki Eksperyment, Uniwersytet Toruński, 
Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska  
 

Patronat: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Flex 

3. I c – klasa przyrodniczo – medyczna                   Liczba miejsc: 24 

(przedmioty rozszerzone:  
biologia/chemia/j. angielski) 

       
1. Czas nauki: 4 lata 
2. Uzyskany poziom wykształcenia: średnie z maturą 
3. Współpracujące firmy/uczelnie: 
    Szpitale Tczewskie, Uniwersytet Gdański, Koło Naukowe Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego 
 

Patronat: Szpitale Tczewskie  S.A. 

4. I d – klasa integracyjna                                    Liczba miejsc: 20 
(przedmioty rozszerzone: j. polski/WOS 
lub geografia/j. angielski 
lub informatyka lub matematyka) 

 

1. Czas nauki: 4 lata 
2. Uzyskany poziom wykształcenia: średnie z maturą 
3. Współpracujące firmy/uczelnie: 

Centrum Nauki Eksperyment, Uniwersytet Gdański,  
Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium  
Astronomiczne, Park Naukowo – Technologiczny 

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA 
 

 

 bogata oferta dydaktyczna 
 zajęcia dodatkowe (język włoski, historia sztuki) 
 koła zainteresowań (filmowe, fotograficzne, teatralne, 

Szkolne Koło Caritas) 
 dodatkowe zajęcia sportowe z różnych dyscyplin 

sportowych 
 wymiana zagraniczna z francuską szkołą w Beauvais 
 wiele imprez (Dzień z Sobieskim, Strefa Talentów, Gala 

Wolontariatu) 

 sukcesy na polu astronomicznym (laureaci Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego) 

 szkoła przyjazna osobom niepełnosprawnym 

 dogodna lokalizacja w pobliżu węzła komunikacyjnego 

 kompleks boisk sportowych i największa hala sportowo – 
widowiskowa w powiecie 

 bogate wyposażenie dydaktyczne i nowoczesne pracownie 

 wiara w młodych ludzi, ich inwencję i kreatywność 

Dzień 
otwarty 
28.04.2020 

  

Terminy 
rekrutacji 

 
Przedmioty 
punktowane 

Statystyka 
przyjęć 
2019/2020 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 
ul. Królowej Marysieńki 10, 83 – 110 Tczew 

email: 2losobieski@wp.pl, www: http://2lotczew.superszkolna.pl, tel. 58 531-69-60 

 

 

mailto:2losobieski@wp.pl
http://2lotczew.superszkolna.pl/


 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH im. KSIĘCIA SAMBORA II 

Co nas wyróżnia 

ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew; tel. 58 531 05 17; e-mail: sekretariat@zsbtczew.pl 

www.zsbtczew.pl  odnajdziesz nas również na facebooku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Branżowa Szkoła I stopnia 
(czas trwania nauki 3 lata) 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu. 

 

- szeroka baza pracodawców, u których praktyczną 

naukę zawodu mogą podjąć nasi uczniowie, 

- czas trwania zajęć praktycznych wliczony do stażu pracy, 

- zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności podczas 

zajęć praktycznych w warunkach rzeczywistych, 

- lekcje odbywają się w godzinach od 8:00 do 16:00,   

- dobre położenie ze względu na bliskość przystanków 

autobusowych, 

- ośrodki egzaminacyjne na terenie szkoły, 

- możliwość kontynuacji nauki i zdobycia tytułu 

technika i średniego wykształcenia w Branżowej 

Szkole II stopnia 

 

Okiem ucznia: 

 

- możliwość dokształcania się (kursy organizowane na 

terenie szkoły), 

- przyjazna kadra, 

- możliwość samorealizacji (wolontariat, konkursy,  

zawody, akcje charytatywne), 

-  indywidualne podejście do ucznia,  

-  tolerancja- tu możesz być sobą,  

- bogate i nowoczesne zaplecze (sala gimnastyczna, 

pracownie zawodowe), 

 

Kucharz 

 
Po ukończeniu szkoły możesz podjąć 

pracę w lokalach gastronomicznych. 

Chcesz więcej? Dwuletnia Branżowa  
 

 

 
Sprzedawca 

 
Zdobywając zawód – 

możesz podjąć pracę 

w handlu.  

Chcesz więcej? Dwuletnia 

Branżowa Szkoła II stopnia 

umożliwi Ci zdobycie 

średniego wykształcenia 

i kwalifikacje w zawodzie 

technika handlowca.  

 

 

Po trzech latach nauki możesz 

podjąć pracę w zakładzie 

mechanicznym. Chcesz więcej? 

Dwuletnia Branżowa Szkoła  

 

Szkoła II stopnia umożliwi Ci 

zdobycie średniego wykształcenia 

i kwalifikacje w zawodzie technika 

żywienia i usług gastronomicznych. 

Mechanik pojazdów  

samochodowych 

 

Do zadań magazyniera-

logistyka należy kontrola 

jakości i ilości towaru. 

Nauczysz się obsługi 

programów komputerowych 

 

 

Nadal szukasz? 
W szkole możesz wybrać naukę także          

w innych zawodach m. in.: 

piekarz, cukiernik, kelner, fryzjer, 

mechatronik, operator obrabiarek 

skrawających, blacharz, ślusarz, blacharz 

samochodowy, stolarz, elektronik, 

elektryk  

i wiele innych. 

 

II stopnia umożliwi Ci zdobycie średniego 

wykształcenia i kwalifikacje w zawodzie 

technik pojazdów samochodowych. 

używanych w pracy biurowej oraz 

zarządzania magazynem. 

