REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2020/2021
WEJHEROWO
REDA
RUMIA
Terminy rekrutacji i składania dokumentów
na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r.
Lp.

Czynność

Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do grupy dwujęzycznej lub
sportowej.

11.05.2020 r. –
20.05.2020
r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

11.05.2020 r. –
23.06.2020 r. do
godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
3.

28.05.2020 r.
godz. 15:00

(II termin obowiązuje wyłącznie kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych II termin
16.06.2020 r.
od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)
godz. 15:00
10.06.2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
26.06.2020 r. –
szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 30.06.2020 r. do
(kopie lub oryginał).
godz. 15:00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
pozostałych wymaganych dokumentów.

do 10.07.2020 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13.07.2020 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 13.07.2020 r. –
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 20.07.2020 r.
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie
do godz.15:00
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

II termin
19.06.2020 r.

Niedostarczenie oryginału dokumentów powoduje skreślenie z listy
zakwalifikowanych do szkoły.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.07.2020 r.
do godz.14:00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:
·
W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych rodzic kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie
odmowy przyjęcia do szkoły, które uzyska w terminie do 5 dni.
10.

do 28.07.2020 r.

·
W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
·
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7
dni od dnia jego otrzymania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

11.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych
21.07.2020 r.
miejsc w szkole.

12.

Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do
22.07.2020 r.

Terminy postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)
Lp. Czynność

Termin

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do grupy dwujęzycznej.

22.07.2020 r. –
27.07.2020 r. do
godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 22.07.2020 r. –
27.07.2020 r. do
2. spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
godz. 15:00
3. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

28.07.2020 r.
godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
4. kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych

07.08.2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
pozostałych wymaganych dokumentów.

do 16.08.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.08.2020 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału 17.08.2020 r. –
świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
21.08.2020 r.
7.
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
do godz.15:00
przyjęcie do szkoły.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.08.2020 r.
godz. 14:00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:

9.



W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych rodzic kandydata może
do 31.08.2020 r.
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie
odmowy przyjęcia do szkoły, które uzyska w terminie do 5 dni.



W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.



Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7
dni od dnia jego otrzymania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole.

11.

Opublikowanie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

24.08.2020 r.
do
25.08.2020 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
Wejherowo
Regulamin rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej
do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

W Wejherowie
w roku szkolnym 2020/21
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)
3. Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dn. 31 stycznia 2020 r.
§ 1.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
2. Dokumentacja kandydata do klasy pierwszej zawiera:
1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora
ukończonej szkoły, oryginał),
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora
ukończonej szkoły, oryginał),
4. trzy fotografie podpisane na odwrocie,
5. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których
mowa w § 2 ust. 4 pkt 2–5,
6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o stopniu niepełnosprawności wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata),
7. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata).
3. Kandydaci składają dokumenty w terminie podanym w Zarządzeniu Pomorskiego Kuratora
Oświaty.
§ 2.
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy liceum decyduje suma punktów:
1. uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty,
2. za oceny z zajęć edukacyjnych w zależności od wyboru klasy:
Klasa
Przedmioty
humanistyczno-prawnicza
j. polski, matematyka, j. angielski, historia
medyczno-biologiczna, w tym grupa dwujęzyczna j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
medyczno-chemiczna
j. polski, matematyka, j. angielski, chemia
ekonomiczna, w tym grupa dwujęzyczna
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
politechniczna
j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka
informatyczna
j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
3. za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
2. W procesie rekrutacji kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów:
1. 100 punktów za egzamin ósmoklasisty,
2. 72 punkty za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 1 pkt 2,

3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
3. Punkty za egzamin ósmoklasisty przelicza się w następujący sposób:
1. wynik przedstawiony w procentach z:
a. języka polskiego,
b. matematyki – mnoży się przez 0,35
2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3,
3. wyniki obliczone zgodnie z pkt 2 i 3 sumuje się.
4. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się z czterech zajęć
edukacyjnych o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 według następujących zasad:
1. celujący - 18 punktów,
2. bardzo dobry - 17 punktów,
3. dobry - 14 punktów,
4. dostateczny - 8 punktów,
5. dopuszczający - 2 punkty.
5. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia
7września 1991r. o systemie oświaty , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia
2017r.:
a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się
10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów,
f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3
punkty;
5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów,

c.

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d. powiatowym - przyznaje się 1 punkt;
7. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu –
3 punkty.
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym
że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.
7. O przyjęciu do grupy dwujęzycznej decyduje w pierwszej kolejności pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych, a następnie ilość punktów o których mowa w §2 ust. 1
§ 3.
1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, zostaną przyjęci w pierwszej
kolejności.
2. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty,liczbę punktów przelicza się na podstawie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610)
§ 4.
1. W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy ilość miejsc w wybranym oddziale, o przyjęciu
zadecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacyjnym.
2. Kandydatowi, który nie dostanie się do wybranej klasy, zaproponowany zostanie oddział,
w którym będą wolne miejsca.
§ 5.
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą .
§ 6.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie – Samochodówka

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA- PROFIL
Lingwistyczna- dwujęzyczna

