
Informacje na dzień   24.03.2020r.

Informacja przygotowana przez pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gostycynie na podstawie otrzymanych informacji ze szkół i stron www

- oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
                               
I. ZESPÓŁ  SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH W TUCHOLI      ul. Nowodworskiego 9-13   tel.  52 3348483         

 www.zsliatuchola.pl      zslia@tuchola.pl www.facebook.com/zsliatuchola
   Typy szkół: Technika (5 lat)   -        Technik Organizacji Turystyki

-      Technik Agrobiznesu 
-      Technik Ekonomista
-      Technik Architektury Krajobrazu 
-      Technik Rolnik

Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata):   - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (praktyka w szkole)- (kwalifikacje: eksploatacja       
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi  stosowanych w rolnictwie)

- wielozawodowa (praktyka u pracodawcy) -kształcenie 3-letnie, jedna kwalifikacja

Wymagane dokumenty: od 11 V do 23 VI   2020r. -   podanie- od pedagoga szk. lub z sekretariatu ZSLiA  lub strony  www
- opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub inne orzeczenia lekarskie
- 2 fotografie ( z nazwiskiem na odwrocie),  
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne (od 1 do 3 miejsca) lub działalność w wolontariacie
- zaświadczenie o przyjęciu  na praktykę w przypadku młodocianych pracowników
- kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi  schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia 

kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej lub orzeczenie o niepełnosprawności
- ewentualnie podanie do internatu

W terminie od  26 czerwca  do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00:
- kopia świadectwa ukończenia SP
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu

Przedmioty brane pod uwagę w procesie  rekrutacji do typów szkół:
              -        Technikum Rolnicze; j. polski, j. obcy, matematyka, biologia

- Techn. Agrobiznesu: j. polski,  j. obcy,  matematyka, geografia
- Techn. Ekonomiczne: j. polski,  j. obcy,  matematyka, geografia
- Techn. Architektury Krajobrazu: j. polski,  j. obcy,  matematyka, biologia
- Technikum Organizacji Turystyki - j. polski,  j. obcy,  matematyka, geografia
- szkoły branżowe- j. polski, j. obcy,  matematyka, biologia

II. TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI ul. Nowodworskiego 9-13 tel. 52 3348661   lub 52 3348665         
www.tltuchola.pl sekretariat@tltuchola.pl

   Typ szkoły:               -       Technikum Leśne (5 lat)      technik leśnik                           
dodatkowo- kurs pilarza

Wymagane dokumenty:  od 11 V do 23 VI 2020r.                   
               -       podanie- wniosek o przyjęcie do szkoły wg wzoru

- 3 fotografie ( z nazwiskiem na odwrocie),
- pozostałe informacje zawarte są na stronie www szkoły w zakładce Kandydaci/regulamin rekrutacji

W terminie od  26 czerwca  do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00:
- kopia świadectwa ukończenia SP
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu 

Przedmioty brane pod uwagę w procesie  rekrutacji do typów szkół:
- Techn. Leśne:  j. polski,  j. obcy,  matematyka, biologia

III. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TUCHOLI ul. Pocztowa 8 a tel. 52 3363850  lub 52 3363850
www.nowodworek.pl    sekretariat@nowodworek.pl

   Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące (4 lata) z klasami :
- klasa dziennikarsko-medialna z rozszerzonym j. polskim
- klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką
- klasa medyczno-przyrodnicza z rozszerzoną biologią
- klasa społeczno-prawna z rozszerzoną geografią

Drugie rozszerzenie każdy wybiera sam spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, j.angielskiego lub wos.
Wymagane dokumenty: od 11 V  do 23 VI 2020r. -       

- podanie  (wg wzoru ustalonego przez szkołę)
- 2 fotografie ( z nazwiskiem na odwrocie)

  w terminie  od 26 czerwca do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00
- oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną przez dyrektora SP
- oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu  poświadczone przez dyrektora SP
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne (od 1 do 3 miejsca) lub działalność w wolontariacie

Przedmioty brane pod uwagę w procesie  rekrutacji do typów szkół: j. polski, j.obcy, matematyka, przedmiot wskazany przez kandydata spośród:
biologii, chemii, fizyki, geografii  lub historii