 

 
Pracodawcy 

 

 
Przedmioty  

punktowane 

 
Terminy  

Rekrutacji  

 
Dzień  
Otwarty 
03.04.2020 

  

Magazynier-logistyk 

 

 

  

 

 

mailto:sekretariat@zsbtczew.pl
http://www.zsbtczew.pl/




 

Zespół Szkół 

Budowlanych i Odzieżowych 

im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie 
 

 
   

INFORMACJA O ZAWODACH 
   

Technik budownictwa  Technik logistyk 

24 MIEJSCA 
CZAS NAUKI – 5 LAT 
WYKSZTAŁCENIE: średnie/matura/zawód 

 

 

 

33 MIEJSCA 
CZAS NAUKI – 5 LAT 
WYKSZTAŁCENIE: średnie/matura/zawód 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, 

organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

PRAKTYKA ZAWODOWA: 4 tygodnie w klasie III i w klasie IV 

organizowana przez szkołę 
współpracujemy z firmami budowlanymi, Politechniką Gdańską,  
Pomorską Izbą Inżynierów Budowlanych oraz z Fundacją 
Inspirujące Przykłady 

 UMIEJĘTNOŚCI: obsługa magazynów, organizacja transportu 

PRAKTYKA ZAWODOWA: 4 tygodnie w klasie III i w klasie IV 

organizowana przez szkołę 
współpracujemy z firmami logistycznymi,  
Uniwersytetem Gdańskim, WSL w Poznaniu, 
uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Logistyki  
i Transportu w Poznaniu 

   

Technik usług fryzjerskich  Technik spedytor 

24 MIEJSCA 
CZAS NAUKI – 5 LAT 
WYKSZTAŁCENIE: średnie/matura/zawód 

 

 

 

24 MIEJSCA 
CZAS NAUKI – 5 LAT 
WYKSZTAŁCENIE: średnie/matura/zawód 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI: wykonywanie usług fryzjerskich, projektowanie  

i wykonywanie fryzur 

PRAKTYKA ZAWODOWA: 4 tygodnie w klasie III i w klasie IV 

organizowana przez szkołę lub proponowana przez ucznia 
bierzemy udział w licznych konkursach fryzjerskich 
- np. "Konkurs o Bursztynowy Grzebień" 

 UMIEJĘTNOŚCI: organizacja transportu oraz obsługa klientów  

i kontrahentów 

PRAKTYKA ZAWODOWA: 4 tygodnie w klasie III i w klasie IV 

organizowana przez szkołę 
współpracujemy z licznymi firmami spedycyjnymi, bierzemy 
udział w wyjazdach na przejście graniczne w Grzechotkach  

   

WYRÓŻNIA NAS 
   

 

Innowacje pedagogiczne: 
 Obsługa celna 
 Logistyka miejska 
 Kreowanie wizerunku 
 Gry zespołowe 

 

Atrakcyjne godziny lekcji:  
poniedziałek-czwartek max. do 15.10, 
piątki max. do 13.25!   LUBIMY PIĄTKI! 

Kierunki 
przyszłości 

 

niepowtarzalne w całym 
powiecie tczewskim 

 

 

#ZSBiOwtrosceośrodowisko 

#ZabieganeZSBiO 

#CiekaweLekcjewZSBiO 

#ZaczytaneZSBiO 

#ZSBiOszkołazdobrymklimatem 

 

Liczne wycieczki przedmiotowe. 
Fajne miejsca wypoczynku w szkole. 

Liczne imprezy szkolne. 
Udział w wielu wydarzeniach powiatowych. 
Miła i kameralna atmosfera – 463 uczniów 

(209 dziewcząt i 254 chłopców). 
Program Erasmus+ 

 
 

DZIEŃ 
OTWARTY
18.03.2020 

 

 

Terminy 
rekrutacji 

 

 

Przedmioty 
punktowane 

 

 

Statystyki 
przyjęć 

2019/2020 

 

 

 
 

  

ul. Bałdowska 19, 83-110 Tczew, tel. 58-531-05-66, www.zsbio.pl 
 

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZSBiO  



Z e s p ó ł  S z k ó ł  E k o n o m i c z n y c h  

im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie  
 

W technikum: ▪ uczysz się 5 lat, ▪ uzyskujesz tytuł technika danego zawodu, ▪ odbywasz praktykę zawodową, której miejsce 
pomaga Ci znaleźć szkoła, ▪ przystępujesz do egzaminu zawodowego, ▪ przystępujesz do egzaminu maturalnego. 

 

TECHNIK EKONOMISTA  TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
Przedmioty rozszerzone – język angielski, geografia. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch 
kwalifikacjach: 

• Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. 

• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek organizacyjnych. 

Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie III i 4 tyg. w klasie IV. 

• Praktyka może odbywać się w sekretariacie, dziale kadr i płac, 
w dziale zaopatrzenia i zbytu, w magazynie, w urzędzie, w firmie. 

Pracodawcy oferujący praktyki:  

• np. APATOR METRIX SA, VETREX, POLPHARMA, FAMOS, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta 
i Gminy, Starostwo Powiatowe, Biura Rachunkowe itp. 

Przedmioty rozszerzone – język angielski, matematyka. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch  
kwalifikacjach: 

• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  
finansowej jednostek organizacyjnych. 

• Prowadzenie rachunkowości. 
Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie III i 4 tyg. w klasie IV. 

• Praktyka może odbywać się w dziale księgowości, kadr i płac, 
w biurze rachunkowym, w urzędzie, w firmie. 

Pracodawcy oferujący praktyki:  

• np. Kancelarii Syndyka, DOVISTA, ROLLS-ROYCE POLAND, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta 
i Gminy, Starostwo Powiatowe, Biura Rachunkowe itp. 

TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK REKLAMY 
Przedmiot rozszerzony – język angielski. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch  
kwalifikacjach: 

• Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 

• Realizacja usług w recepcji. 
Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w klasie III. 

• Praktyka może odbywać się w hotelu, pensjonacie, SPA, 
w zakładzie gastronomicznym. 

Pracodawcy oferujący praktyki:  

• np. Grand Hotel, Hotel Sheraton, hotele sieci ORBIS, np. Hotel 
Gdańsk Stare Miasto, Hotel Ibis, Hotel Hilton, Hotel Carina, Hotel 
Link, Zamek w Gniewie.  

Przedmiot rozszerzony – język angielski. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch  
kwalifikacjach: 

• Wykonywanie przekazu reklamowego. 

• Zarządzanie kampanią reklamową. 
Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w klasie III. 

• Praktyka może odbywać się w agencji reklamy, wydawnictwie, 
drukarni, domu kultury, bibliotece, w dziale marketingu firmy. 

