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Drodzy 
Uczniowie 
i Rodzice

Śmiało można powiedzieć, że uczniowie VIII 
klas szkół podstawowych stawiają właśnie 
pierwsze kroki w kierunku dorosłości. Przed 
nimi ważne wybory, które zdecydują o dalszej 
życiowej karierze. Pierwszym z nich będzie wybór 
odpowiedniej szkoły. Zdaję sobie sprawę z faktu,  
że dla wielu z Was nie będzie to łatwy orzech  
do zgryzienia. Kierować się będziecie różnymi 
podpowiedziami i sugestiami, ale pamiętajcie 
o jednym: to jest Wasz wybór i początek Waszej 
zawodowej drogi, którą będziecie dalej kroczyć, 
dlatego przy wyborze szkoły ponadpodstawowej 
musicie kierować się Waszymi pasjami, 
zdolnościami albo ewentualnymi możliwościami, 
które otworzą się po skończonym liceum, 
technikum albo szkole zawodowej.  

Mam nadzieję, że w wyborze odpowiedniej szkoły 
pomoże Wam wydany przez powiat gdański  
„Informator Szkolny”. W publikacji znajdziecie 
wszelkie możliwe informacje na temat szkół 
ponadpodstawowych działających na terenie 
powiatu gdańskiego. Ich atutem jest przede 
wszystkim lokalizacja, co sprawia, że możecie 
oszczędzić czas i  pieniądze na dojazdy. 
Ale to nie jedyne argumenty, które za nimi  
przemawiają.

Od kilku lat aktywnie inwestujemy w oświatę, 
dzięki czemu uczniowie naszych szkół mają 
bardzo dobrą bazę do zdobywania wiedzy 

teoretycznej i praktycznej w nowoczesnych 
pracowniach technicznych i  zawodowych 
– oczywiście z kompletnym wyposażeniem 
elektronicznym. Szkoły oferują również udział 
w projektach i programach międzynarodowych, 
dzięki czemu młodzież poznaje historię, kulturę 
i tradycje innych krajów, a przy tym doskonali 
umiejętności językowe.

Oferta szkół jest interesująca i przede wszystkim 
odpowiada na zapotrzebowanie pomorskiego 
rynku pracy, dzięki czemu absolwenci nie 
mają później praktycznie żadnego problemu  
ze znalezieniem pracy w wyuczonych zawodach. 

Szanowni Rodzice – informator, który właśnie 
czytacie, zawiera informacje o szkołach, które 
dają gwarancję zdobycia niezbędnej wiedzy 
i  kompetencji, ale są również pewnikiem 
stabilności i bezpieczeństwa Waszych dzieci. 

Drodzy uczniowie serdecznie zapraszam Was 
do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. 
Zapewniam, że znajdziecie w niej szkołę, w której 
zdobędziecie wykształcenie na najwyższym 
poziomie oraz zawód, który da Wam mnóstwo 
satysfakcji w dorosłym życiu.

Zachęcam do lektury a przede wszystkim życzę 
wszystkim trafnych wyborów i sukcesów na 
dalszej edukacyjnej drodze.

Starosta Gdański
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TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE
(na rok szkolny 2023/2024)

od 15 maja 2023 r.
do 20 czerwca 

2023 r.  
(do godz. 15.00)

złożenie wniosku wraz z dokumentami 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
(podpisane przynajmniej przez jednego 

rodzica/opiekuna prawnego)

od 16 maja
do 31 maja

(do godz. 15.00)

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, 
artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych 

predyspozycji
(podpisane przez minimum 1 rodzica/opiekuna prawnego)

od 15 maja 2023 r.
do 30 maja 2023 r. 

(do godz. 15.00)

złożenie wniosku wraz z dokumentami 
o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. 

(podpisane przynajmniej przez jednego 
rodzica/opiekuna prawnego)

od 15 maja 2023 r. 
do 24 lipca 2023 r.

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie

od 31 maja 2023 r.
do 12 czerwca 

2023 r.

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  
kompetencji/predyspozycji  językowych

 lub prób sprawności fizycznej

14 czerwca 2023 r.
podanie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

kompetencji/predyspozycji  językowych
lub prób sprawności fizycznej

od 23 czerwca  
2023 r.

do 12 lipca 2023 r. 
(do godz. 15.00)

należy złożyć w szkole świadectwo
 i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 20 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r. 
(do godz. 15.00) 

potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły 
przez kandydatów zakwalifikowanych w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(o ile nie zostały złożone wcześniej); 
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy 

także przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające  
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu

27 lipca 2023 r. 
do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

Opracowano na podstawie: Zarządzenia Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 roku 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych 
szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na 
semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie 
pomorskim na rok szkolny 2023/2024.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym trwa cztery lata, prowadzone jest dla absolwentów Szkół 
Podstawowych, w trakcie edukacji uczeń kształci się w zakresie wiedzy ogólnej z podstawowych 
przedmiotów oraz pozyskuje wiedzę z wybranych przedmiotów rozszerzonych, w zależności od profilu 
wybranej klasy.

Edukacja w Liceum Ogólnokształcącym kończy się zdaniem egzaminu maturalnego, co tym samym 
umożliwia kontynuację nauki w szkołach policealnych i na uczelniach wyższych.

TECHNIKUM

Kształcenie w Technikum trwa 5 lat, prowadzone jest dla absolwentów Szkół Podstawowych, 
w trakcie edukacji uczeń pozyskuje wiedzę ogólną i zawodową, zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji 
wyodrębnionych dla zawodu nauczanego, co umożliwia uzyskanie tytułu Technika i uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata, prowadzone jest dla absolwentów Szkół 
Podstawowych, w trakcie edukacji uczeń pozyskuje wiedzę ogólną i zawodową, zdaje egzamin z jednej 
kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, odbywa praktyczną naukę zawodu (forma odpłatna 
u pracodawcy, forma nieodpłatna w szkole). 

Do BS I St. przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową (świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej), dostarczą zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
oraz pozyskają zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dot. zawodów, 
w których praktyczna nauka nie jest realizowana w szkole). 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia trwa dwa lata, prowadzone jest dla absolwentów Branżowej 
Szkoły I Stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólna dla zawodu nauczanego 
w Branżowej Szkole I i II Stopnia. 

Do BS II St. przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli BS I St. w okresie 5 lat szkolnych 
poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej BS II St., którzy:  
a) posiadają świadectwo ukończenia BS I St.  
b) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I St., którego zakres odpowiada pierwszej 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BS II St., do której ubiegają się o przyjęcie  
c) posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznej BS II St. przyjmuje się również kandydatów będących 
absolwentami  Zasadniczych Szkół Zawodowych (dot. absolwentów roczniki 2015 -2020).

Ukończenie BS II St. umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

Ścieżka rozwoju
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TYP 
SZKOŁY

CZAS 
EDUKACJI

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE

EGZAMIN  
MATURALNY PRAKTYKA

LO 4 LATA BRAK TAK NIE

BS I ST. 3 LATA 1 NIE

TAK 
a) umowa 

z pracodawcą 
(forma odpłatna 

dla ucznia)
b) umowa ze 
szkołą (forma 

nieodpłatna dla 
ucznia

BS II ST. 2 LATA 1 TAK

TAK
Praktyki w formie 
KKZ w szkole lub 

u pracodawcy 
nie odpłatne dla 

ucznia

TECHNIKUM 5 LAT 2 TAK

TAK 
Praktyki 

zawodowe 
u pracodawców



10

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno  
– edukacyjną od 1971 roku wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rynku pracy , przyszłych absolwentów 
i rodziców. Na przestrzeni ponad półwiecza szkołę 
opuściło wielu absolwentów, którzy uzyskali 
kwalifikację w różnych specjalizacjach i zawodach. 
Obecnie kształcimy uczniów w czterech typach 
szkół, cały czas rozwijamy się, a w roku szkolnym 
2023/24 planujemy poszerzyć ofertę edukacyjną 
o nowe kierunki i będziemy przyjmowali absolwentów 
szkół podstawowych w następujących kierunkach 
zawodowych:

1. TECHNIKUM:
• Technik agrotroniki i mechanizacji rolnictwa  
• Technik mechatronik
• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik grafiki i poligrafii  

cyfrowej – nowy kierunek
• Technik urządzeń i systemów  

energetyki odnawialnej – nowy kierunek

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
• Kucharz
• Mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych
• Mechanik  pojazdów samochodowych
• Mechatronik
• Klasa wielozawodowa profil budowlany  

w zawodzie: Murarz – tynkarz, Monter 
instalacji sanitarnych, Monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie 

Zespół Szkół Technicznych  
Centrum Kształcenia Zawodowego

 im. Macieja Rataja w Rusocinie

 

3. BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA  
I STOPNIA:
• Pracownik pomocniczy w gastronomii
• Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
• Pracownik pomocniczy ślusarza 

4. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA:
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik żywienia i usług  

gastronomicznych
• Technik mechatroniki 
• Technik agrotroniki i mechanizacji  

rolnictwa – nowy kierunek
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Szanowni Rodzice 
i Drodzy Uczniowie!
Do Was kierujemy ofertę kontynuacji nauki po szkole podstawowej w naszej placówce.