Biologiczno- sportowa

Teatralna
Prawnicza
Zdrowia publicznego
Matematycznoinformatyczna

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY
PRZY REKRUTACJI
j.polski, j. obcy I,
matematyka, j. obcy II

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W TRAKCIE NAUKI
j. polski, j. angielski, historia

Test preferencji i
kompetencji językowych
02.06.2020 godz. 15.00
j.polski, j. obcy, matematyka, j. angielski, biologia, chemia
biologia

j. polski, matematyka, j.
angielski, geografia
j. polski, j. angielski,
matematyka, historia
j. polski, matematyka, j.
obcy, biologia
j. polski, matematyka, j.
obcy, informatyka

Test sprawności fizycznej
28.05.2020 godz. 15.00
j. polski, j. angielski,
geografia
j. polski, j. angielski, wiedza o
społeczeństwie
j. polski, j. angielski, biologia
j. angielski, matematyka,
informatyka

TECHNIKUM NR 3
KLASA- PROFIL
Technik spawalnictwa
Technik pojazdów
samochodowych
Technik chłodnictwa i
klimatyzacji
Technik fotografii i
multimediów

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY
PRZY REKRUTACJI
j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka
j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka
j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka
j. polski, j. obcy,
matematyka, plastyka

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W TRAKCIE NAUKI
matematyka
matematyka
matematyka
j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2
KLASA- PROFIL
Mechanik pojazdów
samochodowych
Elektromechanik pojazdów
samochodowych
Ślusarz
Mechatronik

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY
PRZY REKRUTACJI
j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka
j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka
j. polski, j. obcy,
matematyka, fizyka
j. polski, j. obcy,
matematyka, plastyka

PRAKTYKI
W własnym zakresie
W własnym zakresie
W własnym zakresie lub
w firmie ZOELLER TECH
W własnym zakresie lub
w firmie ZOELLER TECH

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 Wejherowo im. Ks. Edmunda
Roszczynialskiego

5 letnie - Technikum Nr 2
Nazwa zawodu
Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Technik technologii
żywności ( cukiernik)
Technik logistyk

Technik spedytor

Technik organizacji
turystyki
Technik usług kelnerskich

Technik programista

Technik rachunkowości

Punktowane przedmioty
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 geografia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 chemia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 geografia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 fizyka
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 chemia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 chemia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 geografia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 geografia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 geografia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 biologia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 informatyka
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 informatyka

4 – letnie - IV Liceum Ogólnokształcące

Nazwa klasy

Punktowane przedmioty

Klasa sportowa z edukacją
pożarniczą ( mundurowa)






język polski
matematyka
język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
biologia

Do klasy sportowej z edukacją pożarniczą kandydaci przystępują do testu sprawności fizycznej w terminie 28
maja godz. 15.00 ( II termin 15 czerwca godz. 15.00)

3- letnia - Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1
Nazwa zawodu
Sprzedawca
Kucharz
Magazynier - logistyk

Punktowane przedmioty
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 chemia
 język polski
 matematyka
 język obcy (pierwszy obowiązkowy dla kandydata)
 geografia

PZS2 Elektryk Wejherowo

TECHNIKUM
1. Technik elektryk- specjalność: elektroenergetyka, odnawialne źródła energii,
inteligentne instalacje.
2. Technik energetyk- specjalność: automatyka przemysłowa i urządzenia pomiarowe,
nadzór i obsługa maszyn, urządzeń w elektrowniach: cieplnych, wodnych
i niekonwencjonalnych.
3. Technik elektronik- specjalność: automatyka i robotyka, szerokopasmowy Internet,
inteligentne budynki.
4. Technik automatyk- specjalność: programowanie i wykorzystanie sterowników
w instalacjach przemysłowych i w układach automatyki.
5. Technik informatyk- specjalność: programowanie aplikacji mobilnych, grafika i animacja
komputerowa, naprawa komputerów.

6. Technik programista- specjalność: opracowywanie i wdrażanie do użytku programów
komputerowych, programów zarządzających bazami danych, programów aplikacyjnych,
systemowych, narzędziowych.
7.Technik teleinformatyk- specjalność: szerokopasmowy Internet, zarządzanie serwerami,
komunikacja elektroniczna.
8. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej- specjalność: uruchamianie
i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych: telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
oraz szerokopasmowych sieci kablowych i światłowodowych.
9. Technik urządzeń dźwigowych- specjalność: uruchamianie i eksploatacja urządzeń
dźwigowych (wind, schodów ruchomych), organizacja prac związanych z nadzorem
technicznym i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Branżowa Szkoła I Stopnia
Zawód: elektryk, elektronik, automatyk

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie

Kształcenie odbywa się w 21 zawodach, w czterech obszarach: usługowym, budowlanym,
mechanicznym i gastronomicznym.
Obszar usługowy obejmuje zawody: fryzjer, stolarz, tapicer i sprzedawca, krawiec, elektryk.

W branży budowlanej można kształcić się w zawodach: murarz-tynkarz, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych i dekarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Obszar mechaniczny to zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz ,złotnik-jubiler, lakiernik
samochodowy

Natomiast sektor gastronomiczny obejmuje następujące zawody: kucharz, cukiernik, piekarz,
przetwórca mięsa.

