INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA KANDYDATÓW
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI, SZANOWNI RODZICE !
W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych przekazujemy
w Wasze ręce „Informator o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 dla kandydatów do szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński”.
Ofertę dostosowano do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz możliwości przyszłego
zatrudnienia. Nasze szkoły posiadają dobrze wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę
i realizują wiele projektów umożliwiających bardzo dobre przygotowanie do egzaminów
zewnętrznych, rozwijanie zainteresowań, a także stwarzają możliwość poznania środowiska pracy
w innych krajach. Zależy nam, aby uczniowie zdobywali wiedzę i wykształcenie, dające im
satysfakcję oraz umożliwiające „dobry start” w dalszą edukację na uczelniach wyższych lub
gwarancję pracy.
Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zawarły porozumienia o współpracy z lokalnymi
pracodawcami. Umożliwia to uczniom udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów
z różnych dziedzin, na co dzień pracowników tych przedsiębiorstw - praktyków z rynku pracy.
Absolwenci techników i szkół branżowych I stopnia, po zdaniu egzaminów zawodowych,
mogą od razu podjąć zatrudnienie, a dzięki ukończeniu kierunków „pożądanych” przez lokalnych
pracodawców – stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.
Zachęcamy również do skorzystania z porad specjalistów z dziedziny doradztwa
zawodowego. Znaleźć ich możecie w Powiatowym Ośrodku Kariery działającym przy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie oraz bezpośrednio w szkołach.
Drodzy Ósmoklasiści, życzymy Wam znakomitych wyników zarówno na egzaminie
ósmoklasisty, jak i na świadectwie. To właśnie one w dużym stopniu decydują o przyjęciu do szkoły
ponadpodstawowej. Pamiętajcie o tym, by planując dalszą edukację i zawodową przyszłość mieć
świadomość swoich kompetencji, zainteresowań i możliwości. Rodzicom życzymy satysfakcji
z Waszego trafnego i dojrzałego wyboru.
Szczegółowe informacje o szkołach, naborze i elektronicznej rekrutacji znajdują się na
stronie internetowej    https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolaponadpodstawowa/

W naszej ofercie edukacyjnej znajdziesz:
→
4-letnie licea ogólnokształcące:
o I Liceum Ogólnokształcące
im. dra Władysława Gębika w Kwidzynie
o II Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie
o Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
→
5-letnie technika:
o Technikum nr 1 w Kwidzynie
o Technikum nr 2 w Kwidzynie
o Technikum nr 3 w Kwidzynie
o Technikum w Prabutach
→
3-letnie szkoły branżowe I stopnia:
o Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie
o Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie
o Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach

Ogólna zdawalność we wszystkich typach szkół
20 powiatów (w tym 4 grodzkie: Gdańsk, Gdynia,
Słupsk, Sopot) – termin główny
Rok
Zdawalność w kraju – 74,5 %
Zdawalność w województwie – 71,5 %
2021
Gdynia – 80,47 %
kwidzyński – 79,15 %
18 powiatów ma wyniki niższe
Zdawalność w kraju – 74,0 %
Zdawalność w województwie – 71,6 %
Sopot - 83 %
Gdynia - 80%
2020
bytowski - 76%
Gdańsk – 76%
kwidzyński - 73 %
15 powiatów ma wyniki niższe
Zdawalność w kraju - 80,5 %
Zdawalność w województwie - 78,4 %
2019

ZDOBYWANIE INDEKSÓW NA
UCZELNIE WYŻSZE PODCZAS
NAUKI W SZKOLE
PONADPODSTAWOWEJ
Dzięki sukcesom osiąganym
w konkursach organizowanych
przez uczelnie wyższe lub
finansowanych przez MEN
w latach 2017 - 2021 uczniowie
zdobyli 87 indeksów.