Obowiązują wyniki egzaminu ósmoklasisty i wynik świadectwa.
Proponujemy naukę w szkole, która zapewnia bardzo dobre warunki nauczania, rozwija 
pasje i zainteresowania oraz daje możliwość zdobycia interesującego zawodu. Nie jesteś 
zdecydowany – zapraszamy na konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże Ci 
w wyborze zawodu.

ATUTY I PRZEWAGA NASZEJ SZKOŁY:
• Centrum Kształcenia Zawodowego z ośrodkiem egzaminowania dla wszystkich 

oferowanych  szkół zawodowych 
• Doświadczona kadra pedagogiczna, zespół pedagogów i psychologów z odpowiednim 

przygotowaniem
• Zajęcia praktyczne odbywają się w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Rusocinie oraz u pracodawców, z którymi szkoła ma podpisane umowy. 
• Nowoczesne pracownie na terenie szkoły : pracownia komputerowa, obsługi 

konsumenta, technologii gastronomicznej, hotelarskiej, podstaw konstrukcji maszyn, 
diagnostyki pojazdów, napraw pojazdów, obróbki mechanicznej, pracownia agrotroniki 
oraz nowoczesne maszyny i pojazdy rolnicze 

• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca zainteresowania uczniów, w tym sala 
gimnastyczna z siłownią i kompleksem Orlik , zajęcia na pływalni

• Działalność w samorządzie szkolnym i wolontariacie 
• Autodrom do nauki jazdy, to nieodpłatne prawo jazdy kat. B dla wszystkich kierunków 

i prawo jazdy kat. T na kierunkach związanych z rolnictwem
• Dodatkowe kursy zawodowe z uprawnieniami
•  Nowoczesny internat
• Współpraca z Centrum Rozwoju Talentu, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, 

Politechniką Gdańską, Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych, co pozwala 
planować karierę zawodową i rozwój osobisty

• Umowy partnerskie na praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców, praktyki 
zagraniczne Power i Erasmus +

• Naszym uczniom zapewniamy naukę w miłej i przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem 
dziennika elektronicznego i systemów elektronicznych

• Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe, sportowe i artystyczne starosty, 
marszałka 

• Absolwenci ZST CKZ z łatwością odnajdują się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie 
lub prowadząc swoją działalność gospodarczą 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ: 
OD 15 MAJA DO 20 CZERWCA 2023 r.  

składanie elektroniczne wniosków o przyjęcie 
do szkół. Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji  prosimy zapoznać na stronie 

internetowej: www.zstckz.rusocin.pl, wszelkich informacji udziela sekretariat 
szkoły tel. : 58 301-00-78, 58 301-00-61 lub  email: sekretariat@zstckz.rusocin.pl
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 
KIERUNKÓW ZAWODOWYCH

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA  
nauka trwa 3 lata. Symbol cyfrowy zawodu 932917. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MEC.07

Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi,  
absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących prac zawodowych:

• wykonywania prac w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie;
• wykonywania prac porządkowych na terenie zakładu ślusarskiego;
• realizowania prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń 

i narzędzi;
• realizowania prac związanych z wykonywaniem elementów wyrobów;
• wykonywania prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, 

narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich.

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII 
nauka trwa 3 lata. Symbol cyfrowy zawodu  941203. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: HGT.04

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Absolwent 
szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich 
podania i prawidłowej obsługi konsumenta,

• wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów
• sporządzania półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb, mącznych, 

ciast, deserów,
• wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
• wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
• realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności,
• wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 
nauka trwa 3 lata. Symbol cyfrowy zawodu  911205. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: HGT. 05 

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie. Absolwent szkoły 
przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

• prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,
• prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
• prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
• prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni 

i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
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Branża budowlana 
Klasa wielozawodowa, nauka trwa 3 lata, a kształcenie odbywa się w następujących zawodach:  
Murarz – tynkarz, Monter instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie.

MURARZ - TYNKARZ
Symbol cyfrowy zawodu 711204. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BUD.12

Wykwalifikowany murarz-tynkarz charakteryzuje się bogatą wiedzą teoretyczną oraz 
umiejętnościami praktycznymi z zakresu wznoszenia ścian oraz nakładania warstw tynkarskich. 
Murarz-tynkarz to interesujący zawód, który gwarantuje znalezienie pracy oraz wysokie zarobki. 
Najbardziej wykwalifikowani i przedsiębiorczy przedstawiciele tego zawodu zakładają własne firmy 
budowlane.

Uczniowie są przygotowywani do następujących zadań zawodowych:
• przygotowywania zapraw murarskich i tynkarskich
• wykonywania różnych rodzajów murów
• nakładania warstw tynkarskich
• czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych
• oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót
• posługiwania się narzędziami i i sprzętem stosowanym w robotach murarskich 

i tynkarskich
• udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w razie wypadku

Kończąc szkołę uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie 
robót murarskich i tynkarskich

Możliwości zatrudnienia
Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach murarsko – tynkarskich we wszystkich firmach 
budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych. Mogą również 
prowadzić własną działalność gospodarczą.
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MONTER INSTALACJI SANITARNYCH 
Symbol cyfrowy zawodu 712618. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BUD.09

Monter sieci i instalacji sanitarnych, potocznie zwany hydraulikiem, montuje, instaluje, a także 
dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach 
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Wykonuje oczyszczanie, dostosowywanie, klejenie, 
konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, klejenie, spawanie i łączenie rur, mierzenie i docinanie 
rur, wiercenie otworów, gwintowanie, szlifowanie, gięcie rur, uszczelnianie złączy kielichowych, 
składanie, spawanie, lutowanie oraz montaż grzejników i urządzeń sanitarnych.

 Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa umiejętności:
• wykonywać prace instalacyjne oraz montażowe sieci i urządzeń sanitarnych;
• montować specjalistyczne urządzenia do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.;
• odczytywać rysunki techniczne, wykonawcze i robocze;
• przeprowadzać kontrole szczelności i drożności instalacji wodnych, kanalizacyjnych, 

gazowych, grzewczych oraz klimatyzacyjnych;
• montować przewody kanalizacyjne i urządzenia sanitarne;
• dobierać grzejniki i urządzenia grzewcze;
• sprawdzać budynki pod kątem spełniania wymogów ochrony cieplnej;
• przeprowadzać konserwacje instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
• usuwać awarie wodociągowe między innymi poprzez montowanie i wymienianie 

uszkodzonych urządzeń oraz odcinków rur, zaworów, liczników itp.;
• dokonywać odbioru technicznego nowo zainstalowanych i naprawianych urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kończąc szkołę uczeń przystępuje do egzaminu z kwalifikacji B.09 Wykonywanie robót związanych 
z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Możliwości zatrudnienia
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji 
sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji 
i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, 
remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może wykonywać prace 
montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne. 
Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.
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MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
Symbol cyfrowy zawodu 712905. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BUD.11

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód bardzo wszechstronny. 
Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, takich jak: wykonywanie robót 
w systemie suchej zabudowy, prac malarskich, tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, 
posadzkarskich oraz glazurniczych. W chwili obecnej zaobserwować możemy bardzo dynamiczny 
rozwój branży budowlanej. Rynek pracy odczuwa znaczący niedobór fachowców z szeroko rozumianej 
branży budowlanej. Absolwenci kierunku nauczania monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie ze względu na szeroki zakres umiejętności są bardzo atrakcyjnymi i poszukiwanymi 
pracownikami.

Absolwent szkoły przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania systemów suchej zabudowy;
• wykonywania robót malarskich;
• wykonywania robót tapeciarskich;
• wykonywania robót posadzkarskich;
• wykonywania robót okładzinowych.

Kończąc szkołę uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego z kwalifikacji BUD.11 Wykonywanie 
robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Możliwości zatrudnienia
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie
zatrudnienie w:

• przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
• małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane,
• zakładach rzemieślniczych,
• prowadząc własną firmę remontowo-budowlaną.
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu 311513. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 

• MOT. 02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 
samochodowych. 

• MOT. 06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Nauka trwa 3 lata. Symbol cyfrowy zawodu  723103. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MOT.05. 

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Absolwent szkoły przygotowany 
jest do wykonywania następującej pracy zawodowej:

• przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
• sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
• ustalania i usuwania usterek w zespołach i układach pojazdów;
• dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
• sprawdzania i ustawiania zbieżności kół pojazdu;
• kontrolowania i ustawiania świateł pojazdu;
• wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów 

i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, 
kierowniczego, zawieszenia i innych;

• mycia oraz czyszczenia części i podzespołów,
• sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za 

pomocą urządzeń diagnostycznych;
• organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw
• organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 
•  przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.
• przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów 

samochodowych, 
• diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
• wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  |  KUCHARZ
Technik żywienia i usług gastronomicznych - nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu  343404.  
Kucharz – nauka trwa 3 lata. Symbol cyfrowy zawodu  512001

To idealne zawody, stworzone dla osób interesujących się sztuką kulinarną oraz  chcących 
zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Kształtuje umiejętności związane 
z planowaniem i realizacją usług gastronomicznych. 

Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskuje 
następujące kwalifikacje:

• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
• HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń kształcący się w zawodzie kucharz uzyskuje następującą kwalifikacje:
• HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 
W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

• oceniania jakości żywności,
• sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
• przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
• stosowania receptur gastronomicznych,
• układania i oceny jadłospisów, 
• ekspedycji potraw i napojów, 
• planowania, organizowania i realizacji usług gastronomicznych,
• organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
• fachowej i kompleksowej obsługi klienta,
• prawidłowego układania jadłospisów, również dla osób ze szczególnymi wymaganiami 

żywieniowymi,
• funkcjonalnej i estetycznej aranżacji stołów,
• planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
• wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania 

i serwowania potraw,
• przechowywania i utrwalania żywności,
• języka obcego zawodowego,
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej.



18

TECHNIK HOTELARSTWA 
Nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu  422402. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

• HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
• HGT.06 Realizacja usług w recepcji 

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:
• profesjonalnego przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia i pobytu gości;
• profesjonalnego przygotowania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie;
• stosowania technik nakrywania stołu;
• oferowania usług dodatkowych zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
• rezerwacji usług hotelarskich;  
• obsługi gości w recepcji;
• udzielania informacji turystycznej;
• współpracy w zespole;
• biegłego posługiwania się językiem angielskim i niemieckim.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
Nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu 311930.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej  zdobywa następujące 
kwalifikacje:

• ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
• ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialne

Kształcąc się w tych zawodach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
• montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,
• wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
• monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.
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TECHNIK AGROTRONIKI I MECHANIZACJI ROLNICTWA 
nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu  311515.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik agrotroniki i mechanizacji rolnictwa  zdobywa następu-
jące kwalifikacje:

• ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 
• ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 
nauka trwa 3 lata. Symbol cyfrowy zawodu  834103

Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych zdobywa 
następujące kwalifikacje:

• ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Kształcąc się w tych zawodach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
• podstaw techniki,
• eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn rolniczych
• eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów rolniczych,
• marketingu i zarządzania firmą,
• przygotowania biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej,
• obsługi profesjonalnych programów komputerowych z wykorzystaniem zasobów internetu,
• sprawnego posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym,
• obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej 

stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
 
Ponadto uczeń uzyskuje:

• prawo jazdy kat. „B”;
• prawo jazdy kat. „T”

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 
Nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu  311943.  

Uczeń kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej  zdobywa następujące 
kwalifikacje:

• PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 
• PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Kształcąc się w tych zawodach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
• przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych, 
• opracowania publikacji i prac graficznych do druku, 
• przygotowania publikacji elektronicznych,
• drukowania cyfrowego, 
• obróbki druków cyfrowych, 
• planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej, 
• drukowania i obróbki druków 3D.
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TECHNIK MECHATRONIK / MECHATRONIK
Nauka trwa 5 lat. Symbol cyfrowy zawodu  311410. MECHATRONIK – nauka trwa 3 lata.   
Symbol cyfrowy zawodu  742118

Technik mechatronik, czy mechatronik w swojej pracy wykorzystuje najnowsze technologie 
sterowania różnego rodzaju maszynami i urządzeniami takimi jak zdalnie sterowane roboty, drony, 
obrabiarki itp. To nowoczesne technologie łączące w sobie elementy elektroniczne, informatyczne, 
mechaniczne z automatyką i robotyką.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik mechatronik zdobywa następujące kwalifikacje: 
• ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
• ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń kształcący się w zawodzie mechatronik zdobywa następujące kwalifikacje:
• ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kształcąc się w tych zawodach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą 
wykonywać następujące zadania:

• montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
• eksploatacja urządzeń i systemów,
• projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
• programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
• analiza dokumentacji technicznej urządzeń i układów mechatronicznych.

Branżowa szkoła II stopnia
W roku szkolnym 2023/24 kontynuujemy nabory do Branżowej Szkoły II st., która przeznaczona jest dla 
absolwentów branżowych szkół I st. Nauka w niej trwa 2 lata kończy się egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje w zwodzie w zakresie drugiej kwalifikacji, absolwenci otrzymują tytuł technika i mogą 
przystąpić do egzaminu maturalnego.

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2023/24.

Uczymy w następujących zawodach:
• Technik Pojazdów Samochodowych. Symbol cyfrowy zawodu 311513.  

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: MOT. 06. Organizacja i prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów samochodowych

• Technik żywienia i usług gastronomicznych. Symbol cyfrowy zawodu  343404.   
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: HGT.12. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych

• Technik mechatronik. Symbol cyfrowy zawodu  311410. 
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń 
i systemów mechatronicznych

• Technik agrotroniki i mechanizacji rolnictwa. Symbol cyfrowy zawodu  311515.
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: ROL.08.  
Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
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Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej szkoły 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, 
na stronie internetowej www.zstckz.rusocin.pl,  
spotkajmy się na: www.facebook.com/zsrckp.rusocin  
lub www.instagram.com/rusocin.zsrckp
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Zespół Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących

im. Mariana Raciborskiego 
w Pruszczu Gdańskim

Jesteśmy szkołą z ponad 75 - letnią tradycją, przez 
te dziesięciolecia rozwijaliśmy ofertę edukacyjną, 
dostosowując ją do potrzeb dynamicznie rozwijającego 
się rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły pozyskują 
wykształcenie ogólne jaki i kwalifikacje zawodowe, dzięki 
czemu mogą odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, 
podejmując zatrudnienie w swoich zawodach, zakładając 
własne działalności gospodarcze lub decydując się na 
studia. 

W roku szkolnym 2023/2024 rekrutujemy do szkół:
 
Liceum ogólnokształcące Nr 2

• Klasa o profilu administracyjno – prawnym
• Klasa o profilu matematyczno – informatycznym
• Klasa o profilu sportowym

Technikum Nr 1
• Technik Logistyk
• Technik Ekonomista
• Technik Handlowiec
• Technik Architektury Krajobrazu

Branżowa Szkoła I Stopnia
• Magazynier Logistyk
• Sprzedawca
• Fryzjer
• Ogrodnik

Branżowa Szkoła II Stopnia
• Technik Logistyk
• Technik Usług Fryzjerskich

Liceum dla Dorosłych
• Klasa ogólnokształcąca
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TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW (wnioski elektroniczne)
DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ : OD 15 MAJA DO 20 CZERWCA 2023 r.
Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji  prosimy zapoznać na stronie internetowej: www.zsoio.pl 
Kontakt telefoniczny do komisji rekrutacyjnej: 509 243 279 lub email: sekretariat@zsoio.pl 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie ze Szkół Podstawowych i Absolwenci Branżowych Szkół 
I st. oraz Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych (z lat 2015-2020) kierujemy do Was ofertę 
edukacyjną (kształcenia ogólnego i branżowego) na rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształcących  w Pruszczu Gdańskim.

Drodzy uczniowie klas VIII szkół podstawowych, przed Wami ważne decyzje, dotyczące wyboru 
kierunku kształcenia i szkoły,  w której spędzicie kolejne lata Waszej edukacji, zapoznajcie się 
z możliwościami edukacyjnymi, jakie oferuje ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. 

Szanowni Rodzice, to Wy jesteście pierwszymi doradcami Waszych pociech, które teraz stoją przed 
życiowymi decyzjami. Pokażcie im możliwości rozwoju w naszej szkole, dbającej o wszechstronny 
rozwój ucznia, przygotowującej do dorosłego życia. W ZSOiO w Pruszczu Gd. wychowujemy 
młodzież otwartą na problemy otaczającego świata, tolerancyjną, szanującą Ojczyznę, potrafiącą 
dokonywać właściwych wyborów. Chcemy być szkołą bezpieczną, która otacza młodych ludzi 
życzliwością opartą na wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu. Jesteśmy po to, aby 
uczyć młodych ludzi samodzielnego myślenia  i nabywania potrzebnych umiejętności. Wspólnie 
z rodzicami, pragniemy młodzież wychowywać, chronić przed zagrożeniami, kształtować właściwe 
postawy społeczne  i obywatelskie, przygotowywać do wyzwań współczesnego świata. W naszej 
szkole, każdy uczeń może rozwijać swoje pasje i zainteresowania, podczas dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, w ramach kółek zainteresowań i spotkań pasjonatów.