IV. ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH W  TUCHOLI ul. Świecka  89 a   tel. 52 3343363
www.zslit-tuchola.pl                 poczta@zslit-tuchola.pl

   Typy szkół: Technikum nr 1 (5 lat):
Technikum Mechaniczne -technik mechanik

-       kwalifikacje zawodowe: K1  wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;  K2 organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technikum Handlowe - technik handlowiec
- kwalifikacje zawodowe: prowadzenie sprzedaży; prowadzenie działalności handlowej

                                   Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych     - technik żywienia i  usług gastronomicznych
- kwalifikacje zawodowe: sporządzanie potraw i napojów; organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Informatyczne - technik informatyk
- kwalifikacje zawodowe: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami; tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technikum Logistyczne - technik logistyk
- kwalifikacje zawodowe: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i 
magazynowania; zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych; organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technikum Hotelarstwa - technik hotelarstwa
kwalifikacje zawodowe: planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

http://www.zsliatuchola.pl/
http://www.zslit-tuchola/
http://www.nowodworek.pl/
mailto:sekretariat@tltuchola.pl
http://www.tltuchola.pl/


Szkoła Branżowa I stopnia- trzyletnia w zawodach:
- kucharz (klasa wielozawodowa,  kwalifikacje- sporządzanie potraw i napojów) - praktyka w Tucholskim Centrum 

Edukacji Zawodowej lub u  pracodawcy
- mechanik pojazdów samochodowych - praktyka w TCEZ lub u  pracodawcy, kwalifikacje- diagnozowanie i naprawa

elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
- elektromechanik pojazdów samochodowych- praktyka w TCEZ lub u  pracodawcy, kwalifikacje- obsługa, 

diagnozowanie  oraz  naprawa układów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- elektromechanik - - praktyka w TCEZ lub u  pracodawcy
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych- praktyka w TCEZ 
- operator obrabiarek skrawających -  praktyka w TCEZ lub u  pracodawcy
- sprzedawca (klasa wielozawodowa, kwalifikacje- prowadzenie sprzedaży )- praktyka u pracodawcy
- zawody z praktyką w zakładzie pracy : ślusarz, krawiec, elektryk, fryzjer, piekarz, cukiernik, stolarz,  murarz-

tynkarz, lakiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  wędliniarz, monter sieci i instalacji  
sanitarnych, kamieniarz, kominiarz, fotograf, ogrodnik, blacharz samochodowy i inne

Wymagane dokumenty: od 11 V do 23 VI 2020r. -       
- podanie,

- 2 fotografie ( z nazwiskiem na odwrocie),
- karta zdrowia ucznia (po wakacjach)
- zaświadczenie o przyjęciu  na praktykę w przypadku młodocianych pracowników
- zaświadczenie o posiadanych osiągnięciach (np. sportowe, artystyczne, przedmiotowe)
- opinie, orzeczenia z Poradni Psych.-Pedag. lub specjalistycznych, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli ktoś 

posiada),
- podanie o przyznanie miejsca w  internacie

do 26 czerwca  do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00  - świadectwo ukończenia SP z wynikami egzaminu 
           Przedmioty brane pod uwagę  podczas rekrutacji:

w tech. logistycznym, handlowym i hotelarstwa: j. polski,  j. angielski, matematyka, geografia
w tech. mechanicznym i informatycznym : j. polski,  j. angielski, matematyka, fizyka
w tech. żywienia i usług gastronomicznych: j. polski,  j. angielski, matematyka, biologia
w szkole branżowej: j. polski,  j. angielski, matematyka, historia

V. TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ     ul. Świecka 89 a tel. 52-334-35-31, 52336-37-53, doradca zawodowy 52 336-37-52
www.tcez.tuchola.pl

              Oferta: zajęcia praktyczne dla uczniów po SP w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, krawiec, ślusarz
*w Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkoły dla dorosłych – bezpłatne:
- Liceum Ogólnokształcące - dla dorosłych po SP i szk. branżowej
- Szkoła Policealna – dla absolwentów szkół średnich
- technika
- kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach  po szkole branżowej i średniej, po szkole podstawowej oraz szkolenia