Sopot - 92,44 %
kwidzyński - 82,44 %
starogardzki - 82,20 %
17 powiatów ma wyniki niższe

ZDAWALNOŚĆ EGZ. MATURALNEGO* W CZĘŚCI PISEMNEJ Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH
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*wyniki ostateczne (z uwzględnieniem zdawalności w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym)

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – UZYSKANIE CERTYFIKATU KWALIFIKACJI

ZAWODOWEJ/ ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
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75%

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022
Ranking Wojewódzki Techników 2022:
- 20 m. - Technikum nr 2 w Kwidzynie (TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY” – POTWIERDZENIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACY)
- 22 m. - Technikum nr 1 w Kwidzynie (TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY” – POTWIERDZENIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACY)
- 53 m. - Technikum nr 3 w Kwidzynie
 w woj. pomorskim funkcjonowało 105 techników dla młodzieży
Ranking Wojewódzki Liceów 2022:
- 25 m. – II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie (TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY” –
POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACY)
- 51 m. – I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie (TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY” –
POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACY)
 w woj. pomorskim funkcjonowało 135 liceów ogólnokształcących dla młodzieży

Uczniowie naszych szkół mogą rozwijać swoje kompetencje ogólne lub zawodowe,
biorąc udział w realizowanych przez szkoły lub Powiat projektach:



„Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”,
innych, np. w ramach programu Erasmus+: „Gotowi do startu … Erasmus”,
„Europejskie doświadczenie cennym dopełnieniem polskiego wykształcenia”,
„Od Technika do Europejczyka. Viva Espana!” – w ramach których uczniowie
dobywają staże w przedsiębiorstwach zagranicznych.

W trosce o jak najlepsze przygotowanie zawodowe absolwentów i przyszłe
zatrudnienie, szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat nawiązały współpracę z:
MM Kwidzyn Sp. z o. o.
KBR Poland Sp. z o. o.
Lacroix Electronics Sp. z o. o.
Jabil Circuit Poland Sp. z o. o.
PPH TOR-PAL Sp. z o. o.
Orbit One Sp. z o. o.
Cechem Rzemiosł Różnych
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STYPENDIA
STAROSTY
KWIDZYŃSKIEGO

Wspieramy szczególnie uzdolnionych
uczniów. Stypendium przyznawane jest
w trzech kategoriach:
1)
2)
3)

za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce,
za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu zewnętrznego,
za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

W roku 2021 przyznano 214 stypendiów na łączną kwotę 112 000 zł.

POWIAT KWIDZYŃSKI KOLEJNY
RAZ UHONOROWANY
CERTYFIKATEM
„SAMORZĄDOWY LIDER
EDUKACJI”

To głównie na tych uczelniach
kontynuują naukę nasi absolwenci:












Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie,
Politechnika Gdańska,
Uniwersytet Gdański,
Uniwersytet Morski w Gdyni,
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
Politechnika Bydgoska,
Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy,
Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku,
Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu w Gdyni,
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
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Internat Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie
Internat znajduje się w budynku przy ul. Grudziądzkiej 8.
O miejsce w internacie mogą ubiegać się wszyscy uczniowie powiatowych szkół
ponadpodstawowych zamieszkujący poza Kwidzynem.
Na każdym z trzech pięter znajdują się pokoje 1, 2, 3-osobowe.
W pomieszczeniach internatu przeprowadzono gruntowne remonty, co wpłynęło na stworzenie
bardzo dobrych warunków mieszkaniowych.

Poradnia

Psychologiczno
Pedagogiczna
w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8
82-500 Kwidzyn
Tel./fax. 55-279-21-19
www.pppkwidzyn.pl
Filia w Prabutach
ul. Reymonta 1
82-550 Prabuty
Tel./fax. 55-278-21-16
Placówka oświatowa oferująca
psychologiczno-pedagogiczną oraz
logopedyczną pomoc dzieciom, młodzieży,
ich rodzicom/ opiekunom oraz nauczycielom
z terenu powiatu kwidzyńskiego.
W strukturze Poradni funkcjonuje „Powiatowy
Ośrodek Kariery” wspierający młodzież we
właściwym wyborze dalszej drogi kształcenia.
Nasza pomoc jest nieodpłatna i nie wymaga
skierowań z innych placówek.
Gwarancja pełnej dyskrecji
i specjalistycznej opieki w przyjaznej
atmosferze.
Poradnia prowadzi diagnozę, terapię oraz
orzecznictwo dzieci i młodzieży m.in.
z autyzmem i inwalidztwem wzroku i słuchu.



