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Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

Przygotowałam ten przewodnik z myślą o Was, aby pomóc Wam w  aktualnej  

sytuacji. Gdyby rekrutacja do szkół  ponadpodstawowych odbywała się  

w tradycyjny sposób, spotykalibyśmy się na zajęciach, dniach otwartych szkoły  

i na zebraniach rodziców. Niestety dzisiaj jest to niemożliwe, dlatego 

proponuję skorzystanie z tego przewodnika. Mam nadzieję, że okaże się 

pomocny. Uczniom życzę trafnych wyborów, a Rodzicom spokoju o przyszłość 

swoich dzieci! 

Z wyrazami szacunku 

Barbara Kocyła - powiatowy koordynator edukacyjno-zawodowy 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 

Pamiętaj! Wiedza 

pozwala dobrze 

wybrać!  

A więc korzystaj! 
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 TECHNIKUM W POWIECIEJHEROWSKI 

 

  SPIS TREŚCI 
 

 

1. WSTĘP 

 
 

 

 

 

2. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W POWIECIE WEJHEROWSKIM 

 

 

 

 

 

 

 

3. JAK MĄDRZE WSPIERAĆ I WYBIERAĆ? 

4. GARŚĆ INFORAMCJI O REKRUTACJI 

5. PODSUMOWANIE 
      

 

 

 

  

WYBIERAJ Z GŁOWĄ SZKOŁĘ 

PONADPODSTAWOWĄ! 

JAK SKUTECZNIE PLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ? 

KIERUJ SIĘ ZASADĄ TRZECH KROKÓW 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  
TECHNIKUM – PEŁNY WYKAZ ZAWODÓW  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – WYKAZ PRZEDMIOTÓW 
REALIZOWANYCH W ZAKRESIE  ROROZSZERZONYM 
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Przed Tobą jeden z najważniejszych wyborów w Twoim życiu.  

Musisz wybrać szkołę ponadgimnazjalną, w której będziesz realizował kolejny etap edukacyjny. Pamiętaj, że 

najlepsze wybory to te, dzięki którym będziesz mógł spełnić swoje marzenia, rozwijać zainteresowania i pasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP 
 

Jesteś w przededniu podjęcia decyzji, w jakiej szkole będziesz się uczyć po ukończeniu 

szkoły podstawowej? Niezależnie od sytuacji, w której obecnie wszyscy się znajdujemy ze 

względu na stan epidemii, wcześniej lub później tę decyzję trzeba będzie podjąć. Stąd ta 

publikacja, jej zadaniem jest pomóc Ci w dokonaniu trafnego wyboru. 

 

 

 

W szkole ponadpodstawowej będziesz realizował kolejny etap edukacyjny pamiętaj, 

że najlepsze wybory to te, dzięki którym będziesz mógł spełnić swoje marzenia, rozwijać 

zainteresowania i pasje. 

Możesz skorzystać z bogatej oferty kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, 

jeżeli zależy Ci na dobrych kwalifikacjach zawodowych, na poziomie technikum lub branżowej 

szkoły I stopnia. Jeśli chcesz kontynuować edukację w liceum ogólnokształcącym, to możesz 

wybrać z atrakcyjnej oferty profili, w których naukę proponują te szkoły, to w ten sposób 

otwierają przed Tobą cały wachlarz możliwości, a ten w przyszłości pozwoli Ci dalej            

kontynuować edukację. 

 

  

Nie zapominaj, że przed Tobą jeden z najważniejszych 

wyborów w Twoim życiu! 

Wybór należy od Ciebie, ale… wybieraj z głową! To znaczy tak, abyś 

miał poczucie, że na kolejnym etapie edukacyjnym jesteś tam, gdzie chciałeś być. 
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Nie ma mowy o skutecznym działaniu, kiedy osiąga się przypadkowe 
efekty, gdy na przykład marzysz, aby zostać lekarzem, a w efekcie studiujesz 
geografię, albo chcesz pracować w zakładzie naprawy samochodów,  
a kształcisz się, jako handlowiec. Taka sytuacja jest możliwa, jako stan 
przejściowy, a ostatecznie o Twojej skuteczności świadczy realizacja wybranego 
zawodu lekarza lub mechanika samochodowego. 

Pamiętaj, że … planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej jest 
procesem, w którym możemy wyróżnić, co najmniej cztery etapy: 

 

 

 

 

  

Poznanie siebie: swoich zainteresowań, umiejętnosci, uzdolnień oraz 
rozpoznanie swoich możliwości i ograniczeń w zakresie wykonywania zadań 
zawodowych i uwzgłędnienie ich w planowaniu dalszej edukacji.

Poznanie świata zawodów i rynku pracy: zebranie informacji o zawodach,
potrzebnych kwalifikacjach, zrozumienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
poznanie trendów współczesnego rynku pracy.

Poznanie rynku edukacyjnego i uczenie się przez całe życie: zapoznanie się
z ofertą szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych, sprawdzenie kryteriów
rekrutacyjnych, zapoznanie się z systemem edukacji formalnej,
pozaformalnej i nieformalnej w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:
określanie celów i planów edukacyjno-zawodowych z uwzględnieniem posiadanych
zasobów, konsekwencji podejmowanych wyborów, współpraca z osobami i
instytucjami wspomagającymi planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej.

SŁÓW KILKA NA TEMAT SKUTECZNEGO PLANOWANIA PRZYSZŁOŚCI! 

Myślę, że w Twoich wyborach bardzo pomocna może okazać się  

„ZASADA TRZECH KROKÓW”. Spróbuj, to tylko trzy kroki! 
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Pierwszy krok to POZNANIE SIEBIE – poznaj swoje: 

 zainteresowania 
 uzdolnienia 
 umiejętności 
 mocne strony 
 wartości 
 stan zdrowia 
 możliwości 

 
 

Skorzystaj z części praktycznej tego poradnika  w postaci załączników:  
 
 
Test on-line Predyspozycje 
https://yep.academy/test-predyspozycji/    
 
 
Film na temat mocnych i słabych stron: 
https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIivbm8  
 
 
 
Film na temat podsumowania wiedzy o sobie: 
https://www.youtube.com/watch?v=tTRvWhGRBbA  
                                                                                                               

 
                                                                                                                             

moze poznaj typy szkół, w których możesz podjąć naukę po ukończeniu gimnazjum np. technikum, LO itp. 