Pracodawcy oferujący praktyki:  

• np. Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie, Wydawnictwo 
Pomorskie, KAEF Reklamy, Fundacja Pokolenia, Fabryka Sztuk, 
Centrum Kultury i Sztuki. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI 
Przedmiot rozszerzony – język angielski. 
Kształcenie zawodowe realizowane jest w dwóch  
kwalifikacjach: 

• Przygotowanie i wydawanie dań. 

• Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 
Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. w klasie II i 4 tyg. w klasie III. 

• Praktyka może odbywać się w hotelu, zakładzie 
gastronomicznym, restauracji.  

Pracodawcy oferujący praktyki:  

• np. Grand Hotel, Hotel Sheraton, hotele sieci ORBIS, np. Hotel 
Gdańsk Stare Miasto, Hotel Ibis, Hotel Hilton, Hotel Almond, 
Hotel Carina, Hotel Link, Restauracja BAŁTYCKA, Bar CAMARGO, 
Zajazd SŁONECZNY, Villa LEŚNE USTRONIE, Zamek w Gniewie. 

• WSAiB w Gdyni,  

• WSTiH w Gdańsku,  
• WSB w Gdańsku,  

• SSW w Sopocie, 

• UG w Gdańsku, 
• Politechnika Gdańska. 

INNOWATOR BRANŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

• nauka zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, 
interaktywny i atrakcyjny dla ucznia; 

• zdobywanie realnych kompetencji biznesowych dzięki 
zarządzaniu wirtualnym przedsiębiorstwem. 

BAZA DYDAKTYCZNA 

pięć pracowni komputerowych, pracownie: obsługi 
konsumenta, hotelarska, sprzedaży, multimedialne centrum 
informacji. 

PROJEKTY EUROPEJSKIE  DZIAŁANIA FINANSOWANE ZE ŚRODÓW UE 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

Od 2012 r., w ramach programu Erasmus+  oraz POWER VET. 
Budżet 734 446 EURO – 3 083 268 PLN ze środków UE.  
Uczestnicy 277 uczniów wszystkich zawodów. 

  Konkurs EUROSCOLA 

Udział w EUROSCOLI – symulowanym 
posiedzeniu parlamentarnym w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu. 

Konkursy POLSKA W UNII oraz MAM GŁOS  

Coroczne wyjazdy do Brukseli. 

Międzynarodowa wymiana młodzieży 

Wyjazdy młodzieży w ramach projektu 
Erasmus+ – projekt realizowany we 
współpracy z Francją, Belgią, Holandia 
i Niemcami. 

 • Plymouth - Wielka Brytania,  
• Portsmouth - Wielka Brytania, 
• Bournemouth - Wielka Brytania,  
• Lizbona - Portugalia, 
• Galway - Irlandia. 

Uczestnik otrzymuje suplement Europass w języku angielskim, dokument 
potwierdzający umiejętności, honorowany we wszystkich krajach UE. 

 

Dzień  

otwarty 
 

 
Terminy 

rekrutacji 

 

 
Przedmioty 

punktowane 
 

 
Statystyka 

przyjęć 
2019/2020 

 
       

83-110 Tczew, ul. Gdańska 17 tel. 58 531-55-16, www.zse.tcz.pl 

fanpage na Facebooku: Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie 
 

 TH 

 TG 

 TE  Ra 

 TR 

Dołącz do nas! 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.atlanticoutboard.com/home/about-us/facebook-logo/&psig=AOvVaw28ANdlascRNNQ3jtNSm2jn&ust=1582108379019000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiVj5Hz2ucCFQAAAAAdAAAAABAf


 

INFORMACJA O TYPACH SZKÓŁ 
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM 

TECHNIK MECHANIK o specjalności obrabiarki sterowane 

numerycznie CNC 
- przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, biologia 
- czas nauki 4 lata, liczba miejsc - 24, 
- współpracujące uczelnie: Politechnika Gdańska,  
Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Administracji 
 i Biznesu w Gdyni 
- wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do egzaminu 
maturalnego 

- przedmioty rozszerzone:  j. angielski, matematyka 
- czas nauki 5 lat, liczba miejsc - 18, 
-praktyki zawodowe odbywają się na terenie firm: FAMA Sp. z 
o.o., MIKROSTYK S.A., Kongsberg,  Maritime Sp. z o.o.,  
z którymi szkoła współpracuje 
- wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do 
egzaminu maturalnego, uzyskany tytuł zawodowy 
- technik mechanik 

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
oddział wielozawodowy 

TECHNIK HOTELARSTWA 
 

- kształcimy we wszystkich zawodach np. kucharz, ślusarz, fryzjer, 
elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie, operator obrabiarek skrawających, pracownik 
obsługi hotelowej, sprzedawca 
- czas nauki - 3 lata, liczba miejsc - 36 
- wykształcenie- zawodowe, uzyskany tytuł  
zawodowy - czeladnik, robotnik wykwalifikowany 
- zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców, miesięczne 
wynagrodzenie za pracę 

-przedmioty rozszerzone:  j. angielski, geografia 
- czas nauki - 5 lat, liczba miejsc - 18, 
- praktyki zawodowe odbywają się na terenie firmy - Zamek 
Gniew,  współpracujące firmy: - Zamek Gniew, 
Hotel St. Bruno w Giżycku 
- wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do 
egzaminu maturalnego, uzyskany tytuł zawodowy  
 - technik  hotelarstwa 
 

 

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA 

wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, zajęcia praktyczne 
u pracodawców i szansa na zatrudnienie, dualne kształcenie, 
aktywny wolontariat, nauka odtwórstwa historycznego i tańca 
dawnego, lekcje od 8

00
 do 15

05
,  

możliwość rozwijania zainteresowań sportowych, pomagamy 
rozwijać pozaszkolne pasje na zajęciach dodatkowych (m. in. 
radiowęzeł i szkolna telewizja), w ramach projektów unijnych 
możliwość wyjazdu na praktyki za granicę, np. do Hiszpanii  

 

Dzień 
otwarty 

 