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
W KWIDZYNIE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. DRA WŁ. GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM
W KWIDZYNIE
ul. Konarskiego 12
82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 39 35
htpps://zsokwidzyn.pl

Profil

Liczba oddziałów

SREBRNA SZKOŁA
2022
Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym
(w grupie
oddziałowej albo
międzyoddziałowej)*
- 2 albo 3
przedmioty

Biologicznochemiczny

1

1) Biologia
2) Chemia
3) Jęz. angielski

Matematycznofizyczny

1

1) Matematyka
2) Fizyka**
3) Informatyka**

Matematycznogeograficzny

1

1) Matematyka
2) Geografia**
3) Jęz. angielski

Prawniczo-językowy

1

1) Jęz. polski
2) WOS
3) Jęz. angielski

Psychologicznopedagogiczny

1

1) Jęz. polski
2) Biologia
3) WOS

Nauczane języki
obce
(w grupie oddziałowej
albo
międzyoddziałowej)*

1) jęz. angielski
2) jęz. niemiecki
albo jęz. rosyjski
albo jęz.
hiszpański

*grupa min. 20 os.
**grupa min. 13 os.
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Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, z których
oceny wymienione na
świadectwie
ukończenia szkoły
będą brane pod
uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym
1) Jęz. polski
2) Matematyka
3) Chemia
4) Biologia
1) Jęz. polski
2) Matematyka
3) Informatyka
4) Fizyka
1) Jęz. polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1.
4) Geografia
1) Jęz. polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1.
4) WOS
1) Jęz. polski
2) Matematyka
3) WOS
4) Biologia

Jakość

Tradycja

Ceremoniał

Klimat

Zajęcia teatralnojęzykowe

Fizyka
doświadczalna

Psychologia
w praktyce

Ratownictwo
medyczne

Noc
ósmoklasistów

Dzień Nauki w
„Starym”

Sportowe potyczki
beanów

Dzień
Otwarty

Młodzieżowe spotkania z
Medycyną

Współpraca z
uczelniami wyższymi

Czytaj PL

Błękitna szkoła

Konkursy,
olimpiady:

13
indeksów

9
olimpijczyków

6

30
finalistów

Zajrzyj do
Nas!

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIE
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KWIDZYNIE
SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE
ul. Słoneczna 2
82-500 Kwidzyn
tel. 55 645 19 19
https://2lo-kwidzyn.pl
II LO
SREBRNA SZKOŁA
2022

Liczba oddziałów

Profil

OFERTA EDUKACYJNA II LO W KWIDZYNIE
Przedmioty
realizowane
w zakresie
Nauczane języki obce
rozszerzonym
(w grupie oddziałowej
(w grupie oddziałowej
albo
albo
międzyoddziałowej)*
międzyoddziałowej)*
- 2 albo 3
przedmioty

Obowiązkowe zaj.
eduk., z których
oceny wymienione
na świadectwie
ukończenia szkoły
będą brane pod
uwagę w postęp.
rekrutacyjnym

1) Jęz. polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1.
4) Geografia
1) Jęz. angielski
1) Jęz. polski
1) Chemia
2) Jęz. niemiecki albo
2) Matematyka
Biologiczno-chemiczny
1
2) Biologia
jęz. rosyjski albo
3) Biologia
3) Jęz. angielski
jęz. francuski
4) Chemia
1) Jęz. polski
Humanistyczno1) Jęz. polski
2) Matematyka
językowy z edukacją
1
2) Historia
3) Jęz. obcy II.1.
medialną
3) Jęz. angielski
4) Historia
OFERTA EDUKACYJNA SPORTOWEGO LO W KWIDZYNIE
(obowiązuje egzamin sprawnościowy – szczegóły na stronie internetowej szkoły)
Sportowy
Matematycznoekonomiczny

(dyscypliny sportowe:
piłka ręczna chł., piłka
ręczna dz.)

