
NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM          

ROK SZKOLNY 2019/2020



W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 w szkołach

Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 784 miejsc dla

uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym:

224 miejsc w liceum ogólnokształcącym

352 miejsc w technikum

192 miejsc w branżowej szkole I stopnia

16 miejsc w branżowej szkole I stopnia specjalnej



Dla uczniów ósmych klas na rok szkolny 2019/2020

w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 880

miejsc, w tym:

224 miejsc w liceum ogólnokształcącym

416 miejsc w technikum

224 miejsc w branżowej szkole I stopnia

16 miejsc w branżowej szkole I stopnia specjalnej



I Liceum Ogólnokształcące im. J.Wybickiego 

83-400 Kościerzyna

ul. Krasickiego 2

Profil (dla 

uczniów 

gimnazjum i 

szkoły 

podstawowej)

Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym

Ilość 

oddziałów 

(gimnazjum/ 

szkoła 

podstawowa)

Minimalna ilość

uczniów w 

oddziale

ogólny matematyka-fizyka-język angielski 1/ 1 32/ 32

ogólny biologia-chemia/ biologia – chemia –

język angielski

1/ 1 32/ 32

ogólny język polski-historia-wos 1/ 1 32/ 32

ogólny geografia-matematyka-język niemiecki/ 

matematyka – język angielski - geografia

1/ 1 32/ 32

ogólny język angielski-biologia-chemia 1/ 0 32/ 0

ogólny język polski – język angielski – język 

niemiecki

0/ 1 0/ 32



Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane przy rekrutacji 

(dla uczniów po gimnazjum)

matematyka-fizyka-j. 

angielski

język polski matematyka fizyka język 

angielski

biologia-chemia język polski matematyka biologia chemia

j. polski-historia-WOS język polski matematyka historia WOS

geografia-matematyka- j. 

niemiecki

język polski matematyka geografia język 

niemiecki

j. angielski-biologia-

chemia

język polski matematyka biologia język 

angielski



Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane przy rekrutacji 

(dla uczniów po szkole podstawowej)

matematyka-fizyka-język 

angielski

język polski matematyka fizyka język 

angielski

biologia-chemia – język 

angielski

język polski matematyka biologia chemia

język polski-historia-

WOS

język polski matematyka historia WOS

geografia-matematyka-

język angielski

język polski matematyka geografia język 

angielski

język polski - język 

angielski-język niemiecki

język polski matematyka język 

angielski 

język 

niemiecki



Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

83-400 Kościerzyna

ul. Wł. Sikorskiego 1

IV Liceum Ogólnokształcące

Profil

(dla uczniów 

gimnazjum i szkoły 

podstawowej)

Przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym

Ilość 

oddziałów

Minimalna 

ilość uczniów

w oddziale

profil policyjny historia, wos, język angielski 1/ 1 32/ 32

profil medyczny biologia, chemia, język 

angielski

1/ 1 32/ 32



Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

83-400 Kościerzyna

ul. Wł. Sikorskiego 1

Technikum Nr 1

nazwa zawodu

(dla uczniów gimnazjum i szkoły 

podstawowej)

Ilość oddziałów Minimalna ilość 

uczniów w 

oddziale

technik informatyk 0,5/ 1 16/ 32

technik ekonomista 1/ 1 32/ 32

technik żywienia i usług gastronomicznych 2/ 2 64/ 64

technik logistyk 1/ 1 32/ 32

technik organizacji reklamy 0,5/ 1 16/ 32



Typ szkoły Przedmioty punktowane przy rekrutacji

IV Liceum 

ogólnokształcące 

język polski matematyka historia język angielski

Technikum Nr 1 –

wszystkie kierunki

język polski matematyka historia język angielski



Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

ul. J. Wybickiego 1 83-400 Kościerzyna

Technikum Nr 2

nazwa zawodu

(dla uczniów gimnazjum i szkoły 

podstawowej)

Ilość oddziałów Minimalna ilość 

uczniów w 

oddziale

technik budownictwa 1/ 1 32/ 32

technik mechanik 0,5/ 0,5 16/ 16

technik chłodnictwa i klimatyzacji 0,5/ 0,5 16/ 16

technik hotelarstwa 1/ 1 32/ 32

technik organizacji turystyki 1/ 1 32/ 32

technik informatyk 1/ 1 32/ 32

technik mechatronik 0,5/ 0,5 16/ 16

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

0,5/ 0,5 16/ 16



kierunek Przedmioty punktowane przy rekrutacji                 (dla 

uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej)

technik budownictwa 

technik mechanik

technik mechatronik

technik informatyk

technik chłodnictwa i 

klimatyzacji

technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej

język polski matematyka fizyka język angielski

technik hotelarstwa

technik organizacji 

turystyki
język polski matematyka geografia język angielski



Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

83-400 Kościerzyna

ul. J. Wybickiego 1

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2

nazwa zawodu

(dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej)

Ilość oddziałów Minimalna ilość 

uczniów w 

oddziale

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 0,5/ 0,5 16/ 16

monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie

0,5/ 0,5 16/ 16

mechanik pojazdów samochodowych 0,5/ 0,5 16/ 16

kierowca mechanik 0,5/ 0,5 16/ 16



Typ szkoły Przedmioty punktowane przy rekrutacji         

(dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej)

Szkoła Branżowa I 

Stopnia Nr 2

- Monter sieci i instalacji 

sanitarnych,  monter zabudowy i 

robót wykończeniowych w 

budownictwie, mechanik 

pojazdów samochodowych

język polski matematyka geografia fizyka

- Kierowca mechanik język polski matematyka geografia biologia



Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

83-400 Kościerzyna

ul. J. Wybickiego 1

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna

nazwa zawodu

(dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej)

Ilość oddziałów Maksymalna ilość 

uczniów w 

oddziale

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1/ 1 16/ 16



Powiatowy Zespół Szkół Nr 3

83-400 Kościerzyna

ul. Kartuska 48

Technikum Nr 3

nazwa zawodu

(dla uczniów szkoły podstawowej)

Ilość oddziałów Minimalna ilość 

uczniów w 

oddziale

technik usług fryzjerskich 1 32



Typ szkoły Przedmioty punktowane przy rekrutacji             

(dla uczniów szkoły podstawowej)

język 

polski
matematyka 

język 

angielski
biologiaTechnikum Nr 3 



Powiatowy Zespół Szkół Nr 3

83-400 Kościerzyna

ul. Kartuska 48

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3

nazwa zawodu

(dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej)

Ilość oddziałów Minimalna ilość 

uczniów w 

oddziale

stolarz 0,5/ 0,5 16/ 16

fryzjer 0,5/ 0,5 16/ 16

mechanik pojazdów samochodowych 0,5/ 0,5 16/ 16

sprzedawca 0,5/ 0,5 16/ 16

wielozawodowa* np. cieśla, dekarz, kucharz, piekarz, 

cukiernik, tapicer, ślusarz, wędliniarz, elektromechanik, 

elektryk, kamieniarz, monter-elektronik, blacharz 

samochodowy, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, 

operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń 

przemysłu ceramicznego, murarz – tynkarz, betoniarz -

zbrojarz i inne

2/ 3 64/ 96



Typ szkoły Przedmioty punktowane przy rekrutacji 

(dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej)

Szkoła Branżowa I 

Stopnia Nr 3

wszystkie kierunki

język 

polski
matematyka technika

wiedza o 

społeczeństwie