• Dowiedz się, które szkoły kształcą w interesującym Ciebie zawodzie? 

• Jakie będziesz miał kwalifikacje po ukończeniu danej szkoły? 

• Jakie warunki musisz spełnić aby dalej kontynuować naukę? 

• Gdzie możesz kontynuować naukę po ukończeniu danej szkoły? 

• Poznaj też: jakie masz możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania?             

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kieruj się ZASADĄ TRZECH KROKÓW 

Wypełnij 

on-line! 

Zobacz króciutki 

film. Warto! 

To są Twoje 

zasoby, każdy je 

posiada trzeba je 

tylko odkryć! 

Zobacz króciutki 

film. Warto! 

https://yep.academy/test-predyspozycji/
https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIivbm8
https://www.youtube.com/watch?v=tTRvWhGRBbA
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Poszukaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Drugi krok to POZNANIE ZAWODÓW – poznaj zawody: 
 zadania i czynności które wykonuje się w interesującym Ciebie zawodzie; 
 środowisko pracy jakim się pracuje; 
 wymagania psychofizyczne do danego zawodu; 
 narzędzia pracy, stanowiska pracy; 
 czy to jest zawód z dobrą pozycją na rynku pracy; 
 obejrzyj dostępne filmy o zawodach, które Ciebie interesują 
 a przede wszystkim, poznaj wszystkie zawody, które Ciebie interesują i są 

proponowane przez szkoły ponadpodstawowe w Twoim zasięgu. 
  

 

  

Kieruj się ZASADĄ TRZECH KROKÓW 

W prezentacji dostępnej na stronie Starostwa Powiatowego w Wejherowie znajdziecie 

zbiorcze informacje o tym co ciekawego dzieje się w szkołach, o profilach i kierunkach 

kształcenia oraz przedmiotach realizowanych w zakresie  rozszerzonym. 

http://test.powiatwejherowski.pl/pobierz/D1Q5x4G3C0A0Z1Y5X89736u3s0o9X5c0 

Następnie poszukaj informacji o tym zawodzie! Możesz to zrobić 

samodzielnie lub skorzystać z poniższych propozycji! 

Informacje o zawodach znajdziesz m.in. tutaj:  
https://yep.academy/baza-zawodow/  
https://mapakarier.org/paths  
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca  

Osoby wybierające liceum 

ogólnokształcące szukają zawodów 

w dłuższej perspektywie czyli te, 

które chcą wykonywać np. po 

studiach.  

 

Jak wybrać zawód? [filmik informacyjny – ciekawy!] 
https://www.youtube.com/watch?v=MM8_9dZpzx8&featur

e=youtu.be  

https://yep.academy/baza-zawodow/
https://mapakarier.org/paths
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca
https://www.youtube.com/watch?v=MM8_9dZpzx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MM8_9dZpzx8&feature=youtu.be
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Trzeci krok to POZNANIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH: 

 Dobrze poznaj typy szkół, w których możesz podjąć naukę po ukończeniu szkoły 
podstawowej np. technikum, LO, branżowa szkoła I stopnia. 

 Jeżeli wybierasz szkołę typu liceum ogólnokształcące, musisz też wybrać profil. 
 Poznaj jakie masz możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu profilu, który 

wybierzesz? 
 Dowiedz się, które szkoły kształcą w interesującym Ciebie zawodzie? 
 Jakie będziesz miał kwalifikacje po ukończeniu danej szkoły? 
 Jakie warunki musisz spełnić aby dalej kontynuować naukę? 
 Gdzie możesz kontynuować naukę po ukończeniu danej szkoły? 
 Poznaj też: jakie masz możliwości rozwoju zawodowego? 

 

 

 

 

 

Polecam przyjrzeć się ŚCIEŻKOM EDUKACYJNYM, tutaj znajdziesz grafiki: 

https://mapakarier.org/paths/occupation/1130/technik-mechatronik/male 

http://doradztwo.ore.edu.pl/wp-content/uploads/schemat-systemu-kszta%C5%82cenia-1.png 

https://yep.academy/kalkulator/004/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yep.academy/kalkulator/004/  

  

Kieruj się ZASADĄ TRZECH KROKÓW 

Te linki mogą Ci 

pomóc! 

Zachęcam do 

wykonania 

krótkiego zadania 

pod wskazanym 

linkiem, efekt może 

Cię zaskoczyć! 

 

https://mapakarier.org/paths/occupation/1130/technik-mechatronik/male
http://doradztwo.ore.edu.pl/wp-content/uploads/schemat-systemu-kszta%C5%82cenia-1.png
https://yep.academy/kalkulator/004/
https://yep.academy/kalkulator/004/
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SCHEMAT MOŻLIWYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH  

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 
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Każdy ÓSMOKLASISTA kończąc szkołę musi podjąć decyzję co dalej? 
Pewnie wiesz, że możesz wybrać: 

 branżową szkołę I stopnia 
 technikum 
 liceum ogólnokształcące 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę w zawodzie, a przede wszystkim lubisz 
wykonywać zadania praktyczne możesz wybrać branżową szkołę I stopnia. 

 

 
 

Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Praktyczna nauka 
zawodu odbywa się bezpośrednio u pracodawcy lub w niektórych zawodach w Centrach Kształcenia 
Zawodowego. 

 

 

 
 
 
Musisz wiedzieć także: 

 w branżowej szkole I stopnia, we wszystkich zawodach obowiązuje trzyletni cykl kształcenia, 
będziesz uczył się 3 lata; 

 dominują zawody z jedną wyodrębnioną kwalifikacją w zawodzie; 
 po zakończeniu nauki w danej kwalifikacji, trzeba zdać egzamin potwierdzający tę kwalifikację, 

następnie otrzymuje się certyfikat, który uprawnia Cię do pracy na określonych stanowiskach; 
 przez 3 lata nauki z przedmiotów ogólnokształcących np. j. polski, historia, biologia itp. będzie 

realizowany  program z poziomu pierwszej klasy LO; 

 

 

 

 

 

  

       A teraz szkoły, które możesz wybrać! 
       Zaczniemy od SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA    

Pamiętaj! Wybierając tę szkołę wybierasz przede wszystkim 

ZAWÓD! 