Przedmioty 
punktowane 

 

Terminy 
rekrutacji 

 

Statystyka 
przyjęć 

2019/2020 
 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - 10 marca 2020 roku 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, ul. Sobieskiego 11, 

83-140 Gniew,  tel./fax. 58 535 35 77,  e-mail: sekretariat@zspgniew.pl 

  

mailto:sekretariat@zspgniew.pl


Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych
w Pelplinie

Certyfikowana Klasa Wojskowa 
pod patronatem 

Ministerstwa Obrony Narodowej

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Janusza St. Pasierba

Liczba miejsc: 24 

Informacja o profilach szkół w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

klasy wielozawodowe

Branżowa Szkoła 
I stopnia 

w Pelplinie

Liczba miejsc: 66 

1. czas nauki: 4 lata
2. poziom kształcenia: wykształcenie średnie
3. dodatkowe kwalifikacje: kwalifikacje  
uprawniające od rozpoczęcia skróconej służby 
przygotowawczej w Wojsku Polskim, dodatkowe 
punkty rekrutacyjne na uczelniach wojskowych i 
mundurowych.
4.Współpracujemy z:

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, 16. Pomorską Dywizją 

Zmechanizowaną 
w Elblągu, 

15. Gołdapskim Pułkiem Przeciwlotniczym, 
Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku, 

uczelniami wojskowymi.

1. czas nauki: 3 lata
2. poziom kształcenia: zawodowe
3. dodatkowe kwalifikacje: kwalifikacje w ramach 1 
kwalifikacji zawodowej, możliwość zdobycia 
dodatkowych kwalifikacji rynkowych oraz kursów 
zawodowych
4.Współpracujemy z większością zakładów na 
terenie Miasta i Gminy Pelplin a także 
z przedsiębiorstwami na terenie Starogardu 
Gdańskiego, Tczewa i innych miejscowości.             
 
Jako jedyni na terenie województwa 
pomorskiego prowadzimy nauczanie w 
zawodach Drukarz Offsetowy oraz Operator 
Procesów Introligatorskich we współpracy z 
Drukarnią Bernardinum.

www.zsp.pelplin.pl/lo www.zsp.pelplin.pl/bsi

Co nas wyróżnia
ź jedyne liceum wojskowe w powiecie 

tczewskim i starogardzkim;

ź certyfikacja Ministerstwa Obrony Narodowej;
ź regularne zajęcia terenowe, w tym nauka 

strzelania 
i samoobrony, profesjonalna baza dydaktyczna;

ź zajęcia od 8:00 do maksymalnie 15:15;
ź patronat jednostek i uczelni wojskowych;
ź przygotowanie do egzaminów na uczelnie 

wojskowe i mundurowe;
ź rzetelne przygotowanie do egzaminów, bez 

korepetycji i zbędnego stresu;
ź ścisła współpraca z czołowymi pracodawcami;
ź otwartość na Twoje pomysły.
ź dodatkowe kursy i kompetencje zawodowe;
ź szkolenia i praktyki w firmach 
ź przyjazna, kameralna atmosfera;
ź nauka bez kolizji z rozwojem zawodowym;

Dzień 
otwarty  
13 marca 2020 r.

Przedmioty 
punktowane

Statystyka 
przyjęć
2019/2020

Terminy
rekrutacji

www.zsp.pelplin.pl
facebook.com/zsppelplin

ul. Sambora 5
83-130 Pelplin tel: (58) 536-15-71
e-mail: sekretariat@zsp.pelplin.pl



 

Informacje ogólne:   SZKOŁA PONADPODSTAWOWA O PROFILU OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM                  

                           CYKL KSZTAŁCENIA: 4 LATA, ZAKOŃCZONY EGZAMINEM MATURALNYM 

KLASA O PROFILU 

POLITECHNICZNYM 

liczba miejsc: 22 

KLASA O PROFILU  

MEDYCZNO – SPOŁECZNYM 
liczba miejsc: 22 

KLASA O PROFILU  

HUMANISTYCZNO – PRAWNICZYM 
liczba miejsc: 22 

 

 

 od lat w czołówce rankingów szkół w kraju, 
 wysoki poziom kształcenia (100% zdawalność egz. 

matury)  

 nowoczesna baza dydaktyczna  
 szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne 
 nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych,  
 duży wybór języków obcych w tym: angielski, 

niemiecki, rosyjski, francuski i hiszpański. 
 

Obowiązkowym dla wszystkich jest język angielski na poziomie 
rozszerzonym. Język jest nauczany systemem symultanicznym, czyli 
na czas zajęć z języka obcego uczniowie są podzieleni na kilka grup 
zaawansowania. Zapewnia to większy komfort pracy i gwarantuje 
uczniom naukę języka w gronie osób o zbliżonym poziomie wiedzy. 

Życie szkoły nie kończy się wraz z dzwonkiem  
 

Proponujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych: 
 

 koła zainteresowań 

 opiekę doradcy zawodowego, 

 wykłady uniwersyteckie z nauczycielami 

akademickimi, 

 współpracę z wyższymi uczelniami, 

 szkolne obozy sportowe i wycieczki zagraniczne 

 zielone szkoły i inne wyjazdy, 

 szkolny chór i grupę teatralną, 

 dodatkowe zajęcia sportowe. 

 

KLASA O PROFILU  

LINGWISTYCZNYM 
liczba miejsc: 22 

 

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie 
83-110 Tczew, Wodna 6, tel. 585313609, e-mail: sekretariat@katolik-tcz.pl, www.katolik.tczew.pl 

Zasady rekrutacji wraz z terminami, Zarządzenie Kuratora Oświaty, informator dla 
kandydata, informacje o językach oraz szczegółowy opis profili klas dostępny jest na 
stronie www.katolik.tczew.pl w zakładce REKRUTACJA LO. 
 

Dzień otwarty szkoły – 30.04.2020  

Przedmioty rozszerzone (2 lub 3 do wyboru): 
j. angielski PR, matematyka, fizyka lub chemia. 
 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  
j. polski, matematyka, język obcy, chemia lub fizyka. 