Dokładamy starań, by każdy Uczeń mógł wybrać odpowiedni dla siebie poziom i kierunek edukacji, 
by każdy Rodzic był zadowolony z decyzji wyboru swojego dziecka, dlatego wspieramy Was 
w podjęciu decyzji, umożliwiając bezpłatne konsultacje z naszym doradcą zawodowym.
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NASZA SZKOŁA OFERUJE: 
• Rzetelną jakość kształcenia ogólnego i branżowego 
• Realizację praktyk i staży zawodowych 
• Udział w projektach i konkursach szkolnych (ogólnopolskich i międzynarodowych) 
• Zdobywanie nowych kwalifikacji i uprawnień 
• Nowoczesną i rozbudowaną bazę dydaktyczną (ponad 51 pracowni i sal dydaktycznych) 
• Pracownie wyposażone w sprzęt wysokiej jakości (komputery, laptopy, tablety, tablice 

multimedialne) 
• Dostęp do super szybkiego Internetu 
• Bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne 

NASZĄ SZKOŁĘ WYRÓŻNIA: 
• Profesjonalna i doświadczona kadra nauczycieli 
• Specjalistyczna pomoc psychologa, pedagogów oraz doradcy zawodowego 
• Pracownia Doradztwa Zawodowego 
• Atrakcyjne położenie w centrum miasta 
• Bliskość przystanków autobusowych i dworca PKP  
• Duże i pięknie zagospodarowane tereny zielone na terenie szkoły 
• Nowoczesne boiska sportowe i wyposażenie sal gimnastycznych, siłownia 
• Współpraca z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, fundacjami
• Innowacyjne metody podnoszenia kompetencji 

ZSOiO to szkoła dla uczniów: zainteresowanych własnym, wszechstronnych rozwojem, 
ciekawych świata i lubiących ludzi, pasjonatów swoich zainteresowań, chcących rozwijać 
posiadane talenty, świadomych kompetencji pożądanych na rynku pracy, odpowiedzialnie 
budujących własną karierę.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LO - KLASA O PROFILU ADMINISTRACYJNO – PRAWNYM
Klasa dedykowana uczniom zainteresowanym prawem, historią i naukami społecznymi. W ramach 
zajęć uczniowie będą mieli możliwość poznania elementów prawa, zasad funkcjonowania 
sądownictwa i administracji publicznej. Uczeń jest przygotowany do zdania egzaminu maturalnego 
i studiowania na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, socjologia, 
filologia angielska, filologia polska i wielu innych.

Przedmioty rozszerzone Języki obce

• J. polski • J. angielski
• J. angielski • J. niemiecki
• Historia

LO - KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNYM
Klasa dedykowana uczniom planującym rozwijać swoje zainteresowania naukami ścisłymi, chcących 
rzetelnie i systematycznie pogłębiać wiedzę. W ramach zajęć informatycznych uczniowie zdobędą 
wiedzę dotyczącą podstawowych struktur programistycznych, rozszerzony poziom matematyki ułatwi 
zrozumienie algorytmów. Uczeń będzie przygotowany do zdania egzaminu maturalnego i studiowania 
na kierunkach technicznych.

Przedmioty rozszerzone Języki obce

• Matematyka • J. angielski
• Informatyka • J. niemiecki
• J. angielski

LO - KLASA O PROFILU SPORTOWYM 
Klasa ze zwiększoną ilością zajęć wychowania fizycznego, dedykowana uczniom zamierzającym 
rozwijać swoje sportowe pasje oraz umiejętności gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Uczniowie 
będą uczestniczyć w rozgrywkach sportowych, meczach i turniejach pod egidą Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego. Uczeń będzie przygotowany do zdania egzaminu maturalnego, 
nabyta wiedza z biologii umożliwi uczniom kontynuowanie nauki na wielu kierunkach: fizjoterapia, 
wychowanie fizyczne, turystyka, ratownictwo.
Dysponujemy dużym kompleksem sportowym: boiska, sale gimnastyczne, siłownia. Nasi uczniowie 
korzystają z dodatkowych zajęć na basenie.
W dniu 5 czerwca 2023, na terenie szkoły odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów chcących 
potwierdzić swoje predyspozycje do nauki w klasie sportowej.

Przedmioty rozszerzone Języki obce

• Matematyka • J. angielski
• Biologia • J. niemiecki
• J. angielski
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TECHNIKUM

KLASA TECHNIK LOGISTYK – BRANŻA SPEDYCYJNO - LOGISTYCZNA 
Technik Logistyk – planuje, organizuje kieruje i kontroluje przepływ towarów od producenta do 
konsumenta, posługuje się informacjami z rynku, celem optymalizacji kosztów dostaw towarów, 
dokonuje wyboru procedur zakupu, analizuje ich stan, obsługuje zamówienia, organizuje transport, 
pracuje na systemach informatycznych. Możliwości zatrudnienia: firmy logistyczne, handlowe, 
spedycyjne, dystrybucyjne, działy sprzedaży i prognostyki popytu, jednostki administracyjne zajmujące 
się logistyką. Perspektywy zawodowe: koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele 
handlowi, magazynierzy, specjaliści planowania zakupów, handlu elektronicznego, kierownicy działów 
logistycznych, administratorzy floty pojazdów. Przydatne uprawnienia: kurs prawo jazdy kat. B, kurs 
obsługi wózków widłowych.

Uzyskane kwalifikacje Przedmioty rozszerzone Języki obce

• SPL.01. Obsługa magazynów • J. angielski • J. angielski
• SPL.04. Organizacja transportu • Geografia • J. niemiecki

KLASA TECHNIK EKONOMISTA – BRANŻA EKONOMICZNO - ADMINISTRACJNA
Technik Ekonomista – posługuje się pojęciami ekonomicznymi z zakresu prawa, statystyki 
i sprawozdawczości, stosuje i interpretuje wskaźniki ekonomiczne, oblicza sytuację finansową firmy, 
przygotowuje sprawozdania z działalności gospodarczej firmy, pozyskuje i analizuje informacje 
rynkowe, sporządza budżet i plan wydatków firmy, tworzy dokumentację finansową. Perspektywy 
zawodowe: zatrudnienie w sektorze BPO/SSC, bankach, urzędach skarbowych, w firmach i instytucjach 
(kadry, płace, księgowość, zaopatrzenie, magazyn), firmach ubezpieczeniowych. Przydane uprawnienia: 
obsługa programów księgowych np. Insert GT, znajomość przepisów prawnych, skarbowych. 

Uzyskane kwalifikacje Przedmioty rozszerzone Języki obce

• EKA.04. Prowadzenie dokumentacji  • J. angielski • J. angielski
w jednostce organizacyjnej • Matematyka • J. niemiecki

• EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo 
– płacowych i gospodarki finansowej 
jednostek organizacyjnych
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TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – BRANŻA OGRODNICZA
Technik Architektury Krajobrazu – zajmuje się projektowaniem  i kształtowaniem krajobrazu, 
realizuje i pielęgnuje tereny zielone, projektuje i wkomponowuje elementy typu oczka wodne, 
fontanny, kwietniki, ławki, altanki, pielęgnuje i konserwuje istniejące i nowo powstające elementy małej 
architektury, posługuje się programami komputerowymi do tworzenia wizualizacji ogrodów i terenów 
zielonych, prowadzi uproszczoną rachunkowość i kosztorysowanie prac, kieruje ludźmi przy pracach 
nasadzeniowych, nawierzchniowych, montażowych, nadzoruje prace rekultywacyjne. Perspektywy 
zawodowe: firmy, przedsiębiorstwa, instytucje posiadające tereny zielone i obiekty małej architektury, 
firmy zajmujące się rekultywacją terenów zdegradowanych, firmy produkujące i zaopatrujące 
w materiał roślinny i elementy architektury ogrodów, własna działalność gospodarcza. 

Uzyskane kwalifikacje Przedmioty rozszerzone Języki obce

• OGR.03. Projektowanie, urządzanie • J. angielski • J. angielski
i pielęgnacja roślinnych obiektów • Biologia • J. niemiecki
architektury krajobrazu

• OGR.04. Organizacja prac związanych 
z budową oraz konserwacją obiektów 
małej architektury krajobrazu

KLASA TECHNIK HANDLOWIEC – BRANŻA HANDLOWA
Technik Handlowiec – organizuje i prowadzi działalność handlową przedsiębiorstwa, opracowuje 
strategie marketingowe firmy, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami (towarów, usług), 
przygotowuje umowy handlowe, analizuje koszty działalności, prowadzi dokumentację księgową, 
opracowuje i realizuje akcje promocyjne, oraz pozyskuje nowych klientów. Perspektywy zawodowe: 
firmy i przedsiębiorstwa o różnej formie własności (średni szczebel kierowniczy), punkty sprzedaży 
detalicznej  i hurtowej, magazyny, instytucje kontroli handlu, organizator sprzedaży internetowej, 
telemarketowej, własne działalności gospodarcze. Przydatne uprawnienia: prawo jady kat. B, 
znajomość programu Excel, obsługa terminali, kas fiskalnych. 

Uzyskane kwalifikacje Przedmioty rozszerzone Języki obce

• HAN.01. Prowadzenie sprzedaży • J. angielski • J. angielski
• HAN.02. Prowadzenie działań  • Geografia • J. niemiecki

handlowych
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
ZAWÓD MAGAZYNIER-LOGISTYK BRANŻA SPEDYCYJNO - LOGISTYCZNA
Magazynier – Logistyk – przyjmuje, przechowuje i wydaje towary z magazynu handlowego lub 
przemysłowego, hurtowni, centrum logistycznego; monitoruje poziom i stan zapasów; kontroluje jakość 
i ilość towaru; przyjmuje reklamacje wadliwych towarów, prowadzi dokumentację magazynową, bierze 
udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie. Perspektywy zawodowe: 
praca w magazynach, składach, hurtowniach, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uzyskana kwalifikacja Języki obce

• SPL.01. Obsługa magazynów • J. angielski

ZAWÓD SPRZEDAWCA  / BRANŻA HANDLOWA
Sprzedawca – sprawnie i fachowo wykonuje zadania zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej, 
zajmuje się sprzedażą towarów w punktach drobnodetalicznych, detalicznych i hurtowych. Obsługuje 
klientów w formie bezpośredniej (handel – metoda tradycyjne) oraz pośredniej (handel – metoda 
samoobsługowa). Do zadań zawodowych należy dbałość o powierzony towar (zabezpieczenie, 
ekspozycja, rotacja). Perspektywy zawodowe: praca w sklepach, magazynach, hurtowniach, 
przedsiębiorstwach handlowych, punktach sprzedaży, dużych i małych korporacjach handlowych. 