 

Zadbaj o praktyczną naukę zawodu!      

Sam musisz znaleźć pracodawcę, u 

którego będziesz mógł uczyć się 

zawodu. 

Jak zwykle diabeł tkwi       

w szczegółach! 

Poznaj je poniżej! 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
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     Jakie wykształcenie zdobędziesz? 
Uzyskasz wykształcenie branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia. 
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się: 
– z części pisemnej, 
– części praktycznej, 
otrzymasz certyfikat potwierdzający kwalifikację w (danym) zawodzie, który uprawnia Cię do pracy na 
określonych stanowiskach.   
Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w danym 
zawodzie, otrzymujesz dyplom w zawodzie np. lakiernik samochodowy. 
 
 
Co możesz robić dalej? 
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz: 

 rozpocząć pracę w zawodzie, 
 uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji 

jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia 
 uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (programowo od drugiej klasy), a po 

zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych lub realizując kształcenie 
na KKZ zdobyć dyplom technika 

 zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach 
kształcenia dorosłych. 

 

 

 

SPRZEDAWCA
HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży

TECHNIK HANDLOWIEC

HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży

HAN. 02. Prowadzenie działań 
handlowych

Przykład zawodu 
na poziomie 

branżowej szkoły I 
stopnia,

który ma kontynuację na 
poziomie technika

 

 

 

 

 
 

To zależy jaki zawód 

wybierzesz? 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Sprawdź, zapytaj! Czy zawód, który wybrałaś/łeś 
ma kontynuację na poziomie technika, bo tylko 
wtedy możesz kontynuować edukację w branżowej 
szkole II stopnia! 
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W każdym zawodzie w branżowej szkole I stopnia będziesz realizował praktyczną naukę zawodu u 
pracodawcy jako młodociany pracownik. Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która 
ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jeżeli Twoje dziecko chciałoby kontynuować naukę w szkole 
branżowej I stopnia, a rozpoczęło naukę w I klasie SP jako 6-latek i kończąc klasę VIII SP nie będzie 
miało 15 lat. Uczniu - jeżeli w roku ukończenia szkoły podstawowej nie ukończysz 15 lat - niezależnie 
od miesiąca, zgłoś się koniecznie do PZPPP w Wejherowie w celu uzyskania pozytywnej opinii poradni 
niezbędnej do zawarcia umowy o pracę  na zasadach określonych dla młodocianych pracowników w 
celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. 
 
 

 
 

 

 

  
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Ważna Informacja dla uczniów klas ósmych, którzy nie ukończą 15 lat do 

końca roku 2020 i będą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

Uczeń, który będzie realizował praktyczną naukę zawodu zorganizowaną przez 

pracodawcę zawiera umowę o pracę w celu przygotowania  zawodowego na 

okres całego cyklu kształcenia. Młodociany uczeń podpisuje umowę  

z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego  

w formie nauki zawodu przed rekrutacją do szkół. 

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wymaga zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego, uzyskania opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, 

że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego. 

Do klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych 

pracowników przyjmuje się na podstawie: 

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

- umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie 

nauki zawodu 

Podstawa prawna: 1. Dział dziewiąty Kodeksu pracy „Zatrudnienie 

młodocianych” Art. 190 – 196 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)  

2. Rozporządzenie MEN z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59) 

 

 

  

 

Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na 

zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy lub nauki zawodu. 

Uwaga!  
Bardzo ważna 

kwestia!!! 

Link do strony   

PZPPP w 

Wejherowie: 

http://poradnia-

wejherowo.pl/ 
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Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 
Sprzedawca 
Kucharz 
Magazynier – logistyk 
 

 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 
Mechanik pojazdów samochodowych 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
Ślusarz - mechanik konstrukcji metalowych  
Mechatronik  
 

 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 
Elektryk 
Elektronik – nowość! 
Automatyk – nowość! 

 
 

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Specjalna 

Kucharz 
Murarz-tynkarz 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
 

 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 

Szkoła realizuje zajęcia pozwalające na opanowanie umiejętności, które obejmują: 
Prace porządkowo-gospodarcze i opieka nad terenami zielonymi. 
Prace biurowe i sprawy urzędowe: obsługa wybranych urządzeń technicznych.   
Kultura żywienia: podawanie, sporządzanie posiłków, przetwórstwo owocowo-warzywne. 
Zajęcia dekoracyjno-pamiątkarskie. 
Elementy krawiectwa: szycie ręczne, wyszywanie i haftowanie, szydełkowanie. 
Zajęcia z malarstwa i rysunku. 
Zajęcia z ceramiki: wyrób ceramiki artystycznej.  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Wykaz zawodów na poziomie branżowej szkoły I stopnia w powiecie wejherowskim  
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Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57 
Branżowa Szkoła I Stopnia 

Fryzjer  
Kucharz 
Mechanik pojazdów samochodowych 
Sprzedawca 

 

Klasa wielozawodowa: 
 

B   -  Betoniarz-zbrojarz,  Blacharz, Blacharz izolacji przemysłowych, Blacharz samochodowy  
 
C   -  Cieśla, Cukiernik, Dekarz, Drukarz  
 
E   -  Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektronik, Elektryk 
 
F   -  Fotograf 
 
G   -  Garbarz skór,  
 
I    -   Introligator 
 
K   -  Kaletnik, Kamieniarz, Kierowca mechanik, Kominiarz, Kowal, Krawiec, Kuśnierz 
 
L   -  Lakiernik 
 
M -   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 kadłubów jednostek pływających, Monter konstrukcji budowlanych, Monter 
nawierzchni kolejowej, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz 

 
O  -  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 obrabiarek 
skrawających, Operator urządzeń przemysłu ceramicznego, Operator urządzeń 
przemysłu chemicznego, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Optyk-mechanik 

 
P  -  Piekarz, Przetwórca ryb 
 
S  -  Stolarz  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
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TECHNIKUM 
  

 

 

 

… w szkole typu technikum przede wszystkim będziecie uczyć się wybranego zawodu! 

