
Gdańskie szkoły średnie | PRZEWODNIK 1

Gdańskie szkoły średnie 
|   PRZEWODNIK 

ROK SZKOLNY 2019/2020



Gdańskie szkoły średnie | PRZEWODNIK2

Schemat kształcenia
na poziomie szkoły średniej
dla absolwentów
szkoły podstawowej
i gimnazjum:

Ważne:
uczęszczając do liceum ogólnokształcącego,
technikum lub branżowej szkoły II stopnia,
możesz przystąpić do egzaminu maturalnego,
którego zdanie jest warunkiem kontynuacji nauki 
na studiach. 

Dodatkowo, podczas nauki w technikum
i branżowej szkole, zdajesz egzaminy
potwierdzające Twoje kwalifikacje w danym zawodzie.
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PODSTAWOWA
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Zdecydowałeś się na technikum
lub szkołę branżową?
Dowiedz się, czym są kwalifikacje
w wybranym przez Ciebie zawodzie. 

Kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w danym zawodzie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kom-
petencji społecznych, których osiągnięcie zostanie formalnie potwierdzone w formie świadectwa lub dyplo-
mu.

Podejmując decyzję, wybierz interesującą Cię branżę, następnie zawód w jednej z gdańskich szkół i sprawdź, 
jakie kwalifikacje uzyskasz w ramach nauki tego zawodu. 

Uwaga: niektóre kwalifikacje powtarzają się w różnych zawodach. Pozwoli Ci to w przyszłości sprawniej 
poruszać się po rynku pracy. 

Jest to opis ośmiu poziomów kwalifikacji, które możesz uzyskać. Odpowiadają one poziomom Europejskiej 
Ramy Kwalifikacji przyjętej w całej Unii Europejskiej – oznacza to, że każdy pracodawca w całej UE będzie 
potrafił w ten sam sposób ocenić poziom zaawansowania Twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
w ramach danego zawodu.

Czym jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK)?
Zwróć uwagę na wzór świadectwa.
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1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku 
 Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
2.   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku 

 Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
3.   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku 

 Technikum nr 8, Technikum nr 14, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
4.   Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku 

 Technikum nr 7, Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
5.   Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku 

 Technikum nr 13, Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
6.   Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

 Technikum nr 4
7.   Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku 

 Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 16
8.   Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM w Gdańsku 

 Technikum nr 18, Branżowa Szkoła I stopnia nr 18
9.   Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku 

 Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12
10. Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku 
 Technikum nr 5, Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
11. Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 
 Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej, Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej
12. Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku 
 Technikum nr 11
13. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku 
 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego
14. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku 
 Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty
15. Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku 
 Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

SZKOŁY 
BRANŻOWE
I TECHNIKA
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Nazwa zespołu
Dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy strona www

Zespół Szkół
Gastronomiczno-
-Hotelarskich
w Gdańsku

Aleja Legionów 7,
80-441 Gdańsk

58 341 36 39 sekretariat@zsgh.edu.gdansk.pl zsgh.edu.gdansk.pl

Centrum
Kształcenia 
Zawodowego
i Ustawicznego
nr 1 w Gdańsku

al. Gen. J. Hallera 
16/18, 
80-426 Gdańsk

58 301 98 32 
536 413 982

sekretariat@ckzu1.edu.gdansk.pl ckzu1.edu.gdansk.pl

Centrum
Kształcenia 
Zawodowego
i Ustawicznego
nr 2 w Gdańsku

ul. Smoleńska 5/7,
80-058 Gdańsk

58 301 10 20
58 309 05 06
fax 58 301 07 42

sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl ckzu2.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Architektury
Krajobrazu
i Handlowo-
-Usługowych
w Gdańsku

ul. Czyżewskiego 31,
80-336 Gdańsk

58 559 79 89 sekretariat@zsakhu.edu.
gdansk.pl

zsakhu.edu.
gdansk.pl

Zespół Szkół
Energetycznych
w Gdańsku

ul. M. Reja 25,
80-870 Gdańsk

58 762 28 25
58 762 28 26

sekretariat@zse.edu.gdansk.pl zse.edu.gdansk.pl
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Nazwa szkoły Zawód

Technikum nr 3
Technik usług kelnerskich
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
Kucharz 
Kelner
Pracownik obsługi hotelowej

Technikum nr 2 Technik fotografii i multimediów 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Sprzedawca
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Monter kadłubów jednostek pływających

Technikum nr 8
Technik analityk
Technik technologii chemicznej
Technik technologii żywności

Technikum nr 14
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik ochrony środowiska
Technik weterynarii

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

Cukiernik
Piekarz
Przetwórca mięsa
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Technikum nr 7
Technik organizacji turystyki
Technik reklamy
Technik architektury krajobrazu

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Ogrodnik

Technikum nr 13 Technik elektronik
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik informatyk
Technik programista
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialej

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 Elektronik
Elektryk
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Nazwa zespołu
Dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy strona www

Zespół Szkół 
Łączności
im. Obrońców 
Poczty Polskiej
w Gdańsku

ul. Podwale
Staromiejskie 
51/52,
80-845 Gdańsk

58 301 13 77 sekretariat@zsl.edu.gdansk.pl zsl.edu.gdansk.pl

Zespół
Szkół Morskich
im. Bohaterskich
Obrońców
Westerplatte
w Gdańsku

ul. Wyzwolenia 8,
80-537 Gdańsk - 
Nowy Port

58 343 93 35
tel/fax:
58 346 47 30

sekretariat@zsm.edu.gdansk.pl zsm.edu.gdansk.pl

Szkoły Okrętowe 
i Ogólnokształcące
CONRADINUM
w Gdańsku

ul. Piramowicza 
1/2,
80-218 Gdańsk

58 341 20 18
58 341 05 95

sekretariat@conradinum.edu.
gdansk.pl

conradinum.edu.
gdansk.pl

Zespół Szkół 
Samochodowych 
im. 1 Brygady 
Pancernej
im. Bohaterów 
Westerplatte
w Gdańsku

ul. Elbląska 54/64,
80-724 Gdańsk

58 301 20 17
58 301 37 26

sekretariat@zss.edu.gdansk.pl zss.edu.gdansk.pl
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Nazwa szkoły Zawód

Technikum nr 4

Technik informatyk
Technik programista
Technik teleinformatyk
Technik automatyk
Technik elektronik

Technikum nr 16

Technik mechanik okrętowy
Technik nawigator morski
Technik żeglugi śródlądowej
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik logistyk
Technik spedytor
Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 16 Magazynier-logistyk

Technikum nr 18

Technik budowy jednostek pływających
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik elektryk
Technik urządzeń dźwigowych
Technik mechatronik
Technik mechanik

Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 Mechatronik
Elektromechanik

Technikum nr 12 Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Blacharz samochodowy
Mechanik motocyklowy
Kierowca mechanik
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Nazwa zespołu
Dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy strona www

Państwowe
Szkoły
Budownictwa
im. prof.
Mariana
Osińskiego
w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 238,
80-266 Gdańsk

58 341 64 61 sekretariat@psb.edu.gdansk.pl psb.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół 
Kreowania
Wizerunku
w Gdańsku

ul. Prezydenta 
Lecha
Kaczyńskiego 35,
80-364 Gdńsk

58 553 05 15 sekretariat@zskw.edu.gdansk.pl zskw.edu.gdansk.pl

Szkoły
Ekonomiczno-
-Handlowe
im. Macierzy
Szkolnej
w Gdańsku

ul. Seredyńskiego 1A,
80-753 Gdańsk

58 301 22 58 sekretariat@seh.edu.gdansk.pl seh.edu.gdansk.pl
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Nazwa szkoły Zawód

