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Skierowana do absolwentow Szkol Podstawowych
Gmina Puck:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta
w Darzlubiu
Szkoła Podstawowa im. Leona Bizewskiego
w Gnieżdżewie
Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Łebczu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mieroszynie
Szkoła Podstawowa im. Pawła Góry w Mrzezinie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Połchowie
Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Połczynie
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Czapiewskiego
w Rekowie Górnym
Szkoła Podstawowa im. Władysława Konefki w Starzynie
Szkoła Podstawowa im. Alojzego Stenzla w Strzelnie
Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Konstantyna
Dominika w Swarzewie
Szkoła Podstawowa w Werblini
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelistrzewie

Miasto Puck:
ź
ź

Gmina Władysławowo:
ź
ź
ź
ź
ź

Gmina Jastarnia:
ź

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Jastarni

ź
ź
ź

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębogórzu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mostach
Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego
Czernickiego w Pogórzu
Szkoła Podstawowa w Kosakowie
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Szkoła Podstawowa w Chłapowie
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Jastrzębiej Górze
Szkoła Podstawowa im. Jana Kazimierza
Kuczyńskiego w Karwi
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kontradm.
Włodzimierza Steyera we Władysławowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego we Władysławowie

Miasto Hel:
ź

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

Gmina Krokowa:

Gmina Kosakowo:
ź

Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego
w Pucku
Szkoła Podstawowa Małe Morze im. ks. Jana
Kaczkowskiego w Pucku

ź
ź
ź

Szkoła Podstawowa im. kadm. Włodzimierza
Steyera w Krokowej
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego
w Wierzchucinie
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Żarnowcu

Drogi Ósmoklasisto,
jeśli w przyszłości zamierzasz zostać cenionym fachowcem lub studentem jednej z najlepszych uczelni ten informator
jest dla Ciebie.
Niebawem zdasz egzaminy i zaczniesz wypatrywać nowych wyzwań dla swojej edukacji. Jeśli myślisz o studiach pewnie
wybierzesz liceum, zaś planując pracę zawodową skierujesz swoje kroki w stronę szkoły uczącej zawodów. Twój wybór
będzie idealny, jeśli trafisz do ambitnej szkoły, która nie tylko rozbudzi Twoje zainteresowania, ale przede wszystkim
z pasją będzie je rozwijać. W Powiecie Puckim właśnie takie szkoły czekają na Ciebie.
Jeśli w przyszłości zamierzasz studiować, to najlepsze uczelnie czekają na absolwentów I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Pucku. W elitarnej klasie przygotujesz się do wybranego kierunku studiów politechnicznych, medycznych, humanistycznych. Zaś w klasie multimedialnej i biznesowo - językowej do studiów
ekonomicznych, rachunkowości, administracji, logistyki i oczywiście językowych. Szkoła oferuje naukę aż czterech
ważnych języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego oraz szeroką gamę zajęć sportowych
i artystycznych.
Pracodawcy bardzo czekają na absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie.
Ta placówka uzyskała tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”. W świetnie wyposażonych pracowniach
prowadzonych przez nauczycieli pasjonatów zdobędziesz gruntowną wiedzę o branży turystycznej i przemyśle
spożywczym. Wielu uczniów wyjeżdża na praktyki zagraniczne. Od kilku lat Kłanino z sukcesem przygotowuje
fachowców w poszukiwanych zawodach stoczniowych i w liceum mundurowym.
Dobry zawód, własny biznes - proszę bardzo. Będziesz zaskoczony i zbudowany zupełnie nową ofertą Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Chcesz zostać cenionym fachowcem w branży
transportowej, logistycznej, mechanicznej? Może ekonomistą, fryzjerem, informatykiem lub programistą? To wszystko
w Puckiej szkole zawodowej. Nauczysz się programowania z Akademią Cisco i będziesz miał zajęcia
w najnowocześniejszych multimedialnych pracowniach wyposażonych nie tylko w Microsoft Azure i Microsoft Office
365 Online. A może dobrze płatny zawód spawacza? W Pucku podstawy spawania odkryjesz w nowoczesnej wirtualnej
pracowni.
Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Pucku. To szkoła przysposabiająca do pracy w lokalnych przedsiębiorstwach. Oferuje wysokiej jakości praktyki
ze świetnie przygotowaną kadrą wspomaganą nowoczesnymi urządzeniami.
Atutem każdej szkoły jest bogate wyposażenie pozwalające rozwijać Twoje zainteresowania i pasje. Wszystkie zajęcia
w szkołach powiatu puckiego odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, w elitarnym systemie
modułowym, w grupach 10 - 15 osobowych zapewniających najlepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
Uczniowie wszystkich naszych placówek doskonalą swoje umiejętności także za granicą w ramach projektów Erasmus
plus.
Osoby szczególnie uzdolnione zapraszamy do udziału w programie „Zdolni z Pomorza - Powiat Pucki”. Umiejętności
muzyczne, taneczne i sportowe rozwiniesz w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego i Państwowym Ognisku
Baletowym.
Ważna jest także dobra lokalizacja szkół w Pucku i Kłaninie, która skraca czas oraz koszt dojazdu.
Powiat Pucki jako jeden z siedmiu powiatów w Polsce został wyróżniony tytułem Lidera Edukacji 2019 r. za wysoki
poziom i warunki nauczania w szkołach.
Zanim podejmiesz decyzję, warto odwiedzić kilka szkół, porozmawiać z ich uczniami, nauczycielami, zobaczyć
pracownie, zapytać rodziców o zdanie. A jeśli nadal będziesz miał wątpliwości, szczerze polecam kontakt z naszymi
doradcami edukacyjno - zawodowymi.
Jednak dokonując wyboru nowej szkoły, nade wszystko kieruj się swoimi zainteresowaniami
i podążaj za głosem marzeń i pasji.
Trzymam za Ciebie kciuki, powodzenia na egzaminie Ósmoklasisty.

Serdecznie pozdrawiam
Starosta Pucki
Jarosław Białk
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Powiatowy Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica w Kłaninie
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023:
TECHNIKUM:
ź technik żywienia i usług gastronomicznych
- specjalność: catering dietetyczny
ź technik hotelarstwa - specjalność: spa&wellness
ź technik informatyk - specjalność: programowanie
mikrokomputerów
ź technik organizacji turystyki - NOWOŚĆ !!!
ź technik grafiki i poligrafii cyfrowej - NOWOŚĆ !!!
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o profilach:
mundurowym
dietetyka i aktywność fizyczna

ź
ź

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
zawód: kucharz
zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń
zawód: monter kadłubów jednostek pływających
klasa wielozawodowa

ź
ź
ź
ź

ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

58 673 87 83

sekretariat@pzsklanino.edu.pl

www.pzsklanino.edu.pl

Technik żywienia
i usług gastronomicznych
specjalność: catering dietetyczny
Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny
zawód dla osób, które chcą realizować swoje pasje
kulinarne i poznawać tajniki sztuki gastronomicