
OFERTA EDUKACYCJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KWIDZYNIE na rok szkolny 2020/2021 

(szczegółowe informacje znajdują się na stronach szkół ponadpodstawowych) 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie  

Technikum 1 

Klasa Profil/ zawód  

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

 będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

1.  
Technik informatyk 

1. Język polski 

2. Matematyka  

3. Język obcy II.1 (symbol na świadectwie) 
4. Fizyka 

2.  
Technik rachunkowości 

1. Język polski 

2. Matematyka  

3. Język obcy II.1 (symbol na świadectwie) 
4. Geografia 

3.  
Technik logistyk 

1. Język polski 

2. Matematyka  

3. Język obcy II.1 (symbol na świadectwie) 
4. Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w KWIDZYNIE 

  
  

  

  

Technikum nr 2 :  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  

    

Technik hotelarstwa  

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**  

- matematyka  

- geografia 

- Kucharz 

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**   

- matematyka  

- geografia 

    

- Technik żywienia i usług gastronomicznych  

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**   

- matematyka  

- geografia 

- Cukiernik 

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**   

- matematyka  

- geografia 

    

- Technik papiernictwa -  

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**  

- matematyka  

- geografia 

- Pracownik obsługi hotelowej  

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**  

- matematyka  

- geografia 

 ** język obcy nauczany od pierwszej klasy 

szkoły podstawowej (oznaczony na świadectwie 

symbolem II.1) 

 

 

 

- Klasa wielozawodowa* 

   młodociany pracownik  (piekarz, sprzedawca, wędliniarz, 

fryzjer, magazynier - logistyk, i inne) 

#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

- język polski  

- język obcy**  

- matematyka  

- geografia 

  

   

                                

                       

http://www.zsp2.ckj.edu.pl/kierunki_informacje.htm
http://www.zsp2.ckj.edu.pl/kierunki_informacje.htm


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KWIDZYNIE 

                                                                                       TECHNIKUM NR 3 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 4 

Typ szkoły  Zawód 

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

postępowaniu rekrutacyjnym 

Technikum nr 3 Technik mechatronik 
 
Technik elektryk 
 
Technik elektronik 
 
Technik urządzeń  
i systemów energetyki 
odnawialnej 

 
 

1) Język polski 
2) Matematyka 
3) Fizyka  
4) Język obcy  (II.1.- symbol na 

świadectwie) 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 4 

Mechatronik 
 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 
 
Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 
 
stolarz 

 

 

1) Język polski 
2) Matematyka  
3) Fizyka 
4) Język obcy  (II.1.- symbol na 

świadectwie) 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 4  

Klasa wielozawodowa* 1) Język polski 
2) Matematyka  
3) Fizyka 
4) Język obcy (II.1.- symbol na świadectwie) 

*obowiązkowa umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie 

nauki zawodu zgodnie z art. 130 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA 

D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE 

  

Klasa Profil/ zawód 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły będą 

brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

A 
prawniczo – językowy 

  

1)    Język polski 

2)    Matematyka 

3)    Język obcy II.1 (symbol na 

świadectwie) 

4)    Wiedza o społeczeństwie 

B 
politechniczno – 

ekonomiczny 

1)    Język polski 

2)    Matematyka 

3)    Informatyka 

4)    Fizyka 

C 
pedagogiczno – 

psychologiczny 

1)    Język polski 

2)    Matematyka 

3)    Język obcy II.1 (symbol na 

świadectwie) 

4)    Biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego                                                          

im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie 

Klasa Profil/ zawód 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły będą 

brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

A 

matematyczno- ekonomiczny 

  

1) Język polski                                        

2) Matematyka                                            

3) Język obcy II.1 (symbol na 

świadectwie)                                                             

4) Geografia  

B biologiczno- chemiczny 

1) Język polski                                                       

2) Matematyka                                        

3) Biologia                                                     

4) Chemia 

C humanistyczno- lingwistyczny 

1) Język polski                                                     

2) Matematyka                                                   

3) Język obcy II.1 (symbol na 

świadectwie)                                               

4) Historia   

 

Sportowe Liceum Ogólnokształcącego 

Klasa Profil/ zawód 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły będą 

brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

D 

Sportowy 

  

1) Język polski                                        

2) Matematyka                                                     

3) Język obcy II.1 (symbol na 

świadectwie)                                                           

4) Wychowanie fizyczne 

E 

Bezpieczeństwo Publiczne – 

edukacja dla służb 

mundurowych                               

(klasa mundurowa 

1) Język polski                                                         

2) Matematyka                                                             

3) Język obcy II.1 (symbol na 

świadectwie)                                                            

4) Wychowanie fizyczne 

 