Technikum nr 5

Technik budownictwa
Technik geodeta
Technik budowy dróg
Technik inżynierii sanitarnej
Technik technologii drewna
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik renowacji elementów architektury

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Monter stolarki budowlanej
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Stolarz
Dekarz
Murarz tynkarz
Betoniarz zbrojarz
Monter sieci instalacji sanitarnych
Cieśla

Technikum nr 9
im. Xymeny Zaniewskiej

Technik usług fryzjerskich
Technik przemysłu mody
Technik przemysłu mody 
(Projektowanie i zdobienie odzieży (planowane) – eksperyment 
pedagogiczny) 
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Technik obuwnik
Technik stylista – eksperyment pedagogiczny

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
im. Xymeny Zaniewskiej

Krawiec
Fryzjer
Fotograf
Obuwnik

Technikum nr 11
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
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Nazwa zespołu
Dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy strona www

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 1 
w Gdańsku

ul. Stefana
Batorego 26,
80-251 Gdańsk

58 341 23 63 sekretariat@zss1.edu.gdansk.pl zss1.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 2 
w Gdańsku 

ul. Wita
Stwosza 23,
80-312 Gdańsk

58 552 09 94 sekretariat@zss2.edu.gdansk.pl zss2.edu.gdansk.pl

Pomorskie
Szkoły Rzemiosł 
w Gdańsku

ul. Sobieskiego 90,
80-216 Gdańsk

58 344 00 90 psr@psr.gda.pl psr.gda.pl
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Nazwa szkoły Zawód

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19
im. Stefana Batorego

Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Kucharz
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Blacharz samochodowy
Ślusarz
Cukiernik
Sprzedawca

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20
im. św. Matki Teresy z Kalkuty

Operator procesów introligatorskich
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy gastronomii
Ogrodnik

Technikum nr 1

Technik informatyk
Technik organizacji turystyki
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik usług fryzjerskich
Technik mechatronik
Technik fotografii i multimediów

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Fryzjer
Fotograf
Piekarz
Cukiernik
Kucharz
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Oferta edukacji zawodowej w Gdańsku
Branże i zawody

MEBLARSTWO
technik technologii drewna / stolarz

BUDOWNICTWO
technik budownictwa / technik renowacji elementów architektury / technik budowy dróg
technik inżynieri sanitarnej / technik geodeta / monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie / monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych / murarz-tynkarz / dekarz / cieśla
monter izolacji przemysłowych / monter izolacji budowlanych / technik technologii drewna
technik robót wykończeniowych w budownictwie / stolarz / ślusarz / monter stolarki budowlanej

GASTRONOMIA I SPOŻYWCZA
technik żywienia i usług gastronomicznych / technik kelner / kucharz / wędliniarz / cukiernik
piekarz / technik technologii żywności / operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
technik architektury krajobrazu / technik ogrodnik / technik weterynarii
technik ochrony środowiska / technik inżynierii środowiska i melioracji / ogrodnik

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
technik obsługi turystycznej / technik hotelarstwa
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

FINANSE I BIZNES
technik handlowiec / technik ekonomista
technik organizacji reklamy / sprzedawca
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KREATYWNA
technik stylista (eksperyment pedagogiczny) / krewiec / fryzjer / technik przemysłu mody

fotograf / technik fotografii i multimediów / technik usług fryzjerskich
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 

CHEMIA LEKKA
technik analityk
technik technologii chemicznej

MORSKA
technik nawigator morski / monter kadłubów jednostek pływających
technik budowy jednostek pływających / technik mechanik okrętowy

technik żeglugi śródlądowej / szkutnik

TRANSPORT I LOGISTYKA
technik eksploatacji portów i terminali / technik logistyk
technik spedytor / magazynier-logistyk /technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

MOTORYZACJA
mechanik pojazdów samochodowych / elektromechanik pojazdów samochodowych

kierowca mechanik / mechanik motocyklowy / blacharz samochodowy
technik pojazdów samochodowych / technik mechanik / mechanik-monter maszyn i urządzeń

technik urządzeń dźwigowych / elektromechanik

ENERGETYKA, ELEKTROENERGETYKA I ELEKTRYKA
elektryk / technik energetyk / technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik elektryk / technk chłodnictwa i klimatyzacji

ICT I ELEKTRONIKA
technik elektronik / technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej / technik automatyk
technik teleinformatyk / technik mechatronik / technik informatyk / elektronik
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Branża:
audiowizualna

Zawód: Fotograf

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Fotograf

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik fotografii i multimediów

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej

Zawód: Technik fotografii i multimediów

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik fotografii i multimediów

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Fotograf

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Nazwa szkoły: Technikum nr 2

Zawód: Fotograf

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Fotograf

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik fotografii i multimediów

Podbudowa: Gimnazjum

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 
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Branża:
audiowizualna

Zawód: Technik fotografii i multimediów   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik fotografii i multimediów

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Fotograf

Podbudowa: Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Technikum nr 1

Branża:
budowlana

Zawód: Betoniarz-zbrojarz

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Betoniarz-zbrojarz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik budownictwa

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
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Branża:
budowlana

Zawód: Cieśla  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Cieśla

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Dekarz

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Dekarz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Monter izolacji budowlanych 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Monter izolacji budowlanych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
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Branża:
budowlana

Zawód: Monter izolacji przemysłowych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Monter izolacji przemysłowych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Technik budownictwa  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik budownictwa

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Monter konstrukcji budowlanych. Betoniarz-zbrojarz. 
Murarz-tynkarz

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5

Zawód: Monter sieci instalacji sanitarnych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Monter sieci instalacji sanitarnych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik inżynierii sanitarnej

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
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Branża:
budowlana

Zawód: Technik inżynierii sanitarnej  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik inżynierii sanitarnej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Monter sieci i instalacji sanitarnych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5

Zawód: Monter stolarki budowlanej

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Monter stolarki budowlanej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5
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Branża:
budowlana

Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Murarz tynkarz  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Murarz tynkarz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik budownictwa

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Technik budowy dróg

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik budowy dróg

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa:

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5
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Branża:
budowlana

Zawód: Technik geodeta

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik geodeta

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5

Zawód: Technik inżynierii środowiska i melioracji  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Nazwa szkoły: Technikum nr 14

Zawód: Technik renowacji elementów architektury

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik renowacji elementów architektury

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5
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Branża:
chemiczna

Zawód: Technik technologii chemicznej

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik technologii chemicznej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Operator urządzeń przemysłu chemicznego

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Nazwa szkoły: Technikum nr 8

Zawód: Technik analityk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik analityk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Nazwa szkoły: Technikum nr 8

Zawód: Technik ochrony środowiska

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik ochrony środowiska

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Nazwa szkoły: Technikum nr 14
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Branża:
drzewno-meblarska

Zawód: Stolarz

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Stolarz

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii drewna

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                      

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

Zawód: Technik technologii drewna

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik technologii drewna

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Stolarz

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

Nazwa szkoły: Technikum nr 5
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Branża:
ekonomiczno-administracyjna

Zawód: Technik ekonomista

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik ekonomista

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik rachunkowości

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Ekonomiczno Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 11

Zawód: Technik rachunkowości

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik rachunkowości

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik ekonomista

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 11



Gdańskie szkoły średnie | PRZEWODNIK28

Branża:
elektroenergetyczna

Zawód: Technik chłodnictwa i klimatyzacji  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji 

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM

Nazwa szkoły: Technikum nr 18

Zawód: Elektromechanik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Elektromechanik 