1

1) Matematyka
2) Jęz. angielski
3) Geografia

1

„Bezpieczeństwo
publiczne – edukacja dla
służb mundurowych”
(dyscypliny sportowe:
lekkoatletyka, piłka nożna)

1

1) Jęz. angielski
2) Biologia albo
geografia

1) Jęz. angielski
2) Jęz. niemiecki albo
jęz. rosyjski

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Wych.
fizyczne

*grupa min. 20 os.

2LOKwidzyn

www.2lo-kwidzyn.pl
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Bezpieczenstwo
Publiczne Kwidzyn

zacznij
z nami
NOWY etap

efektywna
nauka
języków

wysokie wyniki i najwyższa
zdawalność matury
w powiecie kwidzyńskim

KADRA

wykwalifikowana
doświadczona

najlepsze
przygotowanie
do edukacji
akademickiej

przyjazna

sukcesy

nowoczesna
baza

"Dobre studia
zaczynają się
od dobrego liceum"

Ewelina Braun
Dyrektor ZSO nr 2 w Kwidzynie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA
W KWIDZYNIE
TECHNIKUM NR 1 W KWIDZYNIE
ul. Słowiańska 17
82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 38 96
www.zs1kwidzyn.pl

Liczba oddziałów

Liczba oddziałów

TECHNIKUM NR 1
SREBRNA SZKOŁA
2022

Nauczane języki
obce
(w grupie
oddziałowej albo
międzyoddziałowej)*

Przedmiot
realizowany
w zakresie
rozszerzonym

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, z których
oceny wymienione na
świadectwie ukończenia
szkoły będą brane pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Technik informatyk

1

Matematyka

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Fizyka

Technik logistyk

1

Geografia

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Geografia

Technik
rachunkowości

1

Geografia

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Geografia

Technik reklamy

1

Jęz. angielski

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Geografia

1) jęz. angielski
2) jęz. niemiecki
albo
jęz. rosyjski

*grupa min. 20 os.
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DOBRY WYBÓR dobry zawód DOBRA PRACA satysfakcja

JEDYNKA

w Kwidzynie

jest:

Srebrn Szko
Szko
w rankingu Perspektyw 2022

Zot Szko
 NBP
I Edycji 2020/2021
Szko Zawodow

szej Jakoci
Najwyszej

NASZE

AT U T Y :

WYSOKA ZDAWALNO
EGZAMINÓW
CA Z UCZELNIAMI
PRACA
WSPÓPRA
I ORGANIZACJAMI: PG, UG, PSW i ZUS
A Z PRZEDSIBIORCAMI
PRACA
WSPÓPRAC
projekt: Zosta spoecznym przedsibiorc

WSPÓPRACA
PRACA ZE RODOWISKIEM
LOKALNYM: WO
P, WOLONTARIAT
WOP,

Zespó Szkó nr 1 im. S. Staszica w Kwidzynie
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zs1.kwid zyn

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA
W KWIDZYNIE
TECHNIKUM NR 1 W KWIDZYNIE
Zawód

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik rachunkowości

Nabyte kwalifikacje
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik reklamy

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
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12

13

14

15

16

17

18

19

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
CURIE
W KWIDZYNIE
TECHNIKUM NR 2 W KWIDZYNIE
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KWIDZYNIE

ul. Katedralna 5
82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 37 16
https://zs2kwidzyn.edupage.org