  Wymagane dokumenty dla dorosłych: -       podanie (wzór)
- 3 fotografie ( z nazwiskiem na odwrocie),
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły
- ksero dowodu osobistego,
- zaświadczenie lekarskie,
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli ktoś posiada)

VI. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TUCHOLI                  
ul. Piastowska 30 tel. 52 334 50 24   

szkoła branżowa I stopnia - kształcenie w zawodach z  praktyką w TCEZ oraz inne z praktyką u rzemieślnika/pracodawcy

VII. LO Koronowo ul. Szkolna 4  86-010 Koronowo      tel. 523822450    www.lo-koronowo.pl liceumkoronowo@gmail.com
klasa menedżersko-medyczna (z elementami ratownictwa medycznego)
klasa mundurowa- penitencjarna
klasa medialno-prawna (humanistyczna)

VIII. ZESPÓŁ SZKÓŁ Z AWODOWYCH Koronowo ul. Dworcowa 53   86-019 Koronowo  tel. 52 382 2246   www.zsz-koronowo.pl   

Technikum (5 lat)  – technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik informatyk
- technik mechanik (kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających i M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń)
- technik logistyk

Szkoła Branżowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca

klasy wielozawodowe - do której uczęszczać mogą uczniowie kształcący się w dowolnym zawodzie 
i realizujący praktykę w zakładach pracy,: m.in. kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, murarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, wędliniarz, krawiec, 
ślusarz.

IX. IX     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Rydygiera 12 a,  87-100 Toruń ,  tel./fax 56-648 38 60
 e-mail: ixlotorun@interia.pl         www.ixlo.torun.pl                                                                            

Profile – zdrowia i urody  - humanistyczno-pedagogiczny - ogólny z j.hiszpańskim - logistyczny NOWOŚĆ!

X. TECHNIKUM im. gen. Józefa Hallera w Owidzu, ul.Szkolna 6, 83-211 Jabłowo, województwo pomorskie , tel. 58 56-248-25, 
e-mail: sekretariat@technikumowidz.pl     fax: 58 56-248-25,   www.technikumowidz.pl

   Typy szkół: Technik elektronik (5 lat)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (5 lat)
Technik hotelarstwa (5 lat)
Technik geodeta (5 lat)
Technik informatyk (5 lat)

Technik mechatronik (5 lat)  Aby zalogować się w systemie rekrutacji elektronicznej kliknij na link: https://starogard.edu.com.pl/Kandydat

https://starogard.edu.com.pl/Kandydat
http://www.technikumowidz.pl/
http://www.ixlo.torun.pl/
mailto:ixlotorun@interia.pl
http://www.zsz-koronowo.pl/
mailto:liceumkoronowo@gmail.com
http://www.lo-koronowo.pl/
http://www.tcez.tuchola.pl/


BYDGOSZCZ – obowiązuje nabór elektroniczny          www.bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat

XI. ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO w BYDGOSZCZY  ul. Filmowa 1, e- mail: zsogrodniczych@wp.pl
www.zsogrodniczych.edupage.org, tel.: 52-372-62-65 , 52-372-62-75

Typy szkół: Technik weterynarii
Technik architektury krajobrazu
Technik hodowca koni
Technik rolnik
Technik ogrodnik

XII. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy, ul. Pestalozziego 18 ,  85-095 Bydgoszcz,  tel. sekretariat 52 341 03 29
tel. warsztaty 52 341 50 22,   fax 52 341 34 12   www.zsb.bydgoszcz.pl         kontakt@zsb.bydgoszcz.pl

   typy szkół: Technik budownictwa (5 lat)
Technik budownictwa z innowacją elementy architektury - NOWOŚĆ
Technik budownictwa z innowacją budownictwo energooszczędne
Technik budownictwa z innowacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD
Technik robót wykończeniowych w budownictwie - NOWOŚĆ
Technik renowacji elementów architektury z innowacją architektura wnętrz 
Technik geodeta
Technik geodeta z innowacją geoinformatyka - NOWOŚĆ
Technik geodeta z innowacją geodezja wojskowa
Technik budowy dróg