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 18

Zawód: Elektryk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Elektryk

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik elektryk

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
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Branża:
elektroenergetyczna

Zawód: Technik elektryk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik elektryk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Elektryk

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych

Nazwa szkoły: Technikum nr 13

Zawód: Technik elektryk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik elektryk 

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Elektryk

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM

Nazwa szkoły: Technikum nr 18

Zawód: Technik energetyk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik energetyk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych

Nazwa szkoły: Technikum nr 13
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Branża:
elektroenergetyczna

Zawód: Technik urządzeń dźwigowych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik urządzeń dźwigowych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM

Nazwa szkoły: Technikum nr 18

Zawód: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialej

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                      

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych

Nazwa szkoły: Technikum nr 13
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Branża:
elektroniczno-mechatroniczna

Zawód: Technik automatyk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik automatyk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Automatyk 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 4

Zawód: Elektronik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Elektronik

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik elektronik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Zawód: Technik elektronik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik elektronik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Elektronik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych

Nazwa szkoły: Technikum nr 13
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Branża:
elektroniczno-mechatroniczna

Zawód: Technik elektronik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik elektronik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Elektronik 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 4

Zawód: Mechatronik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Mechatronik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik mechatronik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                               

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 18

Zawód: Technik mechatronik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik mechatronik

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Mechatronik                                                               

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                               

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM                                                               

Nazwa szkoły: Technikum nr 18
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Branża:
elektroniczno-mechatroniczna

Zawód: Technik mechatronik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik mechatronik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa:

Mechatronik

Podbudowa: Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Technikum nr 1
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Branża:
fryzjersko-kosmetyczna

Zawód: Technik usług fryzjerskich

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik usług fryzjerskich

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Fryzjer

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                      

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Nazwa szkoły: Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej

Zawód: Fryzjer

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Fryzjer

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik usług fryzjerskich

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Zawód: Technik usług fryzjerskich

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik usług fryzjerskich

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Fryzjer

Podbudowa: Gimnazjum

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Technikum nr 1
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Branża:
fryzjersko-kosmetyczna

Zawód: Fryzjer

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Fryzjer

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik usług fryzjerskich

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                              

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej 

Branża:
handlowa

Zawód: Technik handlowiec

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik handlowiec

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Sprzedawca

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 11 
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Branża:
handlowa

Zawód: Sprzedawca

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Sprzedawca

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik handlowiec, Technik księgarstwa

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                      

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Zawód: Sprzedawca 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Sprzedawca

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik księgarstwa, Technik handlowiec

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                           

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego
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Branża:
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zawód: Kucharz  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Kucharz

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                        

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 

Zawód: Kelner

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Kelner

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik usług kelnerskich

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 

Zawód: Technik usług kelnerskich  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik usług kelnerskich

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Kelner

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                        

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  

Nazwa szkoły: Technikum nr 3  



Gdańskie szkoły średnie | PRZEWODNIK38

Branża:
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zawód: Kucharz

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Kucharz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1 

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego 

Zawód: Kucharz  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Kucharz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                        

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł  

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Kucharz

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa  

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  

Nazwa szkoły: Technikum nr 3  
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Branża:
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zawód: Pracownik obsługi hotelowej  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Pracownik obsługi hotelowej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik hotelarstwa

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                        

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 3   

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego 

Zawód: Technik hotelarstwa

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik hotelarstwa

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Pracownik obsługi hotelowej

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

Nazwa szkoły: Technikum nr 16
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Branża:
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zawód: Technik hotelarstwa 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik hotelarstwa

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Pracownik obsługi hotelowej

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

Nazwa szkoły: Technikum nr 3  

Zawód: Pracownik pomocniczy gastronomii   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Pracownik pomocniczy gastronomii

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 2

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty

Zawód: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 2

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty 
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Branża:
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zawód: Technik organizacji turystyki   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik organizacji turystyki

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                    

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku   

Nazwa szkoły: Technikum nr 7  

Zawód: Technik organizacji turystyki 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik organizacji turystyki

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Technikum nr 1 
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Branża:
mechaniczna

Zawód: Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik mechanik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego

Zawód: Mechanik – monter maszyn i urządzeń 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik mechanik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                            

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Zawód: Technik mechanik   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik mechanik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Mechanik – monter maszyn i urządzeń,
Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM   

Nazwa szkoły: Technikum nr 18   
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Branża:
mechaniczna

Zawód: Technik mechanik 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik mechanik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Mechanik – monter maszyn i urządzeń,
Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

Nazwa szkoły: Technikum nr 12

Zawód: Ślusarz   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Ślusarz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik mechanik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                   

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego   
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Branża:
motoryzacyjna

Zawód: Blacharz samochodowy

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Blacharz samochodowy

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

Zawód: Blacharz samochodowy

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Blacharz samochodowy

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego

Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik pojazdów samochodowych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 12
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Branża:
motoryzacyjna

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik pojazdów samochodowych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa:

Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

Nazwa szkoły: Technikum nr 12

Zawód: Mechanik motocyklowy

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Mechanik motocyklowy

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Mechanik pojazdów samochodowych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik pojazdów samochodowych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 12
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Branża:
ogrodnicza

Zawód: Ogrodnik   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Ogrodnik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik ogrodnik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Zawód: Ogrodnik 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Ogrodnik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik ogrodnik

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 2

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty

Zawód: Technik architektury krajobrazu

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik architektury krajobrazu

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 7
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Branża:
poligraficzna

Zawód: Operator procesów introligatorskich

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Operator procesów introligatorskich

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik procesów introligatorskich

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 2

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty   

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Nazwa szkoły: Technikum nr 2

Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                              

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł   

Nazwa szkoły: Technikum nr 1   
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Branża:
ogrodnicza

Zawód: Technik reklamy  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik reklamy

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                             

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku

Nazwa szkoły: Technikum nr 7

Branża:
przemysłu mody

Zawód: Krawiec   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Krawiec

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik przemysłu mody

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                               

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej   
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Branża:
przemysłu mody

Zawód: Technik stylista – eksperyment pedagogiczny  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik stylista – eksperyment pedagogiczny

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik fryzjer, Technik przemysłu mody, Krawiec

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Nazwa szkoły: Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej

Zawód: Technik przemysłu mody   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik przemysłu mody

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Krawiec

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                               

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku   

Nazwa szkoły: Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej  

Zawód: Technik przemysłu mody

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik przemysłu mody – Eksperyment pedagogiczny. Projektowanie biżuterii i zdobienie odzieży

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Krawiec

Podbudowa: Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku 

Nazwa szkoły: Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej  
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Branża:
przemysłu mody

Zawód: Technik obuwnik   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik obuwnik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Obuwnik

Podbudowa: Szkoła Podstawowa                                                                                                                               

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku   

Nazwa szkoły: Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej  

Zawód: Obuwnik  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Obuwnik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik obuwnik

Podbudowa: Szkoła Podstawowa                                                                

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej

Zawód: Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                             

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Kreowania Wizerunku   

Nazwa szkoły: Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej  
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Branża:
rolno-hodowlana

Zawód: Technik weterynarii

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik weterynarii

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa      

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2   

Nazwa szkoły: Technikum nr 14  

Branża:
spedycyjno-logistyczna

Zawód: Magazynier-logistyk  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Magazynier-logistyk

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik logistyk

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                    

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte   

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 16  
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Branża:
spedycyjno-logistyczna

Zawód: Technik logistyk   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik logistyk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Magazynier-logistyk