Uzyskana kwalifikacja Języki obce

• HAN.01. Prowadzenie sprzedaży • J. angielski

ZAWÓD FRYZJER – BRANŻA FRYZJERSKO - KOSMETYCZNA
Fryzjer – wykonuje zabiegi fryzjerskie (m.in. strzyżenie, farbowanie, pielęgnowanie włosów), 
wykorzystuje różnorodne narzędzia, w tym specjalistyczne aparaty, a także posługuje się materiałami 
fryzjerskimi. 

Uzyskana kwalifikacja Języki obce

• FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich • J. angielski

OGRODNIK – BRANŻA OGRODNICZA
Ogrodnik – sprawnie i fachowo obsadza i utrzymuje ogrody, parki  i trawniki, współpracuje 
z zespołem specjalistów (m.in. architektami, technikami, operatorami maszyn). Zadania zawodowe 
to przygotowywanie podłoża do nasadzeń, sadzenie drzew, krzewów, roślin ozdobnych, wysiewania 
trawy, wykonywanie konstrukcji pod rośliny, ustalanie miejsc ich sadzenia, przygotowywanie ścieżek, 
chodników, ścianek, skalniaków, oczek wodnych, płotków, sprawdzanie stanu zdrowia roślin i drzew, 
usuwanie chwastów, szkodników, nawożenie i oprysk.

Uzyskana kwalifikacja Języki obce

• OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych • J. angielski



31

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 
Kształcenie prowadzone jest dla absolwentów BS I st. w zawodach , w których wyodrębniono 
kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w BS II st. Przyjmujemy kandydatów, posiadających 
świadectwo ukończenia BS I st., zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I st., którego zakres 
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BS II st., do której 
ubiegają się o przyjęcie. Przyjmujemy także kandydatów, będącymi absolwentami dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 
2012/2013

TECHNIK LOGISTYK – BRANŻA SPEDYCYJNO - LOGISTYCZNA
Technik logistyk  – pogłębia wiedzę dotyczącą planowania i organizowania procesów transportowych 
oraz ich prawidłowego dokumentowania, ponadto nabywa umiejętności zarządzania efektywnością 
transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego. Perspektywy 
zawodowe: praca w przedsiębiorstwach logistycznych, magazynach, centrach logistycznych, centrach 
dystrybucyjnych. Uczeń jest przygotowany do egzaminu maturalnego. 

Uzyskane kwalifikacje Przedmioty rozszerzone Języki obce

• SPL.04. Organizacja transportu oraz • J. angielski • J. angielski
jest przygotowany do przystąpienia • Geografia
do egzaminu maturalnego.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – BRANŻA FRYZJERSKO - KOSMETYCZNA
Technik usług fryzjerskich – pozyskuje poszerzoną wiedzę z podstaw fryzjerstwa, projektowania 
i dokumentowania fryzur, wykonywania fryzur na podstawie projektów, rozwija umiejętności doboru 
i wykonania fryzury w oparciu o preferencje klienta, poznaje nowoczesne techniki fryzjerskie. Uczeń 
jest przygotowany do egzaminu maturalnego.

Uzyskane kwalifikacje Przedmioty rozszerzone Języki obce

• FRK.03. Projektowanie i wykonywanie • J. angielski • J. angielski
fryzur oraz jest przygotowany do • Geografia
egzaminu maturalnego.
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Informacje dodatkowe: 

Nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach studyjnych  do pracodawców, realizują 
się w ciekawych projektach edukacyjnych, zdobywają doświadczenie zawodowe 
podczas realizacji staży i praktyk zawodowych.  Nasza szkoła współpracuje 
z wieloma instytucjami, uczelniami, przedsiębiorstwami, pracodawcami. Razem 
z kadrą pedagogiczną podróżujemy po świecie, zwiedzamy ciekawe miejsca, 
współpracujemy z aktywnie działającym Samorządem Uczniowskim oraz 
Rodzicami naszych uczniów. W naszej szkole funkcjonuje Pracownia Doradztwa 
Zawodowego, a w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
realizujemy wsparcie uczniów   w wyborach edukacyjno – zawodowych (pracujemy 
w czterech  obszarach doradztwa zawodowego: samopoznania, rynku edukacji, 
rynku pracy i planowania). Pomagamy naszym uczniom w kreowaniu własnego 
wizerunku i budowaniu kariery. Wykorzystujemy kreatywne i  innowacyjne 
metody współpracy uczniów i nauczycieli. Współpracujemy z Centrum Rozwoju 
Talentów w Gdańsku, w ramach projektu Ambasador Talentów. Pomagamy 
naszym uczniom w ramach współpracy z MCK i OHP. Zapewniamy uczniom 
możliwość rozwoju zainteresowań  i pasji. Dysponujemy salami gimnastycznymi 
i siłownią, realizujemy zajęcia dodatkowe umożliwiające dbałość o stan zdrowia 
i sylwetkę. Nasi uczniowie biorą udział  w konkursach i olimpiadach sportowych. 
Kształtujemy postawy społecznej odpowiedzialności ucznia, poprzez udział 
uczniów w akcjach charytatywnych  na poziomie lokalnym i krajowym. Uczymy 
naszych uczniów zasad współpracy zespołowej, oraz umiejętności radzenia sobie 
ze stresem. Dbamy o zaangażowanie uczniów w poznawanie tajników wybranych 
kierunków kształcenia (zwiedzamy zakłady pracy, zapraszamy pracodawców 
do szkoły, wskazujemy możliwości pozyskania stażu i uzyskania dodatkowych 
kwalifikacji). Nasze doświadczenie, w czasie kształcenia w formie zdalnej 
(spowodowane pandemią) pozwoliło nam zapewnić uczniom nowoczesne formy 
przekazu wiedzy. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły zostali przygotowani do 
realizacji edukacji zdalnej/hybrydowej, poprzez ukończenie wielu szkoleń i kursów. 
Wszyscy nasi uczniowie mogą korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, 
psychologa oraz pedagoga i pedagoga specjalnego. W szkole realizowane są 
zajęcia rewalidacyjne, funkcjonuje specjalistyczna sala doświadczania świata. 
Wielokrotnie realizowaliśmy wirtualne lekcje z uczniami  z innych krajów (Tokio, 
Francja, Portugalia, Włochy, Norwegia). Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów, 
wielu z nich zdobywa stypendia za bardzo wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 
Nasi absolwenci z dumą i sentymentem wspominają lata edukacji w naszej 
szkole, podkreślając, że zawsze nauczyciele motywowali ich do nauki, zachęcali 
do nawiązywania przyjaźni, dając szansę poznawania i rozumienia świata. 

Szanowni Rodzice i Uczniowie – zachęcamy Was  do odwiedzenia naszego ZSOiO 
w Pruszczu Gdańskim. 

Jeśli macie jakieś pytania, dzwońcie do nas, pytajcie! Zawsze można umówić się 
z naszym szkolnym doradcą zawodowym na bezpłatną konsultację dotyczącą 
podjęcia dalszej edukacji, wyboru kierunku kształcenia. Czekamy na Was!  
Pamiętajcie, rekrutacja do ZSOiO w Pruszczu Gd. ma formę online! 
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SPOTKAJMY SIĘ
www.facebook.com/zsoio

www.instagram.com/zsoio_pruszczgdanski

KONTAKT
ZSOiO w Pruszczu Gdańskim  |  Ul. Wojska Polskiego 4  |  83 – 000 Pruszcz Gdański

Tel skretariat. 58 682 35 10
tel. komisja rekrutacyjna: 509 243 279

email: sekretariat@zsoio.pl

www.zsoio.pl 
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Liceum Ogólnokształcące Nr 1
im. Marii Konopnickiej 
w Pruszczu Gdańskim

O NASZEJ SZKOLE
Jesteśmy Liceum z ponad 70-letnią tradycją, wykształciliśmy już kilka 
pokoleń mieszkańców Pruszcz Gdańskiego i okolic. W zmieniającym się 
świecie stawiamy na kreatywne myślenie i umiejętność dostrzegania stanów, 
procesów i zjawisk nas otaczających.

W nauczaniu stawiamy przed wszystkim na nowe pomysły i współdziałanie 
w realizacji przedsięwzięć. Chcemy, aby współpraca z naszą placówką była 
postrzegana jako bezpieczna i przyszłościowa. 

ATUTY NASZEJ SZKOŁY TO:
• bardzo wysoka zdawalność matury;
• położenie szkoły w bliskiej odległości od przystanków autobusowych 

oraz dworca kolejowego;
• aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach „Językowy 

Tandem”, „Zwolnieni z Teorii”, „Zdolni z Pomorza” i inne; 
• doskonalenie języków obcych poprzez prowadzenie konwersacji 

z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół europejskich;
• stała współpraca z uczelniami: Politechniką Gdańską, Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą 
Bankową i innymi;

• profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotowe oraz zaplecze 
sportowe;

• opieka psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego oraz szkolnej 
pielęgniarki;

• prowadzimy własną telewizję zieLOna.TV;
• organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, na których poszerzamy 

wiedzę oraz zainteresowania;
• odnosimy sukcesy w zawodach sportowych oraz konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych.
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NASZE PROPOZYCJE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
DLA ABSOLWENTÓW KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1 A 
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA z robotyką
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, geografia lub fizyka (do wyboru)                           
Pierwszy język obcy – język angielski;
Drugi język obcy – język niemiecki;
Od klasy II – robotyka.