 

 

Jednakże nauka w technikum odbywa się dwutorowo!  

 

 Nauka w zakresie przedmiotów ogólnokształcących np.: j. polski, matematyka, biologia, 
geografia, historia itp. 

 Powyższe przedmioty realizujesz na poziomie podstawowym, a 2 z nich na poziomie 
rozszerzonym ( jakie przedmioty na poziomie rozszerzonym decyduje szkoła) 

 Możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości (maturalne) 
 Po ukończeniu nauki uzyskujesz wykształcenie średnie i otrzymujesz świadectwo ukończenia 

technikum 

 

 Nauka w zakresie przedmiotów zawodowych w dwóch kwalifikacjach wyodrębnionych                  
w zawodzie 

 Każdą kwalifikację potwierdzasz egzaminem zawodowym, po zdaniu którego otrzymujesz 
certyfikat, który uprawnia cię do pracy na określonym stanowisku 

 Musisz obowiązkowo przystąpić do egzaminu w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 
 Mając wykształcenie średnie i dwa pozytywne wyniki egzaminu zawodowego w kwalifikacjach 

wyodrębnionych w zawodzie uzyskujesz dyplom zawodowy na poziomie technika 
 

 

 

 

  

 

I dalej szkoły, które możesz wybrać! 
Kolejny typ szkoły to TECHNIKUM 

 

 

 

 

TECHNIKUM 

Ci z Was, którzy wybiorą 

ten typ szkoły, muszą 

wiedzieć, że…  

Pamiętaj! Wybierając 

technikum, wybierasz  

ZAWÓD! 

Nauka trwa  

5 lat! 

I TOR – kształcenie ogólnokształcące 

II TOR – kształcenie zawodowe 
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http://sipdata.lex.pl/dane/dzienniki/2019/2232166/33.pdf?_ga=2.172222819.1563864512.1588248095-
1232005756.1566823668 

 
Co możesz robić dalej? 
Po ukończeniu technikum możesz: 

 rozpocząć pracę w zawodzie, 
 kontynuować naukę w szkole wyższej na wybranych studiach, 
 kształcić się zawodowo w szkole policealnej, 
 zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 

umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach 
kształcenia dorosłych. 

 

 

 

 

Wybrane przykłady! 

W zawodach technik informatyk i technik programista to: Grafika 3D i wydruk 3D, 

Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych, Programowanie w języku 

Python, Serwis urządzeń techniki komputerowej, Tworzenie i testowanie aplikacji itp. 

W zawodzie technik hotelarstwa to: Animacja czasu wolnego, Koordynowanie opieki nad 

turystami, Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, Organizacja spotkań 

biznesowych i konferencji, Przewodnictwo turystyczne, Udzielanie informacji turystycznej. 

 

  

TECHNIKUM 

W niektórych zawodach szkoła              

w trakcie nauki, może Ciebie 

przygotować do zdobycia dodatkowych 

umiejętności zawodowych! 

Tutaj znajdziesz 

szczegółowe informacje! 

http://sipdata.lex.pl/dane/dzienniki/2019/2232166/33.pdf?_ga=2.172222819.1563864512.1588248095-1232005756.1566823668
http://sipdata.lex.pl/dane/dzienniki/2019/2232166/33.pdf?_ga=2.172222819.1563864512.1588248095-1232005756.1566823668
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Zwróć uwagę! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I jeszcze możesz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAH.01. Prowadzenie 

sprzedaży 

HAN.02. Prowadzenie 

działalności 

handlowej  

  Jeszcze trochę informacji o kształceniu zawodowym w TECHNIKUM! 

Technik 

handlowiec 

Obowiązkowo 

przystępujesz do 

egzaminu 

zawodowego z tych 

dwóch kwalifikacji 

Po zdaniu egzaminu 

zawodowego 

otrzymujesz dyplom 

zawodowy na 

poziomie technika 

Kwalifikacja wspólna dla 

tych zawodów: 

INF.03. Tworzenie i 

administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 

Technik 

programista 
Technik 

informatyk 

INF.03. Tworzenie i 

administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych 

INF.04. Projektowanie, 

programowanie i testowanie 

aplikacji 

 

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 

 

To samo, jeżeli 

wybierzesz ten 

zawód! 

Jeżeli wybierzesz ten zawód? 

Wystarczy po ukończeniu 18-tu lat 

zrealizować na KKZ tę kwalifikację 

i masz kolejne kwalifikacje z 

dyplomem technika programisty 

Kwalifikację realizujesz 

bezpłatnie, w ciągu 

kilkunastu miesięcy w 

ramach kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych KKZ 

Kwalifikację realizujesz 

bezpłatnie, w ciągu 

kilkunastu miesięcy w 

ramach kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych KKZ 
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PRZYKŁAD:

 

• TLE.10. Montaż
i uruchamianie 
urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

• TLE.11. Eksploatacja 
urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

Technik 
urządzeń

i systemów 
energetyki 

odnawialnej

Kursy szkolenia dedykowane zakończone 

CERTYFIKATEM np. Certyfikat wydawany przez Urząd 

Dozoru Technicznego; Certyfikat Instalatora OZE – np. 

płytkich systemów geotermalnych, słonecznych 

systemów grzewczych, pomp ciepła itp..

    

 
 
 
 
 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

       TECHNIKUM 

TUTAJ ZNAJDZIESZ TAKŻE.... 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE TECHNIKUM W POWIECIE WEJHEROWSKIM! 

Patrz na 

następnej  

stronie! 



18 
 

 

  

 

  

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9 
Technikum nr 1 

Technik elektryk 
Technik energetyk 
Technik elektronik 
Technik informatyk 
Technik programista 
Technik teleinformatyk 
Technik urządzeń dźwigowych 
Technik automatyk 
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - nowość! 
 