TECHNIKUM NR 2
SREBRNA SZKOŁA
2022

Liczba oddziałów

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM NR 2 W KWIDZYNIE
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, z których
Przedmiot
Nauczane języki obce
oceny wymienione na
realizowany
(w grupie oddziałowej
świadectwie
Liczba oddziałów
w zakresie
albo
ukończenia szkoły
rozszerzonym
międzyoddziałowej)*
będą brane pod
uwagę w postęp.
rekrutacyjnym
Technik papiernictwa

1

Technik hotelarstwa
1
1) Jęz. angielski
Technik żywienia
2) Jęz. niemiecki albo
1) Jęz. polski
i usług
1
jęz. rosyjski albo
2) Matematyka
Matematyka
gastronomicznych
jęz. francuski
3) Jęz. obcy II.1.
(trzy grupy
4) Geografia
Technik hotelarstwa
0,5
międzyoddziałowe)
Technik żywienia
i usług
0,5
gastronomicznych
OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 W KWIDZYNIE
Kucharz

1

Cukiernik

1

Jęz. angielski
Oddział
wielozawodowy –
młodociany pracownik
1
(fryzjer, piekarz,
sprzedawca)**
*grupa min. 20 os.
**obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

20

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Geografia

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W KWIDZYNIE

ATUTY SZKOŁY

PROJEKTY I WSPÓŁPRACA

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych dzięki

Erasmus + i POWER - czterotygodniowe staże zawodowe

doświadczonej kadrze pedagogicznej

w hiszpańskich przedsiębiorstwach

Profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe

Umowa o współpracy z firmą MM Kwidzyn Sp. z o.o. –

Finaliści konkursów zawodowych, m.in. cukierniczych,

stypendia dla najlepszych uczniów

hotelarskich, ekonominczych

Współpraca z Cechem Rzemiosł Rożnych i innymi

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Marszałka

pracodawcami rynku kwidzyńskiego - praktyki zawodowe,

Województwa Pomorskiego i Starosty Kwidzyńskiego

zajęcia praktyczne, doposażenie pracowni szkolnych

Zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych

Płatne staże dla uczniów klas technik papiernictwa
w zakładzie RAFKA w ramach projektu „Praktyka czyni

i u pracodawców

mistrza-staże uczniowskie w branży drzewno-meblarskiej”

Ośrodek egzaminacyjny w zawodach technik hotelarstwa,

Kursy Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu

technik papiernictwa , kucharz, cukiernik

"Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół

Klasy hotelarskie - klasami akademickimi Wyższej Szkoły

zawodowych " - kurs barman / barista

Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

POZA NAUKĄ

Wycieczki zawodowe i branżowe

Udział w projektach edukacyjnych
Kreatywnie działający Samorząd Uczniowski, wspierający
zdrowe żywienie młodzieży - "Zdrowo jemy, na lekcjach nie
pośniemy"
Gazetka szkolna"Byle do piątku"- miesięcznik wydawany
przez uczniów i dla uczniów
Szkolne Koło Wolontariuszy " Wolontariusze Dwójka
Kwidzyn"
"Szkolna Szafa" - podaruj ciuchom drugie życie, wsparcie
finansowe dla Hospicjum i na Adopciaki Kwidzyn
Zajęcia dodatkowe zgodne z potrzebami edukacyjnymi
i zainteresowaniami uczniów
Zespół muzyczno - wokalny "Salem"
Sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS - piłka nożna,
piłka siatkowa

POMYŚL JUŻ TERAZ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
-JEDNA SZKOŁA, WIELE MOŻLIWOŚCI
Srebrna Szkoła
2022
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
CURIE
W KWIDZYNIE
TECHNIKUM NR 2 W KWIDZYNIE
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KWIDZYNIE
Nabyte kwalifikacje

Zawód

Technik papiernictwa

DRM.06. Produkcja
papierniczych

mas

włóknistych

i

wytworów

DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych
Technik żywienia i usług
gastronomicznych