Współpraca z wydziałami Politechniki Gdańskiej
i Uniwersytetu Gdańskiego

Klasa 1 B
HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA z elementami bezpieczeństwa publicznego
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski;
Pierwszy język obcy – język angielski;
Drugi język obcy – język niemiecki;
Od klasy I do III - zajęcia z bezpieczeństwa publicznego.

Współpraca z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, Prokuraturą Rejonową, 
Strażą Graniczną, Sądem Okręgowym i in.

Klasa 1 C 
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia 
Pierwszy język obcy – język angielski;
Drugi język obcy – język niemiecki.

Klasa objęta patronatem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Co po klasie matematyczno-informatycznej z robotyką?

Absolwenci kończący klasę A będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji 
na różnych uczelniach wyższych, takich jak: uniwersytety, politechniki czy uczelnie 
techniczne lub wojskowe.

Kierunki studiów:
matematyka, fizyka, informatyka, budownictwo, architektura, ekonomia, geodezja, 
logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, automatyka i robotyka

Uczelnie:
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia 
Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i in. 
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Co po klasie humanistyczno-językowej  
z elementami bezpieczeństwa publicznego? 

Absolwenci kończący klasę B będą znakomicie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji 
na różnych uczelniach wyższych, takich jak: uniwersytety, akademie sportowe, uczelnie 
o kierunkach społecznych i humanistycznych.

Kierunki studiów:
pedagogika, filologia polska, filologia angielska, filologia klasyczna, historia, historia 
sztuki i ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, 
muzealnictwo filmoznawstwo, bibliotekarstwo, teatrologia, psychologia, prawo, 
administracja, politologia, socjologia, filozofia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne i in., turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

Uczelnie:
Uniwersytet Gdański, Akademia Wychowania Fizycznego i  Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wyższa Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa, Uniwersytet SWPS i in.

Co po ukończeniu klasy biologiczno-chemicznej?

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na uczelniach medycznych, 
politechnicznych, uniwersytetach, jak również wojskowych. 

Kierunki studiów:
medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, 
pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia i  inne związane z  tym 
przedmiotem, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne,  
medycyna wojskowa

Uczelnie:
Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Wojskowa Akademia Medyczna i in.

DZIEŃ OTWARTY LICEUM: 18 KWIETNIA 2023 R. 

Więcej informacji na stronie: 
liceum.zso1.pl w zakładce Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna: Vulcan Nabór Pomorze

tel. 58 682 36 10
e- mail: sekretariat@zso1.pl
liceum.zso1.pl

Polub nas na Facebooku:
Liceum Ogólnokształcące nr 1
przy ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Katolickie Niepubliczne  
Liceum Ogólnokształcące

im. św. Jana Pawła II  
w Pruszczu Gdańskim

KONTAKT
Katol ickie Niepubliczne Liceum  
Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 8
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 691 75 60
ksn@katolicka.com.pl

Sekretariat:
tel. 58 691 75 60

Szczegóły rekrutacji: 
www.katolicka.com.pl

O NASZEJ SZKOLE
Interesuje cię wiele rzeczy? 
Jesteś zdolnym matematykiem ale lubisz też pisać?
Jesteś utalentowany plastycznie i kochasz historię? 
Świetnie władasz językiem angielskim, ale też interesuje 
ciebie świat fizyki i chemii? Nie wiesz co wybrać?

Nie martw się. Pomożemy Ci. Naukę w naszym Liceum 
rozpoczniesz od przeprowadzenia profesjonalnego 
testu Twoich predyspozycji pod kątem nauki, Twoich 
zdolności i preferencji zawodowych.
Dopiero później będziesz miał możliwość wyboru 
dodatkowych przedmiotów rozszerzonych.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Katolickie Niepubliczne  
Liceum Ogólnokształcące

im. św. Jana Pawła II  
w Pruszczu Gdańskim

NASZE LICEUM OFERUJE CI:
• rozszerzenie z języka angielskiego, polskiego, niemieckiego
• dodatkowe godziny z matematyki
• możliwość wyboru dodatkowych przedmiotów rozszerzonych zgodnie z wynikami 

testu preferencji (grupa min. 7 osób)

CO NAS WYRÓŻNIA:
• Kreatywność
• Doświadczenie
• Wiedza
• Zespół
• Projekty edukacyjne
• Wartości chrześcijańskie
• Rozwój duchowy
• Wolontariat
• Budowanie relacji
• Zielona, biała szkoła, wycieczki
• Rozwój fizyczny
• Tenis ziemny, unihokej, basen, aerobic
• Zdrowy styl życia

CHRZEŚCIJAŃSKA EDUKACJA 
HOLISTYCZNA
W naszej szkole stawiamy na holistyczny rozwój i solidną edukację uczniów.
Kreujemy lokalnych liderów, dobrze wykształconych, z pasją, umiejących nawiązywać relacje 
międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku. Wszechstronny rozwój przygotuje Cię do twórczego
i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się świecie.

W edukacji holistycznej zdobywanie wiedzy musi iść w parze z doświadczeniem, a to wszystko 
opieramy na silnych fundamentach jakimi są wartości ogólnochrześcijańskie.

FILARY EDUKACJI HOLISTYCZNEJ

• Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym
• Szacunek dla ucznia jako osoby
• Swoboda wyboru
• Szacunek dla ziemi
• Wychowanie obywateli świata
• Akceptacja siebie i innych
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Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach

O NASZEJ SZKOLE
Liceum Błeńskiej w Kowalach to młoda szkoła oparta na wartościach. Liceum, 
w którym uczniowie mają szansę rozwinąć się na miarę swoich możliwości, nie 
rezygnując z realizacji pozaszkolnych pasji i aktywności. W naszej szkole młodzi 
ludzie przy wsparciu życzliwych i uważnych nauczycieli biorą odpowiedzialność 
za swoją przyszłość. W Liceum Błeńskiej zaangażowany nauczyciel wspiera 
zaangażowanego ucznia.

Ważne są dla nas wartości chrześcijańskie. Mówią nam one, że spotkanie z drugim 
człowiekiem jest zawsze cenne. Umiemy budować dobre relacje oparte na otwartości 
i szacunku. Praktykujemy porozumienie bez przemocy i sztukę mediacji. Jesteśmy 
otwarci na każdego, kto chce się rozwijać oraz pogodnie i z łaskawością patrzy na 
siebie i innych.



Na naszą koncepcję edukacyjną składają się:  wspólne szukanie inspiracji , 
dbanie o  przestrzeń dla uczniów do dzielenia się spostrzeżeniami i  opiniami, 
współodpowiedzialność uczniów za działania szkoły.

W  nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 oferujemy 25 miejsc w  klasie 
interdyscyplinarnej z obowiązkowym rozszerzonym programem nauczaniem języka 
angielskiego oraz drugim rozszerzeniem do wyboru: matematyka, fizyka, geografia, 
chemia, informatyka, historia. Podczas trwania pierwszego semestru uczniowie 
będą mieli możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym 
przygotowującym do matury. Realizujemy zajęcia edukacyjne i ramowe plany nauczania 
zgodnie z obowiązkowym planem nauczania (MEN) poszerzonym o program „Edukacja 
w Drodze”. 

NA NASZĄ OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ: 

• unikalna formuła pracy projektowej
• udział w europejskich programach współpracy młodzieży
• wyprawy i szkoły wyjazdowe 
• zajęcia plastyczne z gdańskimi artystami
• zajęcia teatralne
• aktywny udział w działaniach kółka turystycznego
• doradztwo zawodowe
• warsztaty i wsparcie psychologiczne

REKRUTACJA

DZIEŃ OTWARTY – czwartek 25.05.2023 r. 
Kandydatów zainteresowanych naszą ofer tą 
zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się  
25 maja 2023 r. 

DZIEŃ REKRUTACJI – sobota 3.06.2023 r.
Wszystkich chętnych do naszego liceum zapraszamy 
na warsztaty rekrutacyjne, które zaplanowaliśmy na  
3 czerwca 2023 r. W tym dniu odbędzie się również 
sprawdzian predyspozycji matematycznych i językowych. 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI:

www.liceumblenskiej.pl
www.facebook.com/LiceumBlenskiej/

KONTAKT:
Liceum Błeńskiej
ul. Sadowa 21
80-180 Kowale
liceum@kowale.edu.pl
tel. 884 848 858
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Policealna Szkoła  
Medyczna Remedium

Nowoczesna Policealna Szkoła Medyczna
Remedium zaprasza osoby zainteresowane
zawodami opiekuńczymi i związanymi z medycyną. 
Nauka w naszej szkole jest łatwa i przyjemna, 
a jedynym wymaganiem jest ukończenie szkoły 
średniej (nie ma wymogu matury).