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

Nazwa szkoły: Technikum nr 16

Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik eksploatacji portów i terminali

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                   

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte  

Nazwa szkoły: Technikum nr 16  

Zawód: Technik spedytor   

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik spedytor

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                            

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

Nazwa szkoły: Technikum nr 16
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Branża:
spożywcza

Zawód: Cukiernik  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Cukiernik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa     

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8  

Zawód: Cukiernik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Cukiernik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                         

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Zawód: Technik technologii żywności

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik technologii żywności

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa:

Cukiernik, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Piekarz,
Przetwórca mięsa, Przetwórca ryb

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                         

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

Nazwa szkoły: Technikum nr 8  
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Branża:
spożywcza

Zawód: Cukiernik  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Cukiernik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                        

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Specjalnych nr 1

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 im. Stefana Batorego

Zawód: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 

Zawód: Piekarz  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Piekarz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                        

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
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Branża:
spożywcza

Zawód: Piekarz

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Piekarz

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł  

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 1  

Zawód: Przetwórca mięsa  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Przetwórca mięsa

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik technologii żywności 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                        

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8
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Branża:
teleinformatyczna

Zawód: Technik programista

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik programista

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik informatyk 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

Nazwa szkoły: Technikum nr 4

Zawód: Technik informatyk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik informatyk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik programista 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych 

Nazwa szkoły: Technikum nr 13

Zawód: Technik informatyk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik informatyk

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik programista

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

Nazwa szkoły: Technikum nr 4
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Branża:
teleinformatyczna

Zawód: Technik informatyk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik informatyk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik programista

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Pomorskie Szkoły Rzemiosł 

Nazwa szkoły: Technikum nr 1

Zawód: Technik programista

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik programista

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik informatyk

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Energetycznych 

Nazwa szkoły: Technikum nr 13

Zawód: Technik teleinformatyk

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik teleinformatyk

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa 

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

Nazwa szkoły: Technikum nr 4
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Branża:
transportu drogowego

Zawód: Kierowca mechanik

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Kierowca mechanik

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik transportu drogowego

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                                      

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte  

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 12  

Branża:
transportu wodnego

Zawód: Monter kadłubów jednostek pływających

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Monter kadłubów jednostek pływających

Inny zawód w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Technik budowy jednostek pływających

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                                      

Nazwa zespołu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  
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Branża:
transportu wodnego

Zawód: Technik budowy jednostek pływających  

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik budowy jednostek pływających

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: Monter kadłubów jednostek pływających 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                        

Nazwa zespołu: Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM

Nazwa szkoły: Technikum nr 18

Zawód: Technik mechanik okrętowy

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik mechanik okrętowy

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak                                                                           

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                                      

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 

Nazwa szkoły: Technikum nr 16  

Zawód: Technik nawigator morski 

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik nawigator morski

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak 

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                        

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

Nazwa szkoły: Technikum nr 16
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Branża:
transportu wodnego

Zawód: Technik żeglugi śródlądowej

Opis zawodu – link do strony szkoły, na której znajduje się szczegółowy opis zawodu:

Technik żeglugi śródlądowej

Inny zawód, w którym występuje wspólna kwalifikacja cząstkowa: brak                                                                           

Podbudowa: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa                                                                                                                                      

Nazwa zespołu: Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 

Nazwa szkoły: Technikum nr 16  
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LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ul. Wały Piastowskie 6, 80-855 Gdańsk
II Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Pniewskiego
ul. Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP
ul. Na Zaspę 31a, 80-546 Gdańsk
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. S. Żeromskiego
ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk
VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku
ul. Kartuska 128, 80-136 Gdańsk
IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera
ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego 8, 80-271 Gdańsk

X Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościuszki 8b, 80-451 Gdańsk
XI Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk
XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk
XIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk
XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy
ul. Pestalozziego 11/13, 80-445 Gdańsk
XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk
XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące
ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk
XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. I. Krasickiego 10, 80-515 Gdańsk
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

I Liceum
Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika

ul. Wały
Piastowskie 6,
80-855 Gdańsk

58 301 67 34 sekretariat@lo1.edu.gdansk.pl

II Liceum
Ogólnokształcące
im. dr
W. Pniewskiego

ul. Pestalozziego 7/9,
80-445 Gdańsk

58 341 46 56 sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 13
w Gdańsku

III Liceum
Ogólnokształcące 
im. Bohaterów
Westerplatte

ul. Topolowa 7,
80-255 Gdańsk

58 341 06 71 sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 5
w Gdańsku

IV Liceum
Ogólnokształcące 
im. Marynarzy WOP

ul. Na Zaspę 31a,
80-546 Gdańsk

58 343 13 06 sekretariat@zso5.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa
strona www

http://lo1.edu.gdansk.pl

humanistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

akademicki szkoła podstawowa/gimnazjum

politechniczny szkoła podstawowa/gimnazjum

matematyczno-ekonomiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

medyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

http://lo2.edu.gdansk.pl

politechniczny szkoła podstawowa/gimnazjum

humanistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

menedżerski szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny menedżerski
z językiem niemieckim szkoła podstawowa/gimnazjum

http://zso13.edu.gdansk.pl

dwujęzyczny z językiem angielskim,
ekonomiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny z językiem angielskim,
biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

humanistyczno-prawny szkoła podstawowa/gimnazjum

matematyczno-fizyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny z językiem angielskim,
przygotowujący do matury
międzynarodowej

szkoła podstawowa/gimnazjum

http://zso5.edu.gdansk.pl

ogólnokształcący, straży granicznej szkoła podstawowa/gimnazjum

ogólnokształcący, policyjny
bezpieczeństwa publicznego szkoła podstawowa/gimnazjum

ogólnokształcący,  zarządzanie
bezpieczeństwem, celny szkoła podstawowa/gimnazjum

ogólnokształcący, wojskowy/medyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

ogólnokształcący, społeczno-medialny szkoła podstawowa/gimnazjum

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO piłka siatkowa szkoła podstawowa/gimnazjum
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

V Liceum
Ogólnokształcące
w Gdańsku
im. S. Żeromskiego

ul. Polanki 130,
80-322 Gdańsk

58 552 11 91 sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 6 w Gdańsku

VI Liceum
Ogólnokształcące

ul. Głęboka 11,
80-759 Gdańsk

58 346 38 21 sekretariat@zso6.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 7
w Gdańsku

VII Liceum
Ogólnokształcące 
im. Józefa
Wybickiego
w Gdańsku

ul. Chałubińskiego 13,
80-807 Gdańsk

58 302 85 20 sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

VIII Liceum
Ogólnokształcące 
im. Komisji
Edukacji Narodowej 
w Gdańsku

ul. Kartuska 128,
80-136 Gdańsk

58 302 00 10 sekretariat@lo8.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa
strona www

http://lo5.edu.gdansk.pl

dwujęzyczny,
matematyczno-geograficzny,
język angielski

szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

humanistyczno-psychologiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

matematyczno-fizyczno-informatyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

http://zso6.edu.gdansk.pl

humanistyczno-prawny szkoła podstawowa/gimnazjum

dziennikarsko-artystyczny (integracyjny) szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo szkoła podstawowa/gimnazjum

sportowy RATOWNICTWA WODNEGO szkoła podstawowa/gimnazjum

http://lo7.edu.gdansk.pl

matematyczno-geograficzny szkoła podstawowa/gimnazjum

prawno-dyplomatyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

humanistyczno-lingwistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

medialno-lingwistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

ekonomiczno-administracyjny szkoła podstawowa/gimnazjum

http://lo8.edu.gdansk.pl

humanistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

matematyczno-geograficzny szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

matematyczno-fizyczny szkoła podstawowa/gimnazjum
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1 w Gdańsku