Technik hotelarstwa

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Kucharz

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Cukiernik

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W KWIDZYNIE
TECHNIKUM NR 3 W KWIDZYNIE
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W KWIDZYNIE
ul. Staszica 25
82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 38 24
www.ckziukwidzyn.edu.pl

Liczba oddziałów

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM NR 3 W KWIDZYNIE
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, z których
Przedmiot
Nauczane języki
oceny wymienione na
realizowany
obce (w grupie
świadectwie
Zawód
w zakresie
oddziałowej albo
ukończenia szkoły
rozszerzonym
międzyoddziałowej)
będą brane pod
uwagę w postęp.
rekrutacyjnym
Technik mechatronik
1
1
1) Jęz. polski
1) Jęz. angielski
2) Matematyka
Technik elektronik
0,5
Matematyka
2) Jęz. niemiecki
3) Jęz. obcy II.1.
Technik urządzeń
4) Fizyka
i systemów energetyki
0,5
odnawialnej
OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 4 W KWIDZYNIE
Technik elektryk

Mechatronik

1

Mechanik pojazdów
1
samochodowych
Stolarz
0,5
Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
0,5
Jęz. angielski
w budownictwie
Oddział wielozawodowy –
0,5
młodociany pracownik*
Oddział wielozawodowy –
młodociany pracownik
0,5
(mechanik pojazdów
samochodowych)*
*obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
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1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Fizyka

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Kwidzynie

Przygotowanie do zawodu
 nowocześnie wyposażone pracownie
 wykwalifikowana kadra nauczycieli
 zajęcia praktyczne w szkole oraz
zakładach pracy
 egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w szkole
 zajęcia dodatkowe przygotowujące do
matury i egzaminy zawodowego
 doradztwo zawodowe
Współpraca z zakładami pracy
 praktyki w zakładach pracy
 klasa patronacka LACROIX
 roczny, płatny staż dla najlepszych
absolwentów
 stypendia dla uczniów za najwyższe wyniki
w nauce
 możliwość zatrudnienia dla najlepszych
absolwentów
Projekty
 „Podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego w powiecie kwidzyńskim –
większa zatrudnialność uczniów”
(bezpłatne kursy: prawa jazdy, lutowania,
spawania, SEP, płatne staże wakacyjne)
 Projekt „Gotowi do startu...Erasmus!”
Sukcesy
 Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
Marszałka Woj. Pomorskiego, Starosty
Powiatu Kwidzyńskiego
 Osiągnięcia sportowe – II miejsce
w Licealiadzie Powiatu Kwidzyńskiego
 Wysoka zdawalność egzaminów
maturalnych i zawodowych
 Konkurs o tytuł najlepszego technika
 Konkurs wiedzy technicznej
POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ ZDJĘCIA
ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ
www.ckziukwidzyn.edu.pl

https://www.facebook.com/pg/ckziu.kwidzyn
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W KWIDZYNIE
TECHNIKUM NR 3 W KWIDZYNIE
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 W KWIDZYNIE
Nabyte kwalifikacje

Zawód

Technik mechatronik

Technik elektronik

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie
i systemów mechatronicznych

urządzeń

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń
elektronicznych
ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik elektryk

Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych
ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

Mechatronik

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

Mechanik pojazdów
samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie
pojazdów samochodowych

Stolarz

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów
drewnopochodnych

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

BUD.11
Wykonywanie
robót
okładzinowych i wykończeniowych
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naprawa

montażowych,
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRABUTACH
TECHNIKUM W PRABUTACH
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PRABUTACH
ul. Szkolna 4
82-550 Prabuty
tel. 55 278 20 40
https://zspprabuty.pl

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM W PRABUTACH
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, z których
Przedmiot
oceny wymienione na
Liczba
realizowany
Nauczane języki
Zawód
świadectwie ukończenia
oddziałów
w zakresie
obce
szkoły będą brane pod
rozszerzonym
uwagę w postęp.
rekrutacyjnym
1) Jęz. polski
2) Matematyka
Technik automatyk*
0,5
3) Jęz. obcy II.1.
4) Fizyka
1) Jęz. angielski
Matematyka
2) Jęz. niemiecki
1) Jęz. polski
2) Matematyka
Technik handlowiec*
0,5
3) Jęz. obcy II.1.
4) Geografia
OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W PRABUTACH
Kierowca mechanik
Odział
wielozawodowy –
młodociany
pracownik**