 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, ul. Budowlanych 2 

Technikum nr 2 
Technik spedytor – profil transport intermodalny 
Technik usług kelnerskich 
Technik logistyk – profil eurologistyka 
Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac 
Technik handlowiec – profil e-commerce 
Technik hotelarstwa – profil wellness & spa 
Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener zdrowego stylu życia z elementami fitness i 
dietetyki 
Technik technologii żywności – cukiernik – profil twórca i dekorator deserów i ciast 
Technik organizacji turystyki – profil turystyka, rekreacja i animacja czasu wolnego 
Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT 
Technik programista 
Technik rachunkowości 
 

 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344 

Technikum nr 3 
Technik pojazdów samochodowych 
Technik spawalnictwa 
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
Technik fotografii i multimediów 

 

 

 

  TECHNIKUM 
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Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38 

 
Technikum mundurowe 

 
technik eksploatacji portów i terminali - profil obsługa celna i logistyka międzynarodowa 
technik eksploatacji portów i terminali - 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 reklamy - profil media, film, fotografia 
technik realizacji nagłośnień - profil realizator dźwięku z elementami nagrań 
technik architektury krajobrazu - profil florystyka i rzeźba ogrodowa 

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57 
 

Technik spedytor 
Technik logistyk 
Technik usług fryzjerskich 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 
Technik organizacji turystyki  
Technik hotelarstwa – kształcenie dualne 
Technik przemysłu mody – kształcenie dualne 

 

 

  

TECHNIKUM 

Poznaj ofertę  

rekrutacyjną 

szkół online!!! 

https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/zasady-rekrutacji 

https://wejherowo-elektryk.pl/?page_id=216 

https://pzs3.info/rekrutacja/ 

https://www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja-2/ 

http://pzsreda.edu.pl/kategoria/szkola/rekrutacja/ 

http://www.lo1.rumia.pl/podstrony/rekrutacja.html 

http://www.hipolit.info/rekrutacja 

 

https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/zasady-rekrutacji
https://wejherowo-elektryk.pl/?page_id=216
https://pzs3.info/rekrutacja/
https://www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja-2/
http://pzsreda.edu.pl/kategoria/szkola/rekrutacja/
http://www.lo1.rumia.pl/podstrony/rekrutacja.html
http://www.hipolit.info/rekrutacja
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 WAŻNE! 

 

                                                                                                       Co to oznacza? 

Ten typ szkoły powinny wybierać przede wszystkim te osoby, które już po ukończeniu szkoły podstawowej 
planują edukację w dłuższej perspektywie tzn. myślą, aby po ukończeniu szkoły średniej kontynuować 
naukę np. na studiach wyższych lub w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych itp.! 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEŚcieżki 
edukacyjne 
po  LO …

MATURA

STUDIA
(UCZELNIE 

WYŻSZE)

STUDIA I st.

STUDIA II st.

SZKOŁA 

POLICEALNA

KWALIFIKA-

CYJNE KURSY 

ZAWODOWE

INNE KURSY,

np. KUZ,

INNE 

SZKOLENIA

Kalifikacje z dyplomem  

zawodowym technika

Kalifikacje z tytułem 

licencjata, magistra 

lub

inżyniera, magistra 

inżyniera

Kursy szkolenia 

dedykowane zakończone 

CERTYFIKATEM

Studia III st., studia podyplomowe…
 

 

 

 

 

 

  

…I dalej szkoły, które możesz wybrać! 

Kolejny typ szkoły to LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Liceum wybierają osoby, 

które myślą o edukacji w 

dłuższej perspektywie! 

Nauka 

trwa 4 

lata  
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Czego będziesz się uczyć?      
   
W trakcie czterech lat nauki uczyć się będziesz: 
 przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym, 
 przedmiotów uzupełniających w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia  

w zakresie rozszerzonym. 

 
Jakie wykształcenie zdobędziesz? 
 
 Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum 

ogólnokształcącego. 
 Kwalifikacje zawodowe będziesz zdobywać na kolejnych etapach edukacyjnych  

w szkole policealnej, na kursach zawodowych czy na na studiach. 
 Po zdaniu egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i z co najmniej jednego, 
ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych na poziomie 
rozszerzonym), 

 Po zdaniu egzaminu maturalnego ustnego z języka polskiego i  języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym otrzymasz 

świadectwo dojrzałości. 
 

Co możesz robić dalej? 
 
Po ukończeniu liceum możesz: 
 kontynuować naukę w szkole wyższej na studiach, 
 kształcić się zawodowo w szkole policealnej, 
 pójść do pracy  
 zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów 
umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 

 

 

 

 

Pamiętaj!  

Wybierając LO, 

wybierasz też profil! 

 

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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Nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na 
poziomie średnim. Podstawowe zadanie tego typu szkoły to: przede wszystkim 
przygotowanie do uzyskania na egzaminie maturalnym jak najlepszego wyniku. Po to abyś 
mógł wybrać kierunek studiów z przyszłością na dobrej uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Zanim wybierzesz profil! 

Kilka przykładów możliwości studiowania z nimi 

związanych… 

Wybierając profil: humanistyczny! 

Możesz  studiować: humanistykę drugiej generacji, międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, logistykę mediów, język obcy w biznesie, filologie obce, lingwistykę 

różnego typu, komunikację i psychologię w biznesie, politykę społeczną sp. 

komunikacja społeczna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, architekturę 

informacji, publikowanie sieciowe i cyfrowe, prawo europejskie, studia azjatyckie. 

Możesz też wybrać tradycyjne kierunki m. in. prawo, dziennikarstwo czy socjologię. 

Jak widzisz wybór jest 

duży, a to nie wszystkie 

możliwości! 
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 Jeżeli wybierzesz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierając kolejny - profil medyczno-biologiczny lub chemiczny możesz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Profil, w którym rozszerzone przedmioty to - matematyka i fizyka lub matematyka      

i geografia lub matematyka i informatyka to masz do wyboru: studia inżynierskie, 

menedżerskie, matematyczno-finansowe, turystyczno-hotelarskie itp.  

I tak możesz studiować: transport, innowacyjną gospodarkę, kierunek prawno-

ekonomiczny, studia menedżersko-finansowe, logistykę, podatki i doradztwo 

podatkowe, finanse i rachunkowość, budownictwo, informatykę, matematykę 

stosowaną, biomatematykę, informatykę praktyczną, nawigację, morskie systemy 

informatyczne i geoinformatykę, informatykę w biznesie, gospodarowanie 

surowcami odnawialnymi i mineralnymi, zarządzanie, handel czy marketing… 

I wiele, wiele innych… 

Jak widzisz masz spory 

wybór! 