IX Liceum
Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa
Kolbergera

ul. płk. Wilka-
-Krzyżanowskiego 8,
80-271 Gdańsk

58 341 86 13 sekretariat@zso1.edu.gdansk.pl

X Liceum
Ogólnokształcące

ul. Kościuszki 8b, 
80-451 Gdańsk

58 341 49 15 sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Mistrzostwa
Sportowego
w Gdańsku

XI Liceum
Ogólnokształcące – 
Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego

ul. Subisława 22,
80-354 Gdańsk

58 557 94 45
wew. 28

sekretariat@zsms.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Sportowych
i Ogólnokształcących
w Gdańsku

XII Liceum
Ogólnokształcące

ul. Subisława 22,
80-354 Gdańsk

58 557 94 45 sekretariat@zsso.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa
strona www

http://zso1.edu.gdansk.pl

ekonomiczny, matematyczno-geograficzny z wos szkoła podstawowa/gimnazjum

dyplomatyczno-prawniczy z mediami szkoła podstawowa/gimnazjum

informatyczno-matematyczno-fizyczny
(programowanie) szkoła podstawowa/gimnazjum

matematyczno-fizyczno-językowy szkoła podstawowa/gimnazjum

informatyczno-matematyczno-językowy 
(grafika komputerowa, druk 3D,
animacja, programowanie)

szkoła podstawowa/gimnazjum

medyczno-psychologiczny,
biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

http://lo10.edu.gdansk.pl

dwujęzyczny politechniczny
z językiem angielskim szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny biomedyczny
z językiem angielskim szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny biznesowy
z językiem angielskim szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny lingwistyczno-prawny
z językiem angielskim szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny humanistyczny
interdyscyplinarny 
z językiem angielskim

szkoła podstawowa/gimnazjum

http://zsms.edu.gdansk.pl/pl

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
lekkoatletyka, gimnastyka sportowa,
pływanie

szkoła podstawowa/gimnazjum

www.zsso.edu.gdansk.pl

sportowy: piłka ręczna, judo, pływanie gimnazjum

sportowy: lekkoatletyka, piłka ręczna,
sporty interdyscyplinarne gimnazjum

sportowy: piłka nożna gimnazjum

sportowy: piłka ręczna, judo, pływanie szkoła podstawowa

sportowy: lekkoatletyka, piłka ręczna,
sporty różne szkoła podstawowa

sportowy: piłka nożna kobiet i mężczyzn szkoła podstawowa
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Zespół Szkół
Ogólnokształcących 
nr 8
w Gdańsku

XIV Liceum
Ogólnokształcące

ul. Meissnera 9,
80-462 Gdańsk

58 346 94 32 sekretariat@zso8.edu.gdansk.pl

XV Liceum
Ogólnokształcące 
im. Zjednoczonej 
Europy w Gdańsku

ul. Pilotów 7,
80-460 Gdańsk

58 556 54 01 
58 556 51 95

sekretariat@lo15.edu.gdansk.pl

XIX Liceum
Ogólnokształcące 
im. Mariana
Mokwy

ul. Pestalozziego 
11/13, 
80-445 Gdańsk

58 341 29 02 
58 346 15 56

sekretariat@lo19.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 12

XX Liceum
Ogólnokształcące 
im. Zbigniewa
Herberta

ul. Dobrowolskiego 6, 
80-287 Gdańsk

58 347 97 12 sekretariat@zso12.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa
strona www

www.zso8.edu.gdansk.pl

humanistyczny teatralno-filmowy gimnazjum

humanistyczny sztuka, prawo,
społeczeństwo szkoła podstawowa

matematyczno-fizyczno-informatyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

www.lo15.edu.gdansk.pl

matematyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

humanistyczny z edukacją filmową szkoła podstawowa/gimnazjum

lingwistyczny o specjalności media szkoła podstawowa/gimnazjum

geograficzno-matematyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

biologiczno-chemiczny z elementami 
angielskiego języka medycznego szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny z językiem hiszpańskim szkoła podstawowa/gimnazjum

http://lo19.edu.gdansk.pl

ekonomiczny szkoła podstawowa/gimnazjum

artystyczny (gr. muzyczna, gr. plastyczna) szkoła podstawowa/gimnazjum

humanistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

biomedyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

językowy szkoła podstawowa/gimnazjum

psychologiczno-pedagogiczny szkoła podstawowa

przyrodniczy gimnazjum

http://zso12.edu.gdansk.pl

dwujęzyczny klasa medyczna szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny techniczny klasa autorska szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny innowacyjna
klasa olimpijska szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny europejski szkoła podstawowa/gimnazjum

dwujęzyczny matematyczno-
-fizyczno-informatyczny szkoła podstawowa/gimnazjum
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Ogólnokształcące
Szkoły Sportowe
w Gdańsku

XXI Sportowe 
Liceum  
Ogólnokształcące

ul. Kołobrzeska 77, 
80-396 Gdańsk

58 557 17 41 sekretariat@oss.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 10 w Gdańsku

XXIII Liceum
Ogólnokształcące

ul. I. Krasickiego 10, 
80-515 Gdańsk

58 323 92 83 sekretariat@zso10.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 2 w Gdańsku

XXIV Liceum
Ogólnokształcące 
im. Stefana
Banacha

ul. Wodnika 57,
80-299 Gdańsk

58 340 75 60 sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa
strona www

http://oss.edu.gdansk.pl

biologiczno-chemiczny z promocją 
zdrowia, polonistyczno-geograficzny
z marketingiem sportowym

szkoła podstawowa/gimnazjum

sportowy: piłka nożna szkoła podstawowa/gimnazjum

sportowy: piłka siatkowa szkoła podstawowa/gimnazjum

sportowy: hokej/fitness szkoła podstawowa/gimnazjum

http://zso10.edu.gdansk.pl

humanistyczny szkoła podstawowa/gimnazjum

przyrodniczy szkoła podstawowa/gimnazjum

http://zso2.edu.gdansk.pl

matematyczno-geograficzny,
biologiczno-chemiczny szkoła podstawowa/gimnazjum
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II
LO

X
LOXV

LO

III
LO

XX
LO

V
LO
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LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
z oddziałami dwujęzycznymi
II Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Pniewskiego
ul. Pestalozziego 7/9, 80-445 Gdańsk
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
ul. Topolowa 7, 80-255 Gdańsk
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. S. Żeromskiego
ul. Polanki 130, 80-322 Gdańsk
X Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościuszki 8b, 80-451 Gdańsk
XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku
ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk
XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
ul. Dobrowolskiego 6, 80-287 Gdańsk
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

II Liceum
Ogólnokształcące
im. dr W. Pniewskiego

ul. Pestalozziego 7/9, 
80-445 Gdańsk

58 341 46 56 sekretariat@lo2.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących 
nr 13 w Gdańsku