 

7 miejsce  

w województwie 

pomorskim  2020 

151 m-ce w Polsce! 

Przedmioty rozszerzone (2 lub 3 do wyboru): 
j. angielski PR, j. polski, historia lub geografia. 
 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  
j. polski, matematyka, język obcy, chemia lub fizyka. 

 

Przedmioty rozszerzone (2 lub 3 do wyboru): 
j. angielski PR, biologia, chemia lub historia. 
 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  
j. polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia lub 
historia. 

 

Przedmioty rozszerzone (2 lub 3 do wyboru): 
j. angielski PR, , j. polski, j. niemiecki lub j. hiszpański,  
geografia lub historia. 
 

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:  
j. polski, matematyka, język obcy, drugi język obcy. 

 

mailto:sekretariat@katolik-tcz.pl
http://www.katolik.tczew.pl/
http://www.katolik.tczew.pl/


 

Collegium Marianum  

Liceum Katolickie 

im. Jana Pawła II 

w Pelplinie 

 

Liceum ogólnokształcące 

Co nas wyróżnia: 

- Jesteśmy prywatnym liceum o uprawnieniach szkoły publicznej. 

- Uczeń sam tworzy swój profil, wybierając rozszerzenia z dostępnej puli przedmiotów. 

- Nauka odbywa się w niewielkich oddziałach klasowych. 

- Prowadzimy kameralne zajęcia na poziomie rozszerzonym w kilkuosobowych grupach. 

- W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia, np. programowania, zaawansowanej matematyki. 

- W Collegium można uzyskać wsparcie w ramach zajęć wyrównawczych. 

- Troszczymy się o rozwój talentów, pomagając oraz wspierając w olimpiadach i konkursach. 

- W standardzie oferujemy zajęcia na basenie, sksy, czy sztukę samoobrony. 

- W Collegium możesz zyskać świetne przygotowanie do egzaminu maturalnego. 

- Czas nauki urozmaicamy wyjazdami rekreacyjnymi, popularnonaukowymi oraz wycieczkami 

(m.in. do Rzymu). 

- Uczymy podstaw języka łacińskiego. 

- Troszczymy się o rozwój życia duchowego. 

 

1. Klasa koedukacyjna, 24 uczniów 2. Klasa internatowa, 24 uczniów 

Lekcja historii w Owidzu

 

Wolontariat 

 
 

al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin, tel.: 058 536 49 32, e-mail: collegium@diecezja-pelplin.pl 

 

Rekrutacja: Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Collegium Marianum jest świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Terminy rekrutacji – do 23 czerwca składanie dokumentów, 27 czerwca rozmowa kwalifikacyjna, 

13 lipca podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów 

21 lipca podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

Dni otwarte szkoły – 14 marca i 18 kwietnia – w godz. 10.00 – 13.00 

1. Czas nauki: 4 lata 

2. Uzyskany poziom wykształcenia: średnie 

3. Współpracujące firmy/ uczelnie 

- Uniwersytet Gdański 

- Politechnika Gdańska 

1. Czas nauki: 4 lata 

2. Uzyskany poziom wykształcenia: średnie 

3. Współpracujące firmy/ uczelnie 

- Uniwersytet Gdański 

- Politechnika Gdańska 

 

mailto:collegium@diecezja-pelplin.pl


 

 Liceum Ogólnokształcące  
 

Szkoła Branżowa I Stopnia 

 

Liceum Ogólnokształcące: 

Innowacja kosmetyczna, liczba miejsc 40 

Innowacja medyczna, liczba miejsc 40 

 

 

Czas nauki 3 lata 

Wykształcenie średnie  

Współpracujemy ze szpitalami  

Szkoła Branżowa I Stopnia: 

Klasa magazynier- logistyk, liczba miejsc 50 

Klasa kucharz, liczba miejsc 30 

Klasa fryzjer, liczba miejsc 30 

Klasa wielozawodowa (m.in. sprzedawca, stolarz, 

cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych,  

operator obrabiarek skrawających i inne), liczba miejsc 30 

 

Czas nauki 3 lata  

Wykształcenie zawodowe  

Uzyskany tytuł zawodowy czeladniczy 

Praktyka zawodowa u pracodawcy  

Współpracujemy z warsztatami 

samochodowymi, salonami fryzjerskimi, 

cukierniami, restauracjami, fabrykami 

(Dovista, Huber+Suhner) i inne 
 

Posiadamy własne pracownie, by uczniowie lepiej przygotowali się do przyszłej pracy oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień otwarty  

31.03.2020  

 

Termin rekrutacji  

Nabór ciągły  

 

Statystyka przyjęć  

Decyduje kolejność 

zgłoszeń  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA” 83-110 Tczew, ul. Warsztatowa 4 

Tel. 660-681-30; email: ckz.nauka@wp.pl; www.nauka.etczew.eu 

 



 

Zespół Szkół  

Centrum Kształcenia Rolniczego 

 im. Stanisława Staszica 

w Swarożynie   

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

Atuty szkoły:  Internat – opłata wyłącznie za wyżywienie / 10 zł dzień       Warsztaty szkolne 

   Bogate zaplecze dydaktyczne     Praktyki zagraniczne 

   Ośrodek kwalifikacyjny prawo jazdy kat. B i T  

Nowoczesne pracownie: komputerowa, gastronomiczna, obsługi konsumenta i inne 

Mechanik - Operator Pojazdów  

i Maszyn Rolniczych, 12 miejsc  

Kucharz, 12 miejsc 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 
24 miejsca 

 

Technik Rolnik, 24 miejsca 

           Technik Urządzeń i Systemów  

           Energetyki Odnawialnej, 12 miejsc 

 

 

Technik Architektury Krajobrazu, 12 miejsc 

Technik Inżynierii Środowiska 

          i Melioracji, 12 miejsc 

Adres szkoły – ul. Szkolna 2, 83-115 Swarożyn 

Strona internetowa –https://zsckrswarozyn.pl/   fanpage na facebook 

Tel/fax – 58 536 93 93      email: szkola@zsckrswarozyn.pl 

Adres e-mail – szkola@zsckrswarozyn.pl 

Informacje dotyczące rekrutacji – https://zsckrswarozyn.pl/rekrutacja/wymagane-dokumenty.html 

Regulamin rekrutacji: https://zsckrswarozyn.pl/images/dokumenty/zarzadzenieR20.pdf 

Termin rekrutacji – od 11.05 do 23.06.2020 r. 