 
 

ZAPRASZAMY OSOBY 
ZAINTERESOWANE ZDOBYCIEM 
WYKSZTAŁCENIA W KIERUNKACH:

• opiekun medyczny (1,5-roczne)
• technik masażysta (2-letnie)
• terapeuta zajęciowy (2-letnie)
• asystentka stomatologiczna (1-roczne)
• higienistka stomatologiczna (2-letnie)
• opiekunka dziecięca (2-letnie)
• technik usług kosmetycznych (2-letnie)
• technik elektroradiolog (2,5-letnie)

Placówka posiada upoważnienie 
D y r e k t o r a  O k r ę g o w e j  K o m i s j i 
E g z a m i n a c y j n e j  w   G d a ń s k u 
d o  p r z e p r o w a d z a n i a  c z ę ś c i 
praktycznej egzaminu zawodowego 
w kwalifikacjach, w których prowadzi 
edukację, tj. opiekuna medycznego, 
terapeuty  za jęc iowego,  technika 
masażysty.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania 
oraz wysoką zdawalność egzaminów 
zawodowych. Nasi słuchacze osiągają 
bardzo dobre wyniki, a wysoki odsetek 
( 8 7 - 9 4 % )  zd o by w a  z a t r u d n i e n i e 
w swoich zawodach.

KONTAKT:
Pon.-pt.: 8.00-18.00

sob.: 8.00-14.00
ul. Fryderyka Chopina 3, 
83-000 Pruszcz Gdański

Dyrektor – Jolanta Urbanek
510 941 211

policealnaszkola.med@remedium.med.pl

Sekretariat:
577 580 190
789 203 348

sekretariat@remedium.med.pl
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Niepubliczna Branżowa Szkoła  
I Stopnia Remedium

Nowo uruchomiona Niepubliczna Branżowa 
Szkoła I  Stopnia Remedium zaprasza do 
nauki w najbardziej obecnie poszukiwanych 
na rynku zawodach! Nauka jest bezpłatna, 
a jedynym wymaganiem jest ukończenie szkoły 
podstawowej.

KSZTAŁCI W NAJBARDZIEJ 
OBECNIE POSZUKIWANYCH 
ZAWODACH:

• kierowca mechanik
• blacharz samochodowy
• mechanik-monter maszyn i urządzeń
• operator maszyn i urządzeń do robót 

ziemnych i drogowych
• magazynier logistyk
• krawiec
• kucharz
• monter konstrukcji budowlanych
• monter stolarki budowlanej
• monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie
• murarz-tynkarz

NAUKA TRWA 3 LATA:
W  pierwszym roku nauki przez 3 dni 
prowadzone są zajęcia teoretyczne 
w zakresie przedmiotów ogólnokształcących 
w szkole, a przez 2 dni praktyka zawodowa 
u pracodawcy, w drugim i trzecim roku 
nauki są 2 dni zajęć teoretycznych w szkole, 
a 3 na praktyce u pracodawcy. Uczniowie 
otrzymują ekwiwalent pieniężny według 
stawek przysługujących w poszczególnych 
latach nauki młodocianym zatrudnionym 
w celu nauki zawodu.

KONTAKT:
Pon.-pt.: 8.00-18.00
sob.: 8.00-14.00
ul. Fryderyka Chopina 3,  
83-000 Pruszcz Gdański

Dyrektor – Jolanta Urbanek
510 941 211
branzowaszkola@remedium.med.pl

Sekretariat:
577 580 190
789 203 348
sekretariat@remedium.med.pl
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Szkoła Podstawowa  
Specjalna w Warczu 

SPOTKAJMY SIĘ NA: KONTAKT:
www.facebook.com/zswarcz Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu

Warcz 6
www.spswarcz.pl 83-041 Mierzeszyn

tel. 58-682-81-91 / 515 770 336

O szkole

Szkoła Podstawowa Specjalna w  Warczu 
jest specjalistyczną placówką w  powiecie 
gdańskim. Szkoła systematycznie udoskonala 
swoją bazę i  poszerza ofertę edukacyjną 
dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi 
na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym, autyzm w tym Zespół 
Aspergera oraz niepełnosprawność sprzężoną 
na poziomie klas I – VIII. Niewątpliwie wielkim 
atutem szkoły jest jej położenie w malowniczym 
otoczeniu przyrody, z dala od zgiełku miasta. 
Przyjazna atmosfera i komfortowe warunki 
lokalowe - niewielkie oddziały, umożliwiają 
dzieciom wszechstronny rozwój, zapewniają 
poczucie bezpieczeństwa i sprzyjają osiąganiu 
sukcesów edukacyjnych. Jako placówka staramy 
się aktywnie uczestniczyć w różnorodnych 
projektach. Bierzemy udział w Międzynarodowym 
projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace 
plastyczne”, który ma na celu zaspokajanie 
naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie 
ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego 
rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez 
działania plastyczne, stanowi formę arteterapii 
oraz profilaktyki zdrowia psychicznego oraz 
promuje twórczość plastyczną. Grupa naszych 
uczniów uczestniczyła we wrześniu 2022 r.  
w  trzydniowej ogólnopolskiej  imprezie 

organizowanej przez Akademicki Związek 
Sportowy pod patronatem Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Igrzyska bez barier” będącej nie 
tylko rywalizacją czysto sportową ale również 
możliwością spotkania z polskimi olimpijczykami, 
szansą ich poznania. Od września 2022 r. 
realizujemy Międzynarodowy projekt edukacyjny 
“Z  kulturą mi do twarzy” jako innowacja 
pedagogiczna. Celem  tego przedsięwzięcia 
jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, 
w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 
rozwojowi ucznia. Działania projektowe 
ukierunkowane są na formowanie u uczniów 
poczucia godności własnej osoby i szacunku do 
godności innych osób. We wrześniu wdrożyliśmy 
Lego - Logopedię- innowację pedagogiczną/ 
logopedyczną mająca na celu wprowadzenie do 
dotychczasowej pracy terapeutycznej z uczniami 
wymagającymi wsparcia w zakresie podniesienia 
poziomu szeroko rozumianych kompetencji 
komunikacyjnych dodatkowego elementu 
zabawy z wykorzystaniem znanych i lubianych 
przez dzieci klocków Lego. Współpracujemy 
z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną 
w  Pruszczu Gdańskim, dzięki czemu nasi 
uczniowie mają możliwość uczestniczyć 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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w  niezwykle interesujących, kreatywnych 
wyjazdowych zajęciach biblioterapii. Uczniowie 
uczestniczyli w realizacji projektu “Muzyka-
do czego inspirują nas dźwięki”- Uniwersytet 
dzieci, dzięki któremu rozwijali w sobie potrzebę 
obcowania z muzyką oraz poczuli przyjemność 
z jej aktywnego słuchania i tworzenia dodatkowo 

rozwijając wiedzę z  innych dziedzin sztuki. 
Aktywnie włączamy się w ogólnopolskie akcje 
takie jak: Ogólnopolska kampania „List do 
powstańca” , „Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady”, 
„Cała Polska czyta dzieciom”, “Śniadanie daje 
moc” oraz obchody m.in.: Dnia Autyzmu, 
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Nasza szkoła zapewnia: 
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – przeznaczone dla dzieci od momentu wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, 
• edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, 
• roczne przygotowanie przedszkolne- oddziały przedszkolne, 
• realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo 

w stopniu lekkim, umiarkowanym i niepełnosprawnej ze sprzężeniami, 
• naukę w oddziałach dostosowanych dla dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, 
• opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

każdego ucznia, 
• codzienną opiekę pedagoga i psychologa, 
• przygotowanie uczniów do kontynuowania dalszego kształcenia na poziomie szkoły 

zawodowej, 
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz specjalistów tj. psychologa, 

pedagoga, logopedów, terapeutów i rehabilitantów, muzykoterapeutów; 
• naukę języka angielskiego, 
• naukę języka kaszubskiego, 
• zajęcia w nowocześnie urządzonych salach/ pracowniach: informatycznej, integracji 

sensorycznej czy multimedialnej; 
• pomoc rewalidacyjną i socjoterapeutyczną, 
• świetlicę szkolną, czynną od 7:30 do 15:30, 
• smaczne obiady – catering, 
• udział w wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych



46

Szeroki wachlarz zajęć z zakresu: 
• rewalidacji indywidualnej, 
• terapii logopedycznej, 
• rehabilitacji, 
• gimnastyki korekcyjnej, 
• terapii integracji sensorycznej, 
• terapii EEG Biofeedback, 
• hipoterapii, 
• pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
• terapii pedagogicznej, 
• terapii psychologicznej, 
• biblioterapii, 
• muzykoterapii, 
• arteterapii,
• zajęcia sportowe. 

Poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej, uczniowie mają możliwość uczestniczyć w róż-
nych formach aktywności pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Rozwijają swoje zainteresowania i ta-
lenty, biorąc udział w różnych konkursach i zawodach. Zdobywają nowe doświadczenia i odnoszą sukcesy. 
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Baza Szkoły 
• dobrze wyposażone sale lekcyjne, 
• pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
• gabinety logopedyczne,
• gabinet psychologa i pedagoga, 
• gabinety zajęć terapeutycznych, 
• toalety dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
• sala rehabilitacyjna i integracji sensorycznej, 
• osobiste szafki dla uczniów na ubrania i podręczniki,
• sala doświadczania świata. 
• biblioteka 
• sala gimnastyczna,
• boisko oraz teren rekreacyjny wokół szkoły.   
• plac zabaw dla młodszych dzieci,

Rekrutacja
Placówka prowadzi nabór uczniów przez cały rok szkolny. Przyjmuje dzieci i młodzież z terenu powiatu 
gdańskiego, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający działający przy Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej. 