0,5
Jęz. angielski
0,5

*przy naborze min. 12 ucz.
**obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
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1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Fizyka

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy II.1.
Geografia

NASI UCZNIOWIE:
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRABUTACH
TECHNIKUM W PRABUTACH
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PRABUTACH
Nabyte kwalifikacje

Zawód

Technik automatyk

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów
automatyki przemysłowej
ELM.04.Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Technik handlowiec

Kierowca mechanik

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
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Jeśli lubisz:
-nowe technologie,
-konstruować i projektować,
-poznawać ludzi z całego
świata

JABIL POLAND
Produkujemy
urządzenia,
których używasz na co dzień!
Wdrażamy najnowocześniejsze
rozwiązania
w
obszarach
elektroniki,
projektowania,
automatyzacji i produkcji.

....dołącz do nas!

Poszukujemy
-elektroników
-mechatroników
-automatyków
-mechaników
-informatyków

JABIL to idealne miejsce by
rozpocząć
swoją
zawodową
karierę - z pasją i mnóstwem
możliwości rozwoju!

rekrutacja_kwidzyn@jabil.com
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KLASA PATRONACKA TECHNIK AUTOMATYK
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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZNIÓW
W CELU PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują
się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch równolegle realizowanych części:
praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej
w szkole ponadpodstawowej lub na kursach dokształcających.
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę, w celu przygotowania zawodowego,
podpisania pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem.
W związku z zawarta umową o pracę i faktem uczęszczania do branżowej szkoły
ponadpodstawowej, młody człowiek uzyskuje podwójny statut prawny tj. ucznia i pracownika
młodocianego, jeśli dokształcenie teoretyczne realizowane jest w systemie poza szkolnym.
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika,
umiejętności teoretycznych i praktycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem
kwalifikacji zawodowych przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.
Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać
następujące warunki, które wskazuje KODEKS PRACY, DZIAŁ DZIEWIĄTY.
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH - ART. 190 i ART. 191:
 ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
 przedstawiają świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie
zagraża ich zdrowiu,
 ukończone 15 lat, ale nie więcej niż 18 lat.
Umowa o pracę z przygotowania zawodowego i wszelkie formalności związane
z zatrudnianiem młodocianego pracownika załatwia się w Cechu Rzemiosł Różnych
w Kwidzynie. Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie o pracę i zawiera się w przedziale
do 36 miesięcy. Młodociany pracownik - uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
I rok nauki – nie mniej niż 5%
II rok nauki – nie mniej niż 6%
III rok nauki – nie mniej niż 7% – wyliczony procent z przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału. Stawki wynagrodzeń ustalono w kwotach
najniższych, a potencjalni pracodawcy mogą wypłacać dla pracowników młodocianych wyższe
wynagrodzenia.
Praktyczna nauka zawodu w zakładzie kończy się egzaminem czeladniczym przed
Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Przed okresem, na jaki zawarto umowę
o naukę, każdy uczeń zobowiązany jest przystąpić do egzaminu czeladniczego, który
w rozumieniu przepisów i programów nauki, stanowi nieodłączny element procesu nauczania.
Egzaminy na czeladników przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Izbę
Rzemieślniczą. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku
wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. Pierwszym poziomie.
Nauka i praca w zakładach rzemieślniczych wyrabiają dużą samodzielność,
operatywność, a ponadto dają uczniom duże możliwości poznania toku pracy w zakładach
z ich całą złożonością. Bowiem rzemieślnik jest zarazem wytwórcą, zaopatrzeniowcem,
magazynierem, handlowcem i często księgowym w jednej osobie. Swoją wiedzę i zdobyte
doświadczenia ma możliwość przekazać swoim uczniom, by mogli oni nabywać w ten sposób
niezbędną wiedzę do samodzielnej pracy.
Rzemieślnicza nauka zawodu stanowi pełnoprawne ogniwo w systemie kształcenia zawodowego.