Dzień otwarty szkoły – 06.03.2020 r. 

1. Czas nauki - 3 lata, 

2. Poziom wykształcenia - zawodowy, 

3. Tytuł – mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych/ kucharz, 

4. Praktyki zapewnia szkoła, 

5. Firmy branży mechaniczno-rolniczej  

na terenie powiatu tczewskiego i starogardzkiego.  

1. Czas nauki – 5 lat, 

2. Poziom wykształcenia – średni, 

3. Tytuł – technik żywienia i usług gastronomicznych, 

4. Praktyki zapewnia szkoła, 

5. Firmy branżowe na terenie  

powiatu tczewskiego i starogardzkiego 

 

 

 

1. Czas nauki – 5 lat, 

2. Poziom wykształcenia – średni, 

3. Tytuł – technik rolnik/ technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej, 

4. Praktyki zapewnia szkoła, 

5. Firmy branżowe na terenie całej Polski 

  

1. Czas nauki – 5 lat, 

2. Poziom wykształcenia – średni, 

3. Tytuł – technik architektury krajobrazu/ technik 

inżynierii środowiska i melioracji, 

4. Praktyki zapewnia szkoła, 

5. Firmy branżowe na terenie całej Polski 

 

 

 

https://zsckrswarozyn.pl/
https://zsckrswarozyn.pl/rekrutacja/wymagane-dokumenty.html
https://zsckrswarozyn.pl/images/dokumenty/zarzadzenieR20.pdf


Słowniczek zawodów i profili kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego 

Branżowa Szkoła I Stopnia 
 

Zespół Szkół Branżowych w Tczewie 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie 
 

Blacharz samochodowy wykonuje naprawę uszkodzonych 
elementów nadwozi pojazdów samochodowych. 
 

Cieśla wykonuje, remontuje i zabezpiecza konstrukcje drewniane, 
formy i deskowania elementów konstrukcji betonowych                    
i żelbetonowych oraz konstrukcje niezbędne na placu budowy. 
 

Cukiernik produkuje wyroby cukiernicze, przygotowuje różne 
nadzienia do ciast takie jak kremy, polewy i galaretki, wypieka lub 
smaży ciasta. 
 

Dekarz wykonuje, montuje, remontuje i dokonuje rozbiórki pokryć 
dachowych oraz wykonuje obróbki dekarskie i odwodnienia połaci 
dachowych. 
 

Drukarz jego zadaniem jest obsługa wszystkich maszyn                  

i urządzeń drukarskich, które są używane w procesie drukowania, 
przygotowuje materiały do druku, nadzoruje przebieg procesów 
produkcyjnych. 
 

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia         

i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne, ocenia stan 
techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu 
i konserwacji. 
 

Elektromechanik montuje, uruchamia i konserwuje maszyny 

oraz urządzenia elektryczne, ocenia stan techniczny maszyn           
i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. 
 

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje oraz 
naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów 
samochodowych. 
 

Fryzjer wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyże, 
koloryzuje oraz modeluje włosy. 
 

Kamieniarz wykonuje z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz 
montuje proste elementy kamienne, jak i bardziej skomplikowane 
formy rzeźbiarskie, zgodnie z zamówieniem klienta, może również 
realizować zamówienia dotyczące renowacji lub rekonstrukcji 
elementów kamiennych. 
 

Kelner obsługuje gości oraz sporządza potrawy i napoje. 
 

Krawiec wykonuje i naprawia wyroby odzieżowe. 
 

Kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta, napoje i desery, 
przechowuje żywność oraz wydaje potrawy i napoje. 
 

Lakiernik samochodowy przygotowuje powierzchnie wyrobu do 
naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki lakiernicze. 
 

Magazynier – logistyk kontroluje jakość i ilość towaru, 

dokonuje na bieżąco inwentaryzacji towaru, obsługuje programy 
komputerowe stosowane w pracy biurowej oraz w pracy 
magazynów. 
 

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, 
diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych. 
 

Mechatronik specjalista orientujący się w mechanice, 

elektronice    i informatyce. Jest osobą zajmującą się wszelkimi 
układami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami. 
 

Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty 
sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,  
sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych                   
w budownictwie  wykonuje montaż systemów suchej 

zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie, oraz roboty 
posadzkarskie i okładzinowe.  
 

Murarz – tynkarz wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki 

budowlane, muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych 
materiałów budowlanych konstrukcje budowlane oraz wykonuje 
remonty i rozbiórkę, wykonuje tynki oraz ich naprawy                       
i konserwację. 
 

Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki 

konwencjonalne i sterowane numerycznie przystosowane do 
obróbki różnych elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy 

materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów       
i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją. 
 

Piekarz produkuje  wyroby piekarskie używając odpowiednich 
maszyn, urządzeń i sprzętu, przygotowuje ciasta na różne rodzaje 
pieczywa, obsługuje maszyny i urządzenia w piekarni. 
 

Sprzedawca kompleksowo obsługuje klientów w sklepach. 
 

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych oraz 
inne praca stolarskie zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno – 
technologiczną. 
 

Ślusarz wykonuje, naprawia oraz konserwuje elementy maszyn, 

urządzeń i narzędzi, obsługuje różnego rodzaju narzędzia ręczne 
elektryczne i konwencjonalne. 
 