Branżowa szkoła I stopnia – 3 lata
Dekarz 
Monter stolarki budowlanej – nowość 
Monter sieci i instalacji sanitarnych  - nowość nr 7
Monter  robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją posadzkarz wykładzin podłogowych
Murarz - tynkarz

XIII. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH w Bydgoszczy, ul. M.Karłowicza 20,  85-092 Bydgoszcz, tel./fax: 52 341 44 44
mail: zse@zse.bydgoszcz www.zse.bydgoszcz.pl

   Typy szkół:  Technikum  Elektroniczne (5 lat):
- Technik Elektronik
- Technik Teleinformatyk
- Technik Informatyk

Branżowa Szkoła I stopnia Elektroniczna nr 7 (3 lata) -  elektronik

XIV. ZESPÓŁ SZKÓŁ   SAMOCHODOWYCH w Bydgoszczy   ul. Powstańców Wlkp. 63 Bydgoszcz 85-090  tel.52-342-39-39   www.zss.pl   sek@zss.pl    

   Typy szkół: Technik pojazdów samochodowych (5 lat)
Technik Transportu Drogowego (5lat)
Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata)

mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
kierowca mechanik

XV. TECHNIKUM KOLEJOWE  w Bydgoszczy , ul. Unii Lubelskiej 4c,  tel. 52 584 1006 lub 502 340 870 (dyr.)
www.kolejowe.edu.pl,  e-mail: rekrutacja@kolejowe.edu.pl,                                                

   typy szkół: Technika (5 lat): Technik Transportu Kolejowego
Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego
Technik Budownictwa Kolejowego

Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

 XVI. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH w Bydgoszczy  ul. Św. Trójcy 37   tel. 523791261, 609999702    www.zsm1.bydgoszcz.pl
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik programista
Technik informatyk
Technik mechanik lotniczy
Technik awionik
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (kolejarz)
Technik transportu kolejowego (kolejarz)
Branżowa szkoła I stopnia nr 10 – mechatronik
Klasy Mistrzostwa Sportowego : wioślarska, piłki nożnej i koszykarska/wielozawodowa 

POWIAT  SEPÓLNO KRAJEŃSKIE:

 Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku – ul. Pocztowa 14 a tel. 52 3897066  www.lowiecbork.edu.pl
 Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim – ul. Młyńska 42 tel. 52 3882154   www. losepolno.szkolnastrona.pl/bip
 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim – ul. Przemysłowa 15   tel.52 3882107    www.zspsepolno.pl           
(technik budownictwa, technik budowy dróg)
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – ul. Pocztowa 14b   tel. 52 3897160   www.ckziu-wiec-
bork.pl
 Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim ul. Hallera 29   tel. 52 3882686    www.zs2-sepolno.pl

https://www.bip.powiat-sepolno.pl/383,zespol-szkol-nr-2-w-sepolnie-krajenskim
https://www.bip.powiat-sepolno.pl/382,centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego-w-wiecborku
http://www.zspsepolno.pl/
https://www.bip.powiat-sepolno.pl/381,zespol-szkol-ponadpodstawowych-w-sepolnie-krajenskim
https://www.bip.powiat-sepolno.pl/379,liceum-ogolnoksztalcace-w-sepolnie-krajenskim
https://www.bip.powiat-sepolno.pl/380,liceum-ogolnoksztalcace-im-j-korczaka-w-wiecborku
http://www.zsm1.bydgoszcz.pl/
mailto:rekrutacja@kolejowe.edu.pl
http://www.kolejowe.edu.pl/
mailto:zse@zse.bydgoszcz.pl
mailto:kontakt@zsb.bydgoszcz.pl
http://www.zsogrodniczych.edupage.org/
mailto:zsogrodniczych@wp.pl
http://www.bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat


Wykaz szkół ponadpodstawowych w Chojnicach     ( rok szk. 2020  /2021)

OBOWIĄZUJE NABÓR ELEKTRONICZNY                   www.chojnice.edu.com.pl  /Kandydat