Bliższych informacji odnośnie nauki zawodu udziela 
Cech Rzemiosł Różnych w Kwidzynie, ul. Grudziądzka
tel. 55-279-33-45 lub 504-403-114.
67
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MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA
PRZEZ ABSOLWENTÓW BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA !!!

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły.
W branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu
branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Po ukończeniu
branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji (pierwsza uzyskana
w branżowej szkole I stopnia), absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom
technika.
Ważnym aspektem branżowej szkoły II stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego,
a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechatronik istnieje możliwość kontynuacji nauki
w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik mechatronik

Zawód
/kwalifikacja do uzyskania/

Technik mechatronik

/Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych/

Liczba
oddziałów

OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 1 W KWIDZYNIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KWIDZYNIE
Nauczany
język obcy

Jęz. angielski

1*

*przy naborze min. 20 os.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
będą brane pod uwagę w postęp.
rekrutacyjnym

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy IV.1.
Fizyka

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz istnieje możliwość kontynuacji nauki
w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód
/kwalifikacja do uzyskania/

Technik żywienia i usług gastronomicznych
/Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych/

Liczba
oddziałów

OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 2 W KWIDZYNIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KWIDZYNIE

1*

Nauczany
język obcy

Jęz. francuski

*przy naborze min. 20 os.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
będą brane pod uwagę w postęp.
rekrutacyjnym

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy IV.1.
Geografia

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych istnieje
możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia w zawodzie technik pojazdów
samochodowych

Zawód

Technik pojazdów samochodowych

/Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych/

Liczba
oddziałów

OFERTA EDUKACYJNA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W PRABUTACH
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRABUTACH
Nauczany
język obcy

Jęz. angielski

1*

*przy naborze min. 20 os.
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Obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
będą brane pod uwagę w postęp.
rekrutacyjnym

1)
2)
3)
4)

Jęz. polski
Matematyka
Jęz. obcy IV.1.
Geografia

W niniejszym „Informatorze ….” prezentowane są krótkie
charakterystyki zawodów, w których możesz się kształcić wybierając
szkołę ponadpodstawową prowadzoną przez Powiat Kwidzyński.
Wszystkie informacje pochodzą z wydanego przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji „Informatora o zawodach szkolnictwa branżowego”
autorstwa Tomasza Magnowskiego, Warszawa 2020.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.)

Lp.
1.

2.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co
najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego)
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna
prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej sportowej

3.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
1)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na
zmianę szkół do których kandyduje
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 16.05.2022 r. do
20.06.2022 r. do godz. 15:00
od 16.05.2022 r. do
31.05.2022 r. do godz. 15:00
I termin – 01.06.2022 r. - 9:00
(piłka ręczna dz.)
I termin – 06.06.2022 r. - 9:00
(piłka ręczna chł., kl. mundur.)
II termin1) - 27.06.2022 r. -9:00
I termin – do 17.06.2022 r.
II termin – do 08.07.2022 r.
od 24.06.2022 r. do
13.07.2022 r. do godz. 15:00

do 13.07.2022 r.

do 20.07.2022 r.

21.07.2022 r.

od 16.05.2022 r. do
25.07.2022 r.
od 22.07.2022 r. do
28.07.2022 r. do godz. 15:00

29.07.2022 r. do godz. 14:00
29.07.2022 r.
do 01.08.2022 r.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie.

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym
wymagane załączniki zgodnie z przepisami §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) mogą być procedowane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy §11b ww. rozporządzenia umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie
się rodziców i uczniów z wynikami postepowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach
internetowych szkół.