Technikum 
 

Technik budownictwa organizuje proces budowlany, 

nadzoruje roboty budowlane, organizuje, kontroluje i sporządza 
dokumentację budowlaną i kosztorysy robót. ZSBiO w Tczewie 
 

Technik ekonomista planuje, prowadzi firmę, oblicza podatki, 
prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, wykonuje analizy i sporządza 
sprawozdania, obsługuje systemy do obsługi sprzedaży, finansów, 
kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, obsługuje aplikacje 
do prowadzenia e-sklepu, fakturowania online, obsługi kas 
fiskalnych, obsługuje edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny.           
ZSE w Tczewie 
 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje materiały do 
drukowania, obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz 
programy do składu komputerowego, z dostarczonych materiałów 
w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą 
sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych, 
wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym 
bannery, buttony oraz strony internetowe. ZST w Tczewie 
 

Technik hotelarstwa organizuje, rezerwuje i sprzedaje usługi 
hotelarskie, prowadzi działalność promocyjną, wykonuje prace 
związane z obsługą gości w recepcji, organizuje usługi dodatkowe 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmuje i realizuje 
zamówienia na usługi hotelarskie, przygotowuje i podaje śniadania 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.  
ZSE w Tczewie, ZSP w Gniewie 
 

Technik informatyk montuje oraz eksploatuje komputery                
i urządzenia peryferyjne, diagnozuje usterki i naprawia sprzęt 
komputerowy, projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, 
administruje sieciowymi systemami operacyjnymi, projektuje bazy 
danych i administruje nimi, konfiguruje urządzenia sieciowe, 
serwery, routery, tworzy i administruje stronami WWW, tworzy 
desktopowe, webowe oraz mobilne aplikacje internetowe, 
administruje stronami i aplikacjami internetowymi, cyfrowego 
przetwarzania obrazu i dźwięku, projektuje grafikę komputerową. 
ZST w Tczewie 
 

Technik logistyk planuje, organizuje oraz projektuje procesy           

i działania przedsiębiorstw, zarządza przepływem informacji, 
towarów i ludzi, posiada wiedzę m.in. z zakresu gospodarki 
magazynowej, procesów transportowych, dystrybucji towarów. 
ZSBiO w Tczewie  
 

Technik mechanik przygotowuje obrabiarki skrawające 

ogólnego przeznaczenia do wykonywania obróbki materiału, 
wykonuje obróbkę materiału na różnych obrabiarkach, programuje 
obrabiarki CNC, wykonuje przedmioty na obrabiarce CNC, 
komputerowo wspomaga programowanie obrabiarek CNC, 
wykonuje konserwację obrabiarek skrawających do metalu, 
przeprowadza kontrolę jakości wyrobów wykonanych w procesach 
obróbki. ZST w Tczewie, ZSP w Gniewie 
 

Technik mechatronik obsługuje i programuje roboty 

przemysłowe oraz sterowniki PLC, automatyzuje i obsługuje 
urządzenia współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, 
serwisuje układy sterowania urządzeń i systemów 
mechatronicznych, diagnozuje i naprawia urządzenia                      
z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych, montuje 
i demontuje urządzenia i systemy mechatroniczne, sterujące 
nowoczesnymi maszynami. ZST w Tczewie 
 

Technik rachunkowości kontroluje i kwalifikuje dowody księgowe, 
prowadzi dokumentację kadrową oraz rozlicza wynagrodzenia, 
sporządza deklaracje podatkowe, prowadzi dokumentację 
dotyczącą rozliczeń z ZUS, obsługuje oprogramowanie księgowe 
do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań 
finansowych, prowadzenia firmy. ZSE w Tczewie 



Słowniczek zawodów i profili kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego 

 

Technik reklamy obsługuje programy graficzne tj. Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, projektuje wizytówki, 
opakowania, znaki firmowe, billboardy, banery internetowe itp., 
przygotowuje oferty handlowe, dobiera środki reklamowe, tworzy 
cenniki i kosztorysy, opracowuje plany kampanii reklamowych, 
wykorzystuje fotografię w przekazie, tworzy teksty reklamowe.   
ZSE w Tczewie 
 

Technik spedytor organizuje transport od dostawcy do odbiorcy, 
zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi zwyczajami, posiada 
wiedzę z zakresu: gałęzi i środków transportu, ubezpieczeń, 
obsługi klienta. ZSBiO w Tczewie 
 

Technik usług fryzjerskich prowadzi salon fryzjerski, świadczy 
usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające 
poza standard, prowadzi promocję i marketing w zakresie usług 
fryzjerskich znanych firm, prowadzi działalność szkoleniową, 
świadczy usługi fryzjerskie w ośrodkach SPA i centrach odnowy 
biologicznej przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa 
i kosmetyków oraz światowych tendencji z zakresu stylistyki, 
doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury, korzysta     
z technik komputerowych, posiada umiejętności w zakresie 
modelingu i stylizacji wizerunku. ZSBiO w Tczewie  
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje           
i dekoruje potrawy oraz napoje, stosuje receptury gastronomiczne, 
układa i ocenia jadłospisy, organizuje imprezy okolicznościowe       
i usługi cateringowe, stosuje techniki nakrywania stołu, obsługi 
specjalistycznych programów komputerowych, planuje i kalkuluje 
koszty produkcji, wykorzystuje nowoczesne urządzenia 
gastronomiczne do przygotowywania i serwowania potraw, 
przechowywania i utrwalania żywności. ZSE w Tczewie 
 

Liceum Ogólnokształcące 
 

Klasa humanistyczna Jeśli lubisz literaturę, teatr i film, pasjonuje 
cię człowiek oraz świat, myślisz twórczo i jesteś kreatywny, to ten 
kierunek jest wprost wymarzony dla ciebie. Dzięki nauce w tej 
klasie będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje          
z zakresu ogólnych zagadnień historii, wiedzy o społeczeństwie, 
języka polskiego i języków obcych. Absolwent profilu 
humanistycznego będzie przygotowany do podjęcia studiów na 
kierunkach takich jak: filologia polska, angielska, kulturoznawstwo, 
logopedia, teatrologia, wiedza o filmie, zarządzanie instytucjami 
artystycznymi, historia, historia sztuki, dziennikarstwo, 
komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, 
politologia, psychologia, prawo i administracja. II LO w Tczewie 
 