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej– ul. Świętopełka 1 Chojnice (w  ww.bursa.chojnice.pl )  sekretariat@bursa.chojnice.pl              tel./fax 523972996

1. II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach    ul. Świętopełka 1   tel. 52 397 20 21    e-mail: sekretariat@2lochojnice.pl      www.2lochojnice.pl
klasa:
 HUMANISTYCZNA przedmioty wiodące:  język polski, historia, przedmiot uzupełniający: wos w praktyce
 MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA: przedmioty wiodące:  matematyka i geografia
 MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA: przedmioty wiodące:  matematyka i informatyka
 MATEMATYCZNO-FIZYCZNA : przedmioty wiodące:  matematyka i fizyka, z godz. dyrektorskich informatyka-programowanie
 BIOLOGICZNO-CHEMICZNA: przedmioty wiodące:  biologia, chemia

Kandydaci do  klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, wydrukowany z systemu wraz  z  dokumentami  
opisanymi  w  ustawie w  terminie  ustalonym  przez  Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tj. od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020r.

1. Zespół Szkół w Chojnicach    ul. Nowe Miasto 4-6 tel. 52 396 0120 fax 52- 397 5017
www.zs-chojnice.pl szkola@zs-chojnice.pl

  typy szkół: Liceum Ogólnokształcące:
 klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. polski,  historia, j.angielski lub j.niemiecki
 klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, j.angielski lub j.niemiecki
 klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j.polski, biologia, j.angielski lub j.niemiecki
 klasa z przedmiotami rozszerzonymi : geografia, wos, j.angielski lub j.niemiecki
 klasa z przedmiotami rozszerzonymi :  chemia, biologia, j.angielski lub j.niemiecki

Technikum:
 Ekonomiczne (klasa biznesowo-menedżerska, rozszerzona  geografia)
 Handlowe (klasa marketingowo-dystrybucyjna, rozszerzona geografia)
 Informatyczne (klasa programistyczno-graficzna, rozszerzona matematyka)

1. Technikum nr 1  w Chojnica  ch      ul. Kościerska 11      tel. 52 397 30 72,  52 397 63 10
    www.technikum1chojnice.pl                     sekretariat@technikum1chojnice.pl

   typy szkół: Technikum nr 1:
 technik mechanik
 technik elektryk
 technik elektronik
 technik informatyk
 technik budownictwa
 technik mechatronik
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 technik programista
 technik pojazdów samochodowych


1. Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach   ul. Kościerska 10    tel. 882616197     www. bzdz.pl/technikum-mundurowe-chojnice/        chojnice@bzdz.pl
- Technikum Logistyczne-  klasy mundurowe o profilach:  wojskowym,  policyjnym, strażackim oraz służby więziennej

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach     ul. Angowicka 45 tel. 52 397 34 75   lub   52 397 24 71

www.zsp2.chojnice.pl      zsp2@chojnice.pl
    typy szkół:     Technikum nr 4: 

- technik pojazdów samochodowych
- technik technologii drewna
- Branżowa Szkoła I stopnia: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, wielozawodowa:

piekarz, stolarz, ślusarz, murarz-tynkarz, elektromechanik, cukiernik, wędliniarz, krawiec, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz 
samochodowy, rolnik, lakiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, tapicer, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

1. Technikum  nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach ul. Sukienników 13 tel. 52 397 23 23

www.tech3chojnice.pl e- mail: kontakt@tech3chojnice
 Technik Hotelarz
 Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
 Technik Obsługi Turystycznej
 Technik Fotografii i Multimediów

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach   ul. Grunwaldzka 1 tel. 52 397 70 87
www.katolik.chojnice.pl    sekretariat@katolik.chojnice.pl

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące       średnia ocen  min 4.0
- rozszerzony program nauki języków obcych: j. angielski, j. niemiecki oraz historii
- dowolny wybór zajęć fakultatywnych (według zainteresowań) oraz nauka j. łacińskiego, filozofii

- wymagana opinia moralności od księdza proboszcza,
- świadectwo ukończenia SP i ksero odpisu skróconego aktu urodzenia
- poświadczony przez szkołę wypis wszystkich ocen z I półrocza lub II trymestru
- opinia PPP- jeśli uczeń posiada
- 2 fotografie, dokumenty należy składać osobiście
- opłata za naukę w liceum wynosi 100,00 PLN za miesiąc przez cały rok kalendarzowy.