III Liceum
Ogólnokształcące
im. Bohaterów
Westerplatte

ul. Topolowa 7,
80-255 Gdańsk

58 341 06 71 sekretariat@zso13.edu.gdansk.pl

V Liceum
Ogólnokształcące
w Gdańsku
im. S. Żeromskiego

ul. Polanki 130,
80-322 Gdańsk

58 552 11 91 sekretariat@lo5.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa Przedmioty
rozszerzonestrona www

http://lo2.edu.gdansk.pl

www.2lo.gda.pl

dwujęzyczny menedżerski
z językiem niemieckim 

gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, geografia,
język niemiecki

http://zso13.edu.gdansk.pl

http://zso13.edu.gdansk.pl/pl/
page/strona-glowna-43/
rekrutacja

dwujęzyczny z językiem angielskim,
ekonomiczny

gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, geografia, j. angielski
(sprawdzian kompetencji językowych)

dwujęzyczny z językiem angielskim,
biologiczno-chemiczny

gimnazjum/
szkoła podstawowa

biologia, chemia, j. angielski
(sprawdzian kompetencji językowych)

dwujęzyczny z językiem angielskim,
przygotowujący do matury międzynarodowej

gimnazjum/
szkoła podstawowa

wybierane w programie matury
międzynarodowej, j. angielski
(sprawdzian kompetencji językowych)

http://lo5.edu.gdansk.pl

http://rekrutacja.vlo.gda.pl/

dwujęzyczny, matematyczno-geograficzny,
język angielski

gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, geografia, język
angielski – poziom dwujęzyczny
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XV Liceum
Ogólnokształcące
im. Zjednoczonej Europy
w Gdańsku

ul. Pilotów 7,
80-460 Gdańsk

58 556 54 01
58 556 51 95

sekretariat@lo15.edu.gdansk.pl

Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

X Liceum
Ogólnokształcące

ul. Kościuszki 8b,
80-451 Gdańsk

58 341 49 15 sekretariat@lo10.edu.gdansk.pl
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http://lo15.edu.gdansk.pl

http://lo15.edu.gdansk.pl/pl/
page/dokumenty-szkoly-1-4/
rekrutacja-2018-2019/
oferta-dla-trzyletniego-
liceum-ogolnoksztalcacego

http://lo15.edu.gdansk.pl/pl/
page/dokumenty-szkoly-1-4/
rekrutacja-2018-2019/
oferta-dla-czteroletniego-
liceum-ogolnoksztalcacego

dwujęzyczny z językiem hiszpańskim gimnazjum
geografia, historia, dwujęzyczny,
j. hiszpański, literatura i język Hiszpanii, 
geografia Hiszpanii, historia Hiszpanii

dwujęzyczny oddział wstępny
z językiem hiszpańskim szkoła podstawowa

geografia, historia, dwujęzyczny,
j. hiszpański, literatura i język Hiszpanii, 
geografia Hiszpanii, historia Hiszpanii

Profil Podbudowa Przedmioty
rozszerzonestrona www

http://lo10.edu.gdansk.pl

http://lo10.edu.gdansk.pl/pl/
page/rekrutacja-2019-2020

dwujęzyczny biomedyczny
z językiem angielskim

gimnazjum/
szkoła podstawowa język angielski, biologia, chemia

dwujęzyczny biznesowy
z językiem angielskim

gimnazjum/
szkoła podstawowa

język angielski, matematyka,
geografia/historia/wos – w grupach 
międzyoddziałowych (szczegółowe 
informacje na stronie szkoły)

dwujęzyczny humanistyczny
interdyscyplinarny
z językiem angielskim

gimnazjum/
szkoła podstawowa

język angielski, język polski,
geografia/wos/historia – w grupach 
międzyoddziałowych (szczegółowe 
informacje na stronie szkoły)

dwujęzyczny lingwistyczno-prawny
z językiem angielskim

gimnazjum/
szkoła podstawowa

język angielski, język polski, historia, 
język obcy

dwujęzyczny politechniczny
z językiem angielskim

gimnazjum/
szkoła podstawowa

język angielski, matematyka, fizyka, 
informatyka
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 12
w Gdańsku

XX Liceum
Ogólnokształcące
im. Zbigniewa Herberta

ul. Dobrowolskiego 6, 
80-287 Gdańsk

58 347 97 12 sekretariat@zso12.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa Przedmioty
rozszerzonestrona www

http://zso12.edu.gdansk.pl

http://xxlo.pl

dwujęzyczny europejski gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, geografia,
język angielski

dwujęzyczny innowacyjny
dwujęzyczny, klasa olimpijska

gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, język polski/historia,
język angielski

dwujęzyczny klasa autorska gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, fizyka, informatyka, 
język angielski

dwujęzyczny klasa medyczna gimnazjum/
szkoła podstawowa biologia, chemia, język angielski

dwujęzyczny matematyczno-fizyczno-
-informatyczny

gimnazjum/
szkoła podstawowa

matematyka, fizyka lub informatyka, 
język angielski
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IV
LO

XI
LO

XII
LO

VI
LO

XXI
LO
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Klasy sportowe i mistrzostwa sportowego
w liceach ogólnokształcących
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP
ul. Na Zaspę 31a, 80-546 Gdańsk
VI Liceum Ogólnokształcące
ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk
XI Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk
XII Liceum Ogólnokształcące
ul. Subisława 23, 80-354 Gdańsk
XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące
ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5
w Gdańsku

IV Liceum
Ogólnokształcące
im. Marynarzy WOP

ul. Na Zaspę 31a,
80-546 Gdańsk

58 343 13 06 sekretariat@zso5.edu.gdansk.pl

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 6
w Gdańsku

VI Liceum
Ogólnokształcące

ul. Głęboka 11,
80-759 Gdańsk

58 346 38 21 sekretariat@zso6.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa Opis profilu Przedmioty
rozszerzonestrona www

http://zso5.edu.gdansk.pl

http://4lo.gda.pl/

MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
piłka siatkowa

gimnazjum/ 
szkoła
podstawowa

Klasa Mistrzostwa Sportowego – piłka siatkowa, pod 
patronatem Klubu Sportowego Trefl Gdańsk S.A. matematyka, j. angielski

http://zso6.edu.gdansk.pl

www.vilogdansk.pl

MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO 
żeglarstwo,
kajakarstwo, 
wioślarstwo

gimnazjum

Udział w zawodach krajowych, międzynarodowych oraz zgru-
powaniach szkoleniowych. Zajęcia na profesjonalnej przystani 
wodnej, basenie pływackim. Zajęcia na ergometrach wioślar-
skich, rowerach spinningowych, kajakach, łodziach wioślar-
skich i żeglarskich. Wspólpraca z AWFiS, PG i klubami sporto-
wymi.  Współpraca trenerów z kadrą narodową.

biologia i chemia, SMS, 
sporty do wyboru: 
wioślarstwo, żeglarstwo, 
kajakarstwo

sportowy
RATOWNICTWA 
WODNEGO

gimnazjum

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień ratownika 
wodnego, ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
sternika motorowodnego. Zajęcia na łodziach motorowych, 
skuterach wodnych, ergometrach wioślarskich, rowerach 
spinningowych, pływalni i akwenach wodnych. 

biologia,
do wyboru geografia
lub j. hiszpański

MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO 
żeglarstwo,
kajakarstwo,
wioślarstwo

szkoła
podstawowa

Udział w zawodach krajowych, międzynarodowych oraz zgru-
powaniach szkoleniowych. Zajęcia na profesjonalnej przystani 
wodnej, basenie pływackim. Zajęcia na ergometrach wioślar-
skich, rowerach spinningowych, kajakach, łodziach wioślar-
skich i żeglarskich. Wspólpraca z AWFiS, PG i klubami sporto-
wymi. Współpraca trenerów z kadrą narodową.

biologia i chemia, SMS
do wyboru:
sporty:
wioślarstwo, żeglarstwo,
kajakarstwo

sportowy
RATOWNICTWA 
WODNEGO

szkoła
podstawowa

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień ratownika 
wodnego, ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
sternika motorowodnego. Zajęcia na łodziach motorowych, 
skuterach wodnych, ergometrach wioślarskich, rowerach 
spinningowych, pływalni i akwenach wodnych. 