Studiować kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację, analitykę medyczną,  

biotechnologię medyczną, elektroradiologię, audiofonologię, optykę okularową  

z elementami optometrii, optometrię, fizjoterapię, dietetykę, psychologię zdrowia, 

kosmetologię, pielęgniarstwo, położnictwo, chemię medyczną, ratownictwo 

medyczne i wiele innych… 

 

Ale możesz również studiować: 

Biologię sądową, inżynierię biomedyczną, inżynierię mechaniczno-medyczną, 

inżynierię materiałową, materiały współczesnych technologii, kognitywistykę, 

Towaroznawstwo o specjalności ekologia produktów, menedżer produktu, menedżer 

produktów kosmetycznych, weterynarię, zoofizjoterapię, technologie energii 

odnawialnej, medycynę roślin, chemię kosmetyczną, chemię sądową, biznes 

chemiczny i znowu wiele, wiele innych… 
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Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 1 
I Liceum Ogólnokształcące 

 
 

Klasa humanistyczno-prawnicza 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia,  
Dodatkowo do wyboru: język polski lub wiedza i społeczeństwo. 
 

Klasa ekonomiczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski. 
Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce. 
Grupa dwujęzyczna z matematyką, geografią i językiem angielskim – nowość! 
 

Klasa politechniczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i język angielski. 
 

Klasy medyczne 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. 
Profil medyczno-biologiczny z większą liczbą godzin z biologii. 
Profil medyczno-chemiczny z większą liczbą godzin z chemii. 
Grupa dwujęzyczna z matematyką, chemią i językiem angielskim - nowość! 
 

Klasa informatyczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka. 

 

 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, Budowlanych 1 

IV Liceum Ogólnokształcące 
 
Klasa sportowa z Edukacją Pożarniczą 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia 
Dodatkowo do wyboru język niemiecki lub angielski 
  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344 

V Liceum Ogólnokształcące 
 
Euroklasa – klasa lingwistyczna dwujęzyczna  
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia 
Dodatkowo program Euroklasy obejmuje zajęcia z kreatywnego pisania w języku niemieckim 
Nauczanie czterech przedmiotów dwujęzycznie – historii, fizyki, wychowania fizycznego, 
geografii 
 

Klasa biologiczno-sportowa 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, wychowanie fizyczne, 
język angielski  
Dodatkowo do wyboru język niemiecki lub rosyjski 
 

Klasa teatralna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia 
 

Klasa prawnicza 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, wiedza  
o społeczeństwie  
Dodatkowo do wyboru rosyjski lub niemiecki 
 

Klasa matematyczno-informatyczna 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski 
Dodatkowo do wyboru język niemiecki lub rosyjski 
 

Klasa zdrowia publicznego - nowość! 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język polski i język angielski 
Dodatkowo do wyboru rosyjski lub niemiecki 
 
 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38 
Liceum Służb Mundurowych 

 
Klasa wojskowa mundurowa - akademicka 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka 
Dodatkowo język rosyjski, angielski 
 

Klasa policyjna mundurowa 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, chemia 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 



26 
 

Dodatkowo język rosyjski, angielski 

 
 

 
 

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4 
I Liceum Ogólnokształcące 

 
Profil politechniczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: języka angielski, matematyka oraz fizyki 
lub informatyka 
Dodatkowo język angielski lub język niemiecki 
 

Profil humanistyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, języka angielski, historia lub 
wiedza o społeczeństwie 
Dodatkowo język angielski lub język rosyjski 
 

Profil farmaceutyczno – medyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,  język angielski 
Dodatkowo język angielski lub język hiszpański 
 

Profil dwujęzyczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język polski, historia 
Przedmioty nauczane w języku angielskim: geografia, matematyka, biologia 
Dodatkowo język angielski, język niemiecki lub język hiszpański 
 
 

Profil ekonomiczny 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia lub 
informatyka 
Dodatkowo język angielski lub język niemiecki 
  

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Uwaga!!! 

Starannie wybieraj profil, bo to 

on decyduje o decyduje o 

późniejszych możliwościach 

wyboru kierunku studiów 
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Drodzy rodzice! 

 

Zdanie rodziców jest dla nastolatków bardzo ważne!  

Pewnie, mając dziecko w ósmej klasie zadajecie sobie mnóstwo pytań: 

 Kto ma podjąć decyzję, do jakiej szkoły pójdzie moje dziecko?  

 Czy ma to być moja decyzja, czy mojego dziecka?  

 A może powinniśmy ją podjąć wspólnie? 

 

A to nie wszystkie… 

Zastanawiając się nad podjęciem decyzji o wyborze szkoły, zadajemy sobie pytania:  

 Na co zwrócić uwagę?  

 Co jest istotne w wyborze: zainteresowania, predyspozycje dziecka?  

 Jaka jest dana szkoła, którą zamierza lub może wybrać moje dziecko?  

 W jakich zawodach kształci?  

 W jakich profilach można się kształcić?  

 Jakich języków obcych można się w niej uczyć?  

 Jakie są aktywności pozalekcyjne: kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne, 

sportowe? 

 Co dalej po ukończeniu danej szkoły? 

 Czy dobrym wyborem jest liceum, technikum lub branżowa szkoła I stopnia? 

I tak można bez końca! 

To wy jesteście 

pierwszymi 

doradcami swoich 

dzieci… 

Zawsze warto rozmawiać, szukać odpowiedzi na pytania,       

a w tym zwrócić uwagę na…! 
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Warto rozmawiać z dzieckiem - pod kątem przygotowania go do życia zawodowego                  
w przyszłości - o jego zdolnościach, cechach charakteru, zdrowiu, wartościach.  
Nie wolno zapominać, że jako rodzice mamy za sobą dłuższy okres życia i możemy 
wyciągać wnioski z podjętych w przeszłości wyborów. Nastolatek ma ten okres życia 
dopiero przed sobą i nie jest w stanie myśleć jak „dorosły z doświadczeniem”. 

Potencjał mojego dziecka, który trzeba poznać! 

 
 
 

 

 

 

 
 
O co w tym chodzi? 
 