Klasa informatyczno-ekonomiczna Propozycja ta skierowana 
jest do osób ambitnych, które poszukują praktycznych zastosowań 
informatyki i matematyki w ekonomii. Daje możliwość rozwoju 
zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz poszukiwania szerokiej 
wiedzy o współczesnym świecie zarówno w aspekcie społeczno-
politycznym jak i ekonomiczno-gospodarczym. Otwiera możliwość 
studiów wyższych: ekonomicznych, elektrotechnicznych                 
i informatycznych. Absolwent może studiować też zarządzanie, 
logistykę, ekonomię i gospodarkę przestrzenną.                              
I LO w Tczewie 
 

Klasa integracyjna Klasa ta ma charakter integracyjny. Będąc 
wrażliwym, życzliwym i otwartym na potrzeby drugiego człowieka, 
chcąc wspierać słabszych i zmieniać świat na lepsze, to podjęcie 
nauka w tej klasie jest właściwym wyborem. Pomożemy Ci także               
w pogłębianiu umiejętności pracy z drugim człowiekiem, 
kreatywności, a także w zgłębianiu tajników matematyki                   
i astronomii. Absolwent tego profilu będzie przygotowany do 
podjęcia studiów na kierunkach takich jak: socjologia, podatki           
i doradztwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ochrona 
zasobów przyrodniczych, geologia, geodezja i kartografia, 
gospodarka przestrzenna, informatyka, matematyka, pedagogika 
specjalna, opiekuńcza i wczesnoszkolna, ekonomia, zarządzanie 
zasobami ludzkim i inne. II LO w Tczewie 
 

Klasa prawno-społeczna Oferta ta skierowana jest do młodzieży 
o zainteresowaniach humanistycznych, która interesuje się życiem 
społecznym i politycznym oraz historią. Daje uczniom możliwości 
podjęcia studiów wyższych takich, jak np.: prawo, administracja, 
historia, dziennikarstwo, teologia, bibliotekoznawstwo, 
bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, politologia, 
socjologia. I LO w Tczewie 
 

Klasa przyrodniczo-medyczna Chcesz pomagać ludziom, 
interesujesz się medycyną, edukacją prozdrowotną,  ekologią oraz 
językiem angielskim. A może chciałbyś wymyślić nowy kosmetyk 
lub lek na nieuleczalną chorobę? Jeżeli nie boisz się wyzwań, 
lubisz eksperymentować i szukasz wybuchowych wrażeń, to 

przyjdź do tej klasy. Pomożemy Ci odkryć tajniki mikro i makro 
świata, wprowadzimy w tajniki pracy laboratorium, otworzymy na 
eksperymenty. Nauka w tej klasie daje możliwość rozwoju poprzez 
udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii 
oraz zajęciach terenowych. Masz możliwość aplikowania na różne 
kierunki studiów wyższych, które gwarantują dalszy rozwój oraz 
ciekawą pracę w dziedzinie biologii, chemii, rehabilitacji, 
fizjoterapii. Chętnie wybierane kierunki studiów: medycyna, 
farmacja, stomatologia, położnictwo, pielęgniarstwo, weterynaria, 
psychologia. I LO w Tczewie, II LO w Tczewie 
 

Klasa przyrodniczo-politechniczna Jest skierowana do 
młodzieży, którą fascynuje świat nowoczesnych technologii.          
W przyszłości młodzi ludzie będą jej użytkownikami, ale też 
twórcami - innowatorami, wynalazcami. Daje możliwość 
poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych. 
Przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych                       
i uniwersytetach. Chętnie wybierane kierunki to: automatyka 
i robotyka, budownictwo, architektura, inżynieria materiałowa.         
I LO w Tczewie 
 

Klasa psychologiczno-medialna Dedykowana uczniom              
o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Daje 
możliwość rozwoju poprzez udział w warsztatach debatanckich, 
dziennikarskich, związanych z teatrem i filmem. Przygotowuje do 
studiów np. na: filologii polskiej, angielskiej, psychologii, socjologii, 
kierunkach związanych z teatrem, filmem i aktorstwem.                  
I LO w Tczewie 
 

Klasa turystyczno – ekonomiczna Wybierz ten profil jeżeli 
zafascynowany światem przyrody lub nauki o ziemi, jesteś 
pasjonatem wiecznie poszukującym i ciekawym świata, któremu 
nie wystarcza tu i teraz oraz ciągle wierzysz, że podróże kształcą. 
Nauczymy Ciebie świadomego poruszania się we współczesnym 
świecie i jego mechanizmach. Absolwent profilu turystyczno - 
ekonomicznego będzie przygotowany do podjęcia studiów na 
kierunkach takich jak: ochrona środowiska, geografia, 
oceanografia, geologia, geodezja i kartografia, gospodarka 
przestrzenna, rolnictwo i turystyka, technologia żywności, 
kryminologia, wychowanie fizyczne i wiele innych.                          
II LO w Tczewie 
 

Klasa wojskowa To profil w Liceum Ogólnokształcącym, w którym 
oprócz przygotowania do egzaminów maturalnych prowadzone 
jest podstawowe szkolenie wojskowe w postaci zajęć 
teoretycznych i praktycznych obejmujących m.in. obsługę 
urządzeń łączności, obsługę broni, udzielanie pierwszej pomocy, 
naukę samoobrony, strzelania, nawigacji. Edukacja wojskowa 
najczęściej odbywa się na terenie jednostek wojskowych oraz       
w postaci zajęć terenowych. Absolwenci klasy o profilu wojskowym 
mają ułatwiony start na uczelniach wojskowych dzięki dodatkowym 
punktom rekrutacyjnym jak również, po zakończeniu nauki, mogą 
rozpocząć płatną służbę wojskową bez konieczności dodatkowych 
szkoleń. ZSP w Pelplinie 
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marzec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiecień 

I LO w Tczewie 
 

29 kwietnia 2020 

II LO w Tczewie 
 

28 kwietnia 2020 

ZSB w Tczewie 
 

3 kwietnia 2020 

ZST w Tczewie 
 

29 kwietnia 2020 

ZSBiO w Tczewie 
 

18 marca 2020 

ZSE w Tczewie 
 

30 marca 2020 

ZSP w Gniewie 
 

10 marca 2020 

ZSP w Pelplinie 
 

13 marca 2020 