2. Technikum nr 2  w Chojnicach ul. Dworcowa 1 tel. 52 397 49 40 www.zskp.chojnice.pl            zsrchojn@izd.psl.org.pl
Typy szkół: Technikum

 technik ekonomista w formie tradycyjnej lub prawno-mundurowej

http://www.zskp.chojnice.pl/
http://www.katolik.chojnice.pl/
http://www.tech3chojnice.pl/
http://www.zsp2.chojnice.pl/
mailto:sekretariat@technikum1chojnice.pl
http://www.technikum1chojnice.pl/
mailto:szkola@zs-chojnice.pl
http://www.zs-chojnice.pl/
mailto:sekretariat@2lochojnice.pl
mailto:sekretariat@bursa.chojnice.pl
http://www.bursa.chojnice.pl/
http://www.chojnice.edu.com.pl/


 technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
 technik rolnik 
 technik logistyk – w formie cywilnej lub mundurowej
 technik rachunkowości

SZCZEGÓŁOWE TERMINY REKRUTACJI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM   znajdziesz
w Zarządzeniu nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty   z dnia 31 stycznia 2020r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ   SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE www.zss.czluchow.org.pl
  ul. Koszalińska 2b tel. 59-82 21 157 sekretariat@zss.czluchow.org.pl               77-300 Człuchów zssczluchow.sprawy@gmail.com

    Typy szkół: Szkoła Podstawowa Sportowa
Liceum Ogólnokształcące Sportowe : dyscypliny: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, kajakarstwo

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.obcy lub j.polski, historia, j.obcy lub matematyka , geografia/informatyka i j.obcy
      możliwość nauki j.obcego: niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

termin składania wniosków do szkoły: 11.05 – 20.05.2020r.
próby sprawności fizycznej: 26.05.2020r. o 16.00 i 16.06 2020r. o godz. 16.00

Informacje dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych
  wg Zarządzenia nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 roku

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas I 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz 3-letnich branżowych szkół  I stopnia od 11 maja 
2020r. do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00                                                                                                                                                                                          
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do  klas I 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz 3 -letnich branżowych szkół  I stopnia, w której 
program nauczania wymaga od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji od 11 maja do 20 maja 2020r. do godz. 15.00
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych np. artystycznych  od 21 maja do 3 czerwca 2020r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 22 maja do 25 maja 2020r.
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych - 27 maja 2020r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych –
10 czerwca 2020r. godz. 12.00
5.  Uzupełnienie  wniosku o  przyjęcie  do klas  I  4-letnich liceów ogólnokształcących,  5-letnich techników oraz  3-letnich branżowych szkół    I  stopnia  o
świadectwo ukończenia SP oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00
6.  Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o  przyjęcie  do  klas  I oraz  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  kandydata  warunków
poświadczonych w oświadczeniach – do 24 czerwca 2020r.
7.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 10 lipca  2020r.
8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do szkół 13 lipca 2020r. godz. 12.00
9. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 11 maja 2020r. do 14 lipca 2020r.
10. Potwierdzenie  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia SP i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 13 lipca 2020r. do  20 lipca 2020r. do godz.
15.00
11. Podanie listy przyjętych lub nieprzyjętych do szkół 21 lipca 2020r. godz. 12.00.

Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych w procesie rekrutacji wynosi 200,  w tym:
- za ukończenie SP z wyróżnieniem 7 pkt.,
- za wyniki egzaminu SP-zasada przeliczania punktów z części egzaminu (j.polski- wynik procentowy x 0,35, matematyka - wynik procentowy x 0,35, z j.obcy-

wynik procentowy x 0,3
- za świadectwo – max 100 pkt. w tym za oceny z j.polskiego, matematyki, j.obcego i przedmiotu wskazanego przez kandydata 72 pkt.