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie
Liceum Służb Mundurowych >>



klasa wojskowa
klasa policyjna

Technikum mundurowe >>


technik eksploatacji portów i terminali

profil: obsługa celna i logistyka międzynarodowa
profil: cyberbezpieczeństwo i nowe technologie (nowość)


technik geodeta

profil: geodezja wojskowa

Technikum branż kreatywnych >>


technik grafiki i poligrafii cyfrowej

profil – E-sport (kształcenie z wykorzystaniem gier komputerowych)


technik organizacji reklamy

profil: media, film, fotografia


technik realizacji nagrań i nagłośnień

profil: realizator dźwięku


technik architektury krajobrazu

profil: rzeźba ogrodowa

Rumia I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich
Profile:
- humanistyczny
- politechniczny

- farmaceutyczno- medyczny
- dwujęzyczny
- ekonomiczny

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi

TECHNIKUM
1. Technik logistyk
Po ukończeniu masz możliwość zatrudnienia jako specjalista do sraw:


zaopatrzenia



sprzedaży i prognozowania popytu



planowania zakupów



handlu elektronicznego (e-commerce)



logistyki miejskich usług infrastrukturalnych



systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję



gospodarki odpadami



planowania produkcji i zapasów



gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań



transportu wewnętrznego



konstruowania rozkładów jazdy



logistycznych służb mundurowych i kryzysowych

2. Technik spedytor

Po ukończeniu szkoły masz możliwość zatrudnienia jako:


specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej



sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych



spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy



referent spedycyjny



kierownik punktu ładunkowego



dyspozytor ładunkowy



organizator przewozów



taksator



specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji

3. Technik usług fryzjerskich
Po ukończeniu szkoły masz możliwość:


pracy w salonie fryzjerskim w kraju lub zagranicą



praca w studiach kosmetycznych



pracy w salonach piękności i metamorfozy



pracy jako menadżer salonu fryzjerskiego



stworzenie miejsca pracy - otworzenie salonu fryzjerskiego



pracy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich
jako np. przedstawiciele handlowi



pracy jako fryzjer-charakteryzator w telewizji, na planie filmowym lub w teatrze

4. Technik hotelarstwa
Po ukończeniu szkoły masz możliwość podjęcia pracy w :


zakładach hotelarskich



ośrodkach wypoczynkowych



zakładach uzdrowiskowych



administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w
branżowych organizacjach i stowarzyszeniach



możesz prowadzić własną działalność gospodarczą



na stanowisku kierownika, menedżera hotelu



pracownik recepcji hotelowej



kierownik służby pięter w hotelu, inspektor pięter, pokojowa



firmach zajmujących się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc
pod ich budowę



własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne

5. Technik przemysłu mody
Po ukończeniu szkoły masz możliwość:


podjąć pracę np. w zakładzie odzieżowym, salonie mody, butiku, salonie dekoracji
okien, sklepie odzieżowym



organizowania i kontrola procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych



prowadzenia własna działalność gospodarcza związana z projektowaniem i
wykonywaniem wyrobów odzieżowych



na stanowisku kierownika produkcji



na stanowisku pracownik działu przygotowania produkcji



projektowania wyrobów odzieżowych



opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych



wytwarzania wyrobów odzieżowych



projektant mody – konstruktor odzieży



projektant tkanin



zarządzanie produkcją odzieży



stylista



organizator pokazów mody



dziennikarz mody



dekorator witryn – marchandiser

6. Technik organizacji turystyki
Możliwości zatrudnienia:


biura podróży



agencje turystyczne



hotele



restauracje



agroturystyka



domy wczasowe



punkty informacji turystycznej



urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i
promocją turystyki



biura organizatorów kongresów i konferencji



lotniska



własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

7. Technik żywienia i usług gastronomicznych
Po ukończeniu szkoły masz możliwość:


pracy na stanowisku kierownika do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych



pracy na stanowisku menagera do spraw planowania i organizowania usług
gastronomicznych



pracy na stanowisku kierownika produkcji gastronomicznej



pracy na stanowisku kucharza w : restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach
żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych, itp.



prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Zawody: fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy, sprzedawca
Klasa wielozawodowa kształci w zawodach:
Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Blacharz izolacji przemysłowych
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektronik
Elektryk
Fotograf
Garbarz skór
Introligator
Kaletnik
Kamieniarz
Kierowca mechanik
Kominiarz
Kowal

Krawiec
Kuśnierz
Lakiernik
Magazynier-logistyk
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Mechatronik
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter kadłubów jednostek pływających
Monter konstrukcji budowlanych
Monter nawierzchni kolejowej
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter systemów rurociągowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Obuwnik
Ogrodnik
Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Operator maszyn i urządzeń hutniczych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Operator maszyn leśnych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Optyk-mechanik
Piekarz
Przetwórca ryb
Stolarz
Szkutnik
Ślusarz
Tapicer
Wędliniarz
Zegarmistrz
Zdun
Złotnik-jubiler