Zgodnie o Ustawą Prawo Oświatowe transport dzieci do szkoły jest bezpłatny. 
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Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański
tel./fax. 58/682-33-04

e-mail: sekretariat@poradniapruszcz.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim od ponad 50 lat udziela 
specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. Swoim 
działaniem obejmuje wszystkie placówki oświatowe działające na terenie powiatu gdańskiego. 
Dysponujemy 12 funkcjonalnymi i nowocześnie wyposażonymi gabinetami oraz salami do 
zajęć specjalistycznych, w tym salą integracji sensorycznej czy  salą terapeutyczną, w której 
odbywają się grupowe zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne oraz ogólnorozwojowe. Nasza 
oferta skierowana jest także do rodziców, wśród których największym zainteresowaniem 
cieszą się organizowane cyklicznie spotkania psychoedukacyjne „Szkoły dla Rodziców”. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest miejscem, gdzie pracują specjaliści: psycholodzy, 
pedagodzy i logopedzi, udzielający profesjonalnej pomocy w zakresie diagnozy, terapii oraz 
szeroko rozumianego wsparcia dla dzieci oraz uczniów. Jest także miejscem, które integruje 
działania środowiska lokalnego i zachęca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie 
w obszarze wspierania rozwoju oraz diagnozy indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci czy 
młodzieży. W 2005 roku nasza placówka uzyskała zezwolenie Pomorskiego Kuratora Oświaty 
na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i słuchu,  
a w 2010 roku dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nasi specjaliści 
systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe, prowadzą szkolenia rad pedagogicznych, 
warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne z zespołami klasowymi, konsultacje dla nauczycieli 
i rodziców na terenie szkół i placówek. 
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NASZA OFERTA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I MŁODZIEŻY OBEJMUJE:

Indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w postaci porad, konsultacji oraz rozmów 
wspierających i terapeutycznych dla uczniów i młodzieży: 

• z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami zachowania,
• znajdujących się w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,
• z trudnościami w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych,
• z trudnościami w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
• stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia i zawodu.

Kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz osobistych poprzez prowadzenie zajęć 
warsztatowych rozwijających i psychoedukacyjnych z zakresu:

• twórczego myślenia,
• technik kreatywnego uczenia się,
• bezpiecznego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych,
• nawiązywania relacji i budowania więzi międzyludzkich,
• rozwijania zdolności samoregulacji emocjonalnej,
• respektowania norm społecznych i kulturowych,
• wychowania do wartości dobra i prawdy oraz kształcenie postaw prospołecznych,
• tolerancji dla różnorodności narodowej, kulturowej, osobowej, odmienności płciowej,
• przeciwdziałania agresji i wykluczeniu społecznemu,
• integracji zespołu  i wzrostu poczucia  bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej,
• problemów związanych z wiekiem dojrzewania,
• profilaktyki zaburzeń odżywiania,
• zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, od substancji psychoaktywnych.
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11-3 Hufiec Pracy 
w Pruszczu  
Gdańskim

KONTAKT:

83-000 Pruszcz Gdański,  
ul Wojska Polskiego 2

tel. 690199629

e-mail: 11-3hp@ohp.pl

 
SPOTKAJMY SIĘ NA: 

www.facebook.com/11-3- Hufiec-Pracy-w-Pruszczu-Gdanskim

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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OCHOTNICZE HUFCE PRACY 
To państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministerstwo rodziny i polityki 
społecznej. Głównymi zadaniami OHP są: wspomaganie systemu oświaty poprzez 
aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań 
zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja
Na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego 
w Pruszczu Gdańskim funkcjonuje 11-3 Hufiec 
Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery 
Ochotniczych Hufców Pracy.

Nabór uczestników do Hufca Pracy 11-3 
w Pruszczu Gdańskim odbywa się przez cały rok 
szkolny. Przyjmujemy młodzież w wieku 15-18 lat, 
która decyduje się realizować obowiązek nauki, 
łącząc ją z pracą i zdobywając konkretny zawód. 

Uczestnictwo w Ochotniczych Hufcach Pracy 
wynika z bezpłatnego dobrowolnego wyboru. 

Formy Kształcenia:
NAUKA ZAWODU W ZAWODACH:
• MAGAZYNIER-LOGISTYK
• FRYZJER
• SPRZEDAWCA
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Misja 11-3 Hufca Pracy:

11-3 Hufca Pracy jest wieloaspektowa i urozmaicona. 
Realizujemy ją w postaci programów długofalowych, 
między innymi w następujących obszarach: 

• profilaktyka społeczna (programy wychowawcze 
mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa, 
przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym społecznie 
oraz rozwijanie kompetencji społecznych),

• aktywizacja społeczno-zawodowa (udział młodzieży 
w Klubie Aktywnych oraz Klubie Absolwenta OHP, 
zaangażowanie w  wolontariat na rzecz osób 
niepełnosprawnych i starszych). Działania mające na 
celu niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

• rozwijanie zainteresowań i  uzdolnień ( koła 
zainteresowań: sportowe, plastyczne, akademii 
piękna i urody oraz inne zajęcia w czasie wolnym 
od nauki, udział w kulturze oraz sporcie, rekreacji 
i  turystyce. Liczne inicjatywy, wycieczki, wyjścia na 
rzecz młodzieży. Aktywizowanie uczestników do 
udziału w ogólnopolskich, wojewódzkich oraz lokalnych 
konkursach organizowanych przez OHP.

Korzyści z uczestnictwa:
Uczestnicy Hufca Pracy 11-3 oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie 
w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika 
opieką wychowawcy, do którego należy:

• monitorowanie postępów w nauce,
• comiesięczne monitorowanie warunków pracy i kształcenia zawodowego,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna
• udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych

Uczestnicy Hufca biorą czynny udział w wymianach polsko-niemieckich dzięki 
polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz w projektach współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie 
realizujemy projekt UE ,, Aktywni górą! ”.
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Młodzieżowe Centrum Kariery 
w Pruszczu Gdańskim 

Młodzieżowe Centrum Kariery jest stacjonarną placówką poradnictwa i  informacji 
zawodowej dla młodzieży. Merytoryczne aspekty jego działania obejmują m.in.:

- indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, 
- nauka technik autoprezentacji, 
- kreowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, 
- mini wykłady na temat poszukiwania pracy. 

Do podstawowych zadań jednostki należy zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży, 
poprawę jej startu zawodowego, przeciwdziałanie marginalizacji i  wykluczeniu 
społecznemu oraz przygotowanie młodych ludzi  do aktywnego poruszania się po 
lokalnym rynku pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery świadczy także usługi związane z  pośrednictwem 
pracy dla uczestników OHP, młodzieży w wieku 18-25 lat oraz innych zainteresowanych 
osób. Celem oferowanego pośrednictwa pracy jest zapewnienie pracodawcom kadry 
spośród uczniów, studentów i absolwentów, osób poszukujących pracy. W porozumieniu 
z  pracodawcami organizuje giełdy pracy, podczas których osoby poszukujące pracy 
mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, a także targi pracy, na których 
lokalni pracodawcy mogą prezentować swoje firmy i pozyskiwać kandydatów na wolne 
miejsca pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery prowadzi również warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy, których tematyka obejmuje m.in.: metody poszukiwania pracy, zasady 
profesjonalnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, kompleksowe przygotowanie 
do rozmowy kwalifikacyjnej.

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 2

tel.: 58 305 43 78
e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl
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Zdolni z Pomorza
Informacje o projekcie 

Od ponad dwóch lat ZSOiO współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu 
realizując projekt WIRTUALNE LABORATORIA.

Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe są innowacyjnym 
narzędziem edukacyjnym, stworzonym w  odpowiedzi na potrzeby szkół 
ponadpodstawowych kształcących na kierunku technik logistyk. Uczniowie uzyskują:

• umiejętności obsługi programu  komputerowego iScala klasy ERP
• kształtują umiejętności łączenia teorii z praktyką i utrwalenie dotychczas 

nabytych wiadomości,
• wyrabiają umiejętność samodzielnego i właściwego stosowania przepisów 

logistycznych.
• certyfikatu ukończenia Wirtualnych Laboratoriów w zakresie podstawowym jak 

i rozszerzonym, który podnosi ich konkurencyjność na rynku pracy oraz ułatwia 
proces rekrutacji na studia.
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W oparciu o system Epicor iScala, 
wykorzystywany w największych 
firmach logistycznych, uczniowie mają 
pierwszy kontakt z oprogramowaniem 
biznesowym przydatnym w  ich 
późniejszej  pracy.  Wir tualne 
laboratoria to nie tylko praktyczna 
nauka zawodu, ale również elastyczne 
podejście do potrzeb edukacyjnych. 
Zastosowane rozwiązania pozwalają 
na samodzielną naukę w oparciu 
o  podręczniki i  inne materiały 
dydaktyczne dostępne na stronie 
projektu oraz przekazane do 
szkół, które pracują w oparciu o to 
innowacyjne rozwiązanie.
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