biologia,
do wyboru geografia
lub j. hiszpański
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Gdańsku

XI Liceum
Ogólnokształcące – Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego

ul. Subisława 22,
80-354 Gdańsk

58 557 94 45 
wew. 28

sekretariat@zsms.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa Opis profilu Przedmioty
rozszerzonestrona www

http://zsms.edu.gdansk.pl/pl

http://zsms.edu.gdansk.pl/pl/art/
rekrutacja-2019-2020-xi-
liceum-ogolnoksztalcace-
szkola-mistrzostwa-sportowego-
i-m-lo-podbudowa-gimnazjum-
3-letnie-liceum.4933.html 

MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
lekkoatletyka,
gimnastyka
sportowa,
pływanie

gimnazjum

Uczniowie realizują szkolenie specjalistyczne: gimnastyka 
sportowa w wymiarze godzin: 24/24/24 w trzyletnim cyklu 
nauczania oraz wychowanie fizyczne: 3/3/3 w trzyletnim 
cyklu nauczania, pływanie w wymiarze godzin: 32/32/32 
w trzyletnim cyklu nauczania oraz oraz wychowanie fi-
zyczne: 3/3/3 w trzyletnim cyklu nauczania, lekkoatletyka 
w wymiarze godzin: 19/19/19 w trzyletnim cyklu nauczania 
oraz wychowanie fizyczne: 3/3/3 w trzyletnim cyklu na-
uczania. Proces dydaktyczny jest kompatybilny z progra-
mem szkolenia sportowego. Proces szkolenia sportowego 
ucznia realizowany jest na podstawie programu Polskiego 
Związku Sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonego 
przez Ministra Właściwego ds. Kultury Fizycznej.

przedmioty rozszerzone: 
biologia/geografia
(do wyboru); matematyka/ 
język rosyjski (do wyboru); 
język angielski;
dyscyplina: pływanie/ 
gimnastyka sportowa/
lekkoatletyka

http://zsms.edu.gdansk.pl/pl

http://zsms.edu.gdansk.pl/pl/art/
rekrutacja-2019-2020-xi-
liceum-ogolnoksztalcace-
szkola-mistrzostwa-sportowego-
i-m-lo-podbudowa-szkola-
podstawowa-4-letnie-liceum.
4932.html

MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
lekkoatletyka,
gimnastyka
sportowa,
pływanie

szkoła
podstawowa

Uczniowie realizują szkolenie specjalistyczne: gimnastyka 
sportowa w wymiarze godzin: 24/24/24 w 4-letnim cyklu 
nauczania oraz wychowanie fizyczne: 3/3/3 w 4-letnim 
cyklu nauczania, pływanie w wymiarze godzin: 32/32/32 
w 4-letnim cyklu nauczania oraz oraz wychowanie fi-
zyczne: 3/3/3 w 4-letnim cyklu nauczania, lekkoatletyka 
w wymiarze godzin: 19/19/19 w 4-letnim cyklu nauczania 
oraz wychowanie fizyczne: 3/3/3 w 4-letnim cyklu naucza-
nia. Proces dydaktyczny jest kompatybilny z programem 
szkolenia sportowego. Proces szkolenia sportowego ucznia 
realizowany jest na podstawie programu Polskiego Związ-
ku Sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonego przez 
Ministra Właściwego ds. Kultury Fizycznej.

przedmioty rozszerzone: 
biologia/geografia; 
matematyka/język rosyjski;  
język angielski;
dyscyplina:
pływanie/gimnastyka
sportowa/lekkoatletyka
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Zespół Szkół Sportowych
i Ogólnokształcących
w Gdańsku 

XII LO ul. Subisława 23,
80-354 Gdańsk

59 557 94 45 sekretariat@zsso.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa Opis profilu Przedmioty
rozszerzonestrona www

www.zsso.edu.gdansk.pl

https://zssio.com.pl

sportowy:
lekkoatletyka,
piłka ręczna, 
sporty
interdyscyplinarne 

gimnazjum

Klasy, które umożliwiają łączenie nauki ze 
sportem w przyjaznej atmosferze, zajęcia 
sportowe odbywają się w nowoczesnych 
obiektach sportowych.

lekkoatletyka, piłka ręczna, 
sporty interdyscyplinarne,
(przedmioty rozszerzone:
język angielski, język rosyjski, 
biologia, geografia)

sportowy:
piłka nożna gimnazjum

piłka nożna,
(przedmioty rozszerzone: 
jezyk angielski, język rosyjski, 
biologia, geografia)

sportowy:
piłka ręczna,
judo,
pływanie

gimnazjum

piłka ręczna, judo, pływanie, 
tenis stołowy,
(przedmioty rozszerzone: 
jezyk angielski, język rosyjski, 
biologia, geografia)

sportowy:
lekkoatletyka,
piłka ręczna, 
sporty różne

szkoła
podstawowa

lekkoatletyka, piłka ręczna, 
sporty różne,
(przedmioty rozszerzone: 
język angielski, język rosyjski, 
biologia, geografia)

sportowy:
piłka nożna
kobiet
i mężczyzn 

szkoła
podstawowa

piłka nożna kobiet i mężczyzn,
(przedmioty rozszerzone:
jezyk angielski, język rosyjski,
język polski, biologia, 
geografia)

sportowy:
piłka ręczna,
judo,
pływanie

szkoła
podstawowa

piłka ręczna, judo, pływanie, 
(przedmioty rozszerzone: 
jezyk angielski, język rosyjski, 
biologia, geografia) 
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Nazwa zespołu Nazwa szkoły
Nowe dane kontaktowe

adres telefon adres mailowy

Ogólnokształcące 
Szkoły Sportowe
w Gdańsku

XXI Sportowe Liceum  
Ogólnokształcące

ul. Kołobrzeska 77, 
80-396 Gdańsk

58 557 17 41 sekretariat@oss.edu.gdansk.pl
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Profil Podbudowa Opis profilu Przedmioty
rozszerzonestrona www

http://oss.edu.gdansk.pl

sportowy
piłka siatkowa gimnazjum

Klasa dziewcząt i chłopców. Głównym celem jest przy-
gotowanie ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości oraz przygotowanie sportowe. 
Zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowa-
nych trenerów piłki siatkowej klubów sportowych: 
„Stoczniowiec”, „Gedania”, „Olimpijczyk”.

matematyka, biologia, 
język angielski,
piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców, 
język angielski,
język niemiecki

sportowy
hokej/fitness gimnazjum

Klasa dziewcząt i chłopców. Głównym celem jest przy-
gotowanie ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości i przygotowanie sportowe. Za-
jęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów 
hokeja na lodzie klubu sportowego „Stoczniowiec” 
oraz instruktorów fitness.

matematyka, biologia,
język angielski,
hokej na lodzie chłopców/
fitness dziewcząt,
język angielski,
język niemiecki

sportowy
piłka nożna gimnazjum

Klasa chłopców. Głównym celem jest przygotowanie 
ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie świadec-
twa dojrzałości oraz przygotowanie sportowe. Zajęcia 
sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych tre-
nerów piłki nożnej klubu sportowego „Lechia”.

matematyka, biologia,
język angielski, 
piłka nożna chłopców, 
język angielski,
język niemiecki

sportowy
hokej/fitness

szkoła
podstawowa

Klasa dziewcząt i chłopców. Głównym celem jest przy-
gotowanie ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości i przygotowanie sportowe. Za-
jęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów 
hokeja na lodzie klubu sportowego „Stoczniowiec” 
oraz instruktorów fitness.