 
Zainteresowania 
Identyfikacja zainteresowań dziecka ułatwia poszukiwanie szkoły o profilu odpowiadającym obszarom 
zawodowym, które te zainteresowania mogą rozwinąć. Dotyczy to zarówno przedmiotów szkolnych,  

jak i pasji dziecka. 
Zdolności 
Każde dziecko posiada zarówno rozwinięte w różnym stopniu zdolności ogólne, do których zaliczamy, 
np. inteligencję, kreatywność, sprawności fizyczne oraz zdolności ukierunkowane przedmiotowo, 
np. artystyczne, językowe, matematyczne czy sportowe. Dobrze jest przeanalizować, w jakich 
dziedzinach dziecko jest bardzo dobre, czego uczy się szybko i z przyjemnością. 

Umiejętności 
Wybierając szkołę ponadpodstawową warto również zastanowić się, co dziecko potrafi, jakie ma 
szczególne umiejętności, czy towarzyszy rodzicom, znajomym w wykonywaniu pewnych czynności 
zawodowych, np. naprawach motoryzacyjnych, opiece nad zwierzętami. Warto też pomyśleć, jakie 
umiejętności psychospołeczne (tzw. umiejętności miękkie) posiada nasze dziecko. Mogą to być, 
komunikacja międzyludzka, umiejętność radzenia sobie ze stresem, analiza danych, zarządzanie 
czasem. 

 

 

 

 

 

  
Jak mądrze wspierać i wybierać? 

Umiejętności 

Możliwości 
Wartości  Stan 

zdrowia 

Chodzi o…!!! 
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O co w tym chodzi? 
Wartości 
Każdy z nas kieruje się w swoim życiu określonym zestawem wartości, które również leżą u podstaw 
decyzji dotyczących wyboru wykonywanego zawodu. Jeżeli obserwujemy, że dziecko chętnie 
angażuje się, np. w działania wolontariatu młodzieżowego, może warto pomyśleć o szkole i zawodzie, 
który pozwoli mu rozwinąć kompetencje społeczne. 

Temperament 
Temperament to zespół cech, takich jak: emocjonalność, aktywność, wrażliwość zmysłów i wytrzymałość. 
Cechy te są zdeterminowane genetycznie i stanowią podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. 
Indywidualny obraz osobowości opisujemy jako zespół cech charakteru. Ujawniają się one w zachowaniu, 
sposobie bycia, usposobieniu. Rodzice, którzy dobrze znają cechy osobowości i temperament swoich 
dzieci, mogą być dla nich wsparciem przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Warto, by 
zwracali nastolatkom uwagę na charakterystykę danej profesji, jej dynamikę, tryb, konieczność lub brak 
współpracy w zespole, etc. Warto też zachęcać dzieci, by zastanowiły się nad cechami swojego charakteru 
i rozmawiać z nimi o tym, czy ich osobowość odpowiada wymaganiom danego zawodu lub specjalności. 

Możliwości intelektualne 
Zastanawiając się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, warto przeanalizować, jaki jest potencjał 
intelektualny dziecka i jego zdolność uczenia się. Jakie ma wyniki w nauce? W jakim stopniu 
potrafi adaptować się do nowych warunków i wykonywania nowych zadań? Jak radzi sobie w sytuacjach 
trudnych, czy potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce. Czy jest gotowe na długoletni 
wysiłek związany z przygotowaniem do zawodu wymagającego ukończenia studiów wyższych? 
Czy może zasadne jest wybranie ścieżki dającej możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na 
poziomie szkoły średniej? 
Jeśli chcesz określić poziom intelektualny swojego dziecka zgłoś się na badanie psychologiczne  do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach. Jeżeli już korzystałeś z diagnozy w Poradni i np. Twoje 
dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pamiętaj o badaniach kontrolnych w 
klasie VIII SP – specjaliści Poradni zaproponują Ci ścieżkę kształcenia dostosowaną do możliwości Twojego 
dziecka. 

Stan zdrowia 
Bardzo ważnym elementem procesu podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej 
jest analiza stanu zdrowia i potrzeb dziecka. Należy pamiętać, by nie wybierać szkoły, która kształci 
do zawodu, do wykonywania którego nastolatek ma przeciwskazania zdrowotne. Jeżeli Twoje dziecko ma 

problemy zdrowotne pożyteczna może okazać się konsultacja u lekarza medycyny pracy. Warto skorzystać 

także z pomocy Poradni – być może będziesz mógł skorzystać z opinii wspierającej przy rekrutacji do 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

  Każdy ma swój 

potencjał, to także…. 

Wiem dużo tego, ale decyzję o 

wyborze szkoły ponadpodstawowej 

podejmuje się raz! 

Warto się temu przyjrzeć!!! 

Link do strony PZ PPP 
w Wejherowie 

pzwejherowo@wp.pl  
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 Znajdź czas na rozmowę, słuchaj tego, co dziecko mówi. Warto też dać znać, że 

wierzymy że dziecko poradzi sobie z trudnościami i podejmuje słuszne decyzje. 
 Zapytaj dziecko, co myśli o swojej najbliższej przyszłości, do jakiej szkoły chce 

pójść? Czego od ciebie potrzebuje? Czego potrzebuje w sprawie dalszej nauki? 
Jakie ma pomysły, rozwiązania? 

 Oferuj pomoc i sprawdź, czy dziecko wyrazi chęć jej przyjęcia, pomagaj według 
pomysłu dziecka i na jego zasadach. 

 Zadbaj o siebie, poszukaj wsparcia i konstruktywnych rozwiązań w gronie 
dorosłych, jeśli targają tobą silne emocje, widzisz przyszłość jedynie w czarnych 
barwach. 

 Zastanów się, czego potrzebujesz jako rodzic, żeby czuć się pewniej: może wiedzy 
o szkołach, systemie doradztwa zawodowego, konkretnych rozwiązaniach 
proponowanych przez szkoły, czy może spotkania się z innymi rodzicami? 

 Co jest dla ciebie, jako rodzica, najważniejsze, o co chcesz zadbać w kontakcie         
z dzieckiem? 