- za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia SP: max 18 pkt.

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  w tym wolontariat- 3 pkt.

- osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym, a także działalność w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują składając w

szkole oryginał lub poświadczoną kserokopię dyplomu lub zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.

W procesie rekrutacji obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty ( zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019r.)

Stopień

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 17 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 8 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

Inne informacje
• Sekretariat  SP jest obowiązany wydać kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu  w liczbie nie większej niż 3.

• W przypadku prowadzenia rekrutacji w formie elektronicznej obowiązują następujące dodatkowe zasady:
a) kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę  oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność swoich preferencji,
b) kandydat  przyjmowany jest  do  oddziału  znajdującego  się  na  najwyższej  pozycji  wśród  wskazanych  przez  niego,  do  którego  liczna  punktów przy

uwzględnieniu innych osiągnięć jest wystarczająca do przyjęcia.

 Pracodawcę /Rzemieślnika w powiecie tucholskim możesz  znaleźć na stronie: www.cech.hola.com.pl /członkowie

MEDYCYNA PRACY

Skierowania na badania medycyny pracy ze szkół ponadpodstawowych (technika -oprócz ekonomicznego i szk. branżowe I stopnia z praktyką w szkole- odbiór

mailto:zssczluchow.sprawy@gmail.com
mailto:sekretariat@zss.czluchow.org.pl
http://www.zss.czluchow.org.pl/


w sekretariatach szkół  od 11 maja do 14 lipca 2020r.,  skierowania od rzemieślników/pracodawców uczniowie załatwiają samodzielnie. Badania ze skierowaniem ze
szkół  średnich i  branżowych z praktyką  w szkole  są bezpłatne (finansowane ze środków  samorządu województwa)   w  wyznaczonym przez szkoły ośrodku.
Rzemieślnicy powinni zwrócić rodzicom koszt badań na podstawie rachunku/paragonu.
 

Adresy stron internetowych wybranych szkó  ponadpodstawowych:łAdresy stron internetowych wybranych szkó  ponadpodstawowych:ł
www.z  smnr2.pl Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy (technik spawalnictwa, technik mechanik, technik automatyk, technik machatronik, technik 

elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)
www.  zsea.bydgoszcz.pl Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w  Bydgoszczy (technik ekonomista, technik rachunkowości)
www.7lo.bydgoszcz.pl – VII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
www.plastyk.bydgoszcz.pl – Państwowy Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy – Liceum Plastyczne
www.zsd.bydgoszcz.pl – Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy – Technik Hodowca Koni, Technik Technologii Drewna, stolarz, fryzjer, kucharz, fotograf
www.zsc.bydg  oszcz.pl – Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy – Technik analityk, ochrony środowiska, poligrafii, obsługi turystycznej,

 fotografii i multimediów
www.zsae-karolewo.home.pl – Zespół Szkół Agro- Ekonomicznych w Karolewie
www.ckziu-wiecbork.pl – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku
www.8lo.torun.pl, www.zsps.torun.pl – VIII Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu
www.zsrgrudziadz.nazwa.pl – Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu – Technikum Weterynarii, Technikum Technologii Drewna, Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa i Agrotroniki, technikum Reklamy
www.zsbip.pl – Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu (tech. budownictwa, tech. urządzeń sanitarnych, tech. usług fryzjerskich, Liceum 
Plastyczne: projektowanie graficzne, fotografia artystyczna)
www.zst.grudziądz.com.pl- Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu (tech. elektryk, elektronik, mechatronik, programista, urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, analityk, informatyk)
www.zsgh-eu - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu (Technikum Przemysłu Mody, Technikum Technologii Żywności o specjalności 
produkcja wyrobów cukierniczych i in.)
www.zsnr1.bydgoszcz.pl – Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, Technikum Fryzjerskie - ul. Nakielska 11 Bydgoszcz, tel. 523733507   zs01@edu.bydgoszcz.pl
www.zsskoronowo.edupage.org – ul. Sobieskiego 16 Koronowo, tel. 523822929, (niepełnosprawność umysłowa w stopniu  lekkim, umiarkowanym, znacznym lub 
ze sprzężeniami)
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