matematyka, biologia,
język angielski, 
hokej na lodzie chłopców/
fitness dziewcząt, 
język angielski,
język niemiecki

sportowy
piłka nożna

szkoła
podstawowa

Klasa chłopców. Głównym celem jest przygotowanie 
ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie świadec-
twa dojrzałości oraz przygotowanie sportowe. Zajęcia 
sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych tre-
nerów piłki nożnej klubu sportowego „Lechia”.

matematyka, biologia,
język angielski, 
piłka nożna chłopców, 
język angielski,
język niemiecki

sportowy
piłka siatkowa

szkoła
podstawowa

Klasa dziewcząt i chłopców. Głównym celem jest przy-
gotowanie ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości oraz przygotowanie sportowe. 
Zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowa-
nych trenerów piłki siatkowej klubów sportowych: 
„Stoczniowiec”, „Gedania”, „Olimpijczyk”.

matematyka, biologia,
język angielski, 
piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców, 
język angielski,
język niemiecki
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Odkryj i lepiej wykorzystaj swoje mocne 
strony z Centrum Rozwoju Talentów

Centrum Rozwoju Talentów to jedno z nielicznych 
miejsc w Polsce, które świadczy usługi związane
z kompleksowym kreowaniem kariery zawodowej.
Misją Centrum jest budowanie mocnych stron
w oparciu o talenty. Wsparcie kierowane jest 
zarówno do uczniów i ich rodziców, jak i osób
dorosłych, niezależnie od ich statusu na rynku pracy. 

Co możesz zrobić w Centrum?
porady indywidualne
Konsultacje indywidualne dedykowane są każdemu, nieza-
leżnie od wieku i sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z misją 
Centrum, rozpoczyna je diagnoza mocnych stron i pre-
dyspozycji zawodowych, na kanwie których, przy pomocy 
doradcy zawodowego, projektuje się indywidualną ścieżkę 
kariery. Konsultacje indywidualne to czas całkowicie dosto-
sowany do potrzeb Klienta. 

warsztaty dla młodzieży z wizytami u pracodawców
Jednym z kluczowych zadań CRT jest pomoc uczniom 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w wyborze drogi zawodowej. Warsztaty skierowane do 
młodzieży, zawsze projektowane są z założeniem, że talen-
ty stanowią podstawę planowania ścieżki kariery. Mimo ich 
różnorodnej tematyki, bazę stanowi poznanie zaintereso-
wań i predyspozycji zawodowych. Do wyboru są spotkania 
z zakresu m.in. współpracy z zespole, wystąpień publicznych, 
radzenia sobie ze stresem czy konstruowania nowocze-
snych dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty te łączone są 

z wizytami u pracodawców, aby uczestnicy mieli możliwość 
praktycznego poznania konkretnego zawodu lub branży.

warsztaty dla dorosłych
Z myślą o osobach dorosłych powstał cykl warsztatów 
„Miesiąc ze specjalistą”. Ideą tych spotkań jest stworzenie 
przestrzeni, w której każdy uczestnik może w swobodnej 
i przyjaznej atmosferze poznać tajniki kluczowych proce-
sów związanych z rynkiem pracy i biznesem, konsultując się 
ze specjalistami z branży. Tematyka spotkań oscyluje wo-
kół kreowania wizerunku, personal brandingu, assessment 
center, a także budowania mocnych stron czy tajników 
współczesnej rekrutacji.

wydarzenia
Centrum promuje wykorzystanie mocnych stron w codzien-
nym życiu. W związku z tym organizuje czasowe eventy – 
„Talent w roli głównej” oraz „Zwykli ludzie o niezwykłych ta-
lentach”, podczas których znane osoby opowiadają o pracy, 
swoich pasjach i celach, motywując uczestników do podjęcia 
świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery zawodowej. 
To świetna okazja, by przyjść do Centrum całą rodziną!
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Wszystkie usługi Centrum Rozwoju Talentów są bezpłatne.

Zapisu na konsultacje indywidualne i warsztaty można dokonać
przez stronę internetową Centrum – www.centrumtalentow.pl

Centrum Rozwoju Talentów
Aleja Grunwaldzka 472D,
Gdańsk Olivia Business Centre,
parter budynku Olivia Six
tel.: 58 500 56 30
mail: informacja@centrumtalentow.pl
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Poradnia Dane kontaktowe
dzielnice

obsługiwane
przez PPP

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Obywatelska 1
80-259 Gdańsk
Wrzeszcz Górny
tel. 58 341 87 58

mail: sekretariat@ppp1.edu.gdansk.pl

Wrzeszcz, Osowa, Oliwa

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Wałowa 21 
80-858 Gdańsk

Śródmieście
tel. 58 301 07 21

mail: sekretariat@ppp3.edu.gdansk.pl

Śródmieście, Orunia, 
Chełm, Ujeścisko,

Łostowice

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

ul. Krzemienieckiej 1
80-448 Gdańsk
Wrzeszcz Dolny
tel. 58 341 05 42

mail: sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl

Zaspa, Nowy Port,
Przymorze, Letnica,

Żabianka, Oliwa,
Brzeźno

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Związku Jaszczurczego 4
80-288 Gdańsk
Piecki-Migowo

tel. 58 348 72 82
mail: sekretariat@ppp5.edu.gdansk.pl

Piecki-Migowo,
Suchanino, Siedlce, 

Wrzeszcz,
Złota Karczma,
Niedźwiednik,
Zielony Trójkąt

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

ul. Lenartowicza 21
80-704 Gdańsk

Przeróbka
tel. 58 301 18 15

mail: sekretariat@ppp6.edu.gdansk.pl

Św. Wojciech,
Lipce, Stogi, Rudniki, 
Przeróbka, Olszynka, 
Świbno, Sobieszewo

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

ul. Traugutta 82
80-229 Gdańsk
Wrzeszcz Górny

tel.: 58 341 39 50, 58 520 26 42
mail: sekretariat@ppp7.edu.gdansk.pl

Orunia, Siedlce,
Wrzeszcz, Brzeźno, 
Nowy Port, Oliwa,
Kokoszki, Jasień
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REKRUTACJA
do publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (na podbudowie szkoły podstawowej) 
oraz szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2019/2020 zostanie 
przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu
Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:
Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru 
elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, 
na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, 
do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego 
kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:
- prób sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych, 
- predyspozycji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.
Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza 
swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 
mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA:  Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których 
chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse 
na dostanie się do szkoły!!! 

Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku
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od 13 maja 2019
do 18 czerwca 2019

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych 
szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

do 06 czerwca 2019 Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 
(prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych, uzdolnień artystycznych: 
muzycznych, plastycznych) – dot. kandydatów do klas sportowych, mistrzostwa 
sportowego, dwujęzycznych, artystycznych

do 10 czerwca 2019 Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 
wynik sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

do 19 czerwca 2019 Możliwość dokonania przez kandydatów zmiany wyboru szkoły

od 21 czerwca 2019
do 25 czerwca 2019

Uzupełnienie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

od 13 maja 2019
do 04 lipca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05 lipca 2019
godz. 10:00

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

do 08 lipca 2019 Wydanie, zakwalifikowanym kandydatom przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 10 lipca 2019
godz. 14:00

Przedłożenie przez rodziców kandydatów oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

12 lipca 2019
godz. 12:00

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

od 12 lipca 2019
godz. 12:00 
do 29 sierpnia 2019

Rekrutacja uzupełniająca

Harmonogram działań kandydatów
zgodny z Zarządzeniem nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół 
policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020
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Egzemplarz bezpłatny 

Opracowanie, kontakt: 
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

tel.: +48 58 323 67 27
fax: +48 58 323 67 57

e-mail: wrs@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com/dlagdanszczan 