 
 
 

 

 Nie wywołuj poczucia winy: Jak to możliwe, że zrobiłeś coś takiego?; Dlaczego nie 

pomyślałaś?; Jak można być tak ograniczonym?; Na pewno coś zrobiłaś nie tak. 

 Nie dawaj gotowych recept: Powinnaś..; Rozwiązaniem w tej sytuacji jest… 

 Nie bagatelizuj: Przesadzasz; Ja też chodziłam do VIII klasy i dało się żyć; Co ty 

masz do roboty, tylko uczenie się - dasz radę; Marudzisz. 

 Nie chroń dzieci przed odpowiedzialnością: Nic się nie przejmuj, to w ogóle nie 

twoja wina; Mogę za ciebie załatwić te sprawy; Ty biedaku; Zabierzemy cię stąd do 

innej szkoły. 

 Nie strasz: Ta szkoła jest beznadziejna!; Ten nauczyciel jest bez sensu; Zmarnują ci 

życie! Jak się nie weźmiesz do pracy, to zmarnujesz życie! 

 Nie porównuj do innych: Twoja siostra, świetnie sobie radzi, czemu ty tak nie 

możesz? 

 Nie stawiaj nadmiernych oczekiwań: Stać cię na więcej; tylko czwórka? Co to dalej 

będzie! 

 

 

 

Czego należy unikać? 

 

Co warto robić? 
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Kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych obowiązujące 

 w powiecie wejherowskim 

W trakcie rekrutacji można maksymalnie zdobyć 200 punktów 

MAX 100 punktów za egzamin 
ósmoklasisty 

MAX 100 punktów za … 

 

 wynik z języka polskiego 

100% x 0,35 = 35 pkt  

 wynik z matematyki 

100% x 0,35 = 35 pkt  

 wynik z języka obcego  

100% x 0,3 = 30 punktów  

 

Za oceny z punktowanych 

przedmiotów na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej –

max 72 punkty - tj. 

 z języka polskiego 

 języka obcego 

 matematyki 

 informatyki 
 

 
Te punktowane przedmioty 

obowiązują do wszystkich typów 

szkół tj. LO, technikum, 

branżowej szkoły I stopnia 
    Za dodatkowe osiągnięcia max 28           

     punktów - tj.  

 Świadectwo z wyróżnieniem -7 pkt 

 Aktywność społeczna w tym na 

rzecz środowiska szkolnego, a w 

szczególności wolontariat – 3 pkt 

 Inne osiągnięcia ucznia w tym: 

olimpiady przedmiotowe, 

konkursy, zawody sportowe itp. –  

max 18 pkt 

 

 

 

 

Informacje znajdziecie tutaj: 

https://www.kuratorium.gda.pl/kom

unikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-

wiedzy-artystycznych-i-sportowych-

organizowanych-przez-kuratora-

oswiaty-lub-inne-podmioty-

dzialajace-na-terenie-szkoly/ 

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/
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Sposób przeliczania ocen                                    

 

Przedmiotów 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych obowiązujące 

 w powiecie wejherowskim 
 

Jeszcze o punktowanych przedmiotach na świadectwie 

ukończenia szkoły… 

 Za oceny z przedmiotów punktowanych na 

świadectwie ukończenia szkoły można 

otrzymać następującą liczbę punktów -          

w sumie max 72 pkt.                                                  
 

Celujący - 18 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

Dobry - 14 punktów 

Dostateczny - 8 punktów 

Dopuszczający – 2 punkty 

  

Sposób przeliczania 
ocen                                   

z punktowanych 
przedmiotów 

Informacje na temat kryteriów 

rekrutacji znajdziecie w regulaminach 

rekrutacji na stronach internetowych 

szkół, do których się wybieracie! 
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PODSUMOWANIE 
Dobry wybór szkoły i/lub zawodu to proces. Warto, aby podjęta decyzja 

była zgodna z zainteresowaniami, predyspozycjami, znajomością zarówno 

swoich mocnych stron jak i ograniczeń, a także z uwzględnieniem znajomości 

sytuacji rynku pracy i aktualnej oferty edukacyjnej.  

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zawierający terminy 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021,  

w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów 

publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia znajdują się pod 

linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-

ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021 

 

 
Opracowanie: 
 
Barbara Kocyła 
Powiatowy koordynator edukacyjno-zawodowy w Powiatowym Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie 
 
Alina Urbańska 
doradca zawodowy SzOK „Kreator”, CKZiU w Chojnicach, 
powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DANE TELEADRESOWE PUBLICZNYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNICZNYCH  
I BRANŻOWYCH I STOPNIA W POWIECIE WEJHEROWSKIM WRAZ LINKAMI DO REKRUTACJI ON-
LINE: 

 
 
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1 
Tel. (58) 672-24-58, mail: sekretariat@liceum1.pl www.liceum1.pl 
REKRUTACJA https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/zasady-rekrutacji 
 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9 
Tel. (58) 672-25-09, mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl www.wejherowo-elektryk.pl 
REKRUTACJA https://wejherowo-elektryk.pl/?page_id=216 
 
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2 
Tel. (58) 672-44-51, mail: sekretariat@pzs3.info www.pzs3.info 
REKRUTACJA https://pzs3.info/rekrutacja/ 
 
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 
Tel. (58) 672-24-15, mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl www.pzs4-samochodowka.pl 
REKRUTACJA https://www.pzs4-samochodowka.pl/rekrutacja-2/ 
 
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279 
Tel. (58) 672-22-05, mail: sekretariat@pzks.edu.pl www.sosw-wejherowo.pl 
 
Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 84-240 Reda, ul. Łąkowa 38 
Tel. (58) 678-70-80, mail: zspreda@spoko.pl www.pzsreda.edu.pl 
REKRUTACJA http://pzsreda.edu.pl/kategoria/szkola/rekrutacja/ 
 
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4 
Tel. (58) 671-06-22, mail: 1lo@rumia.edu.pl www.lo1.rumia.pl 
REKRUTACJA http://www.lo1.rumia.pl/podstrony/rekrutacja.html 
 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57 
Tel. (58) 671-13-36, mail: sekretariat@hipolit.info www.hipolit.info 
REKRUTACJA http://www.hipolit.info/rekrutacja 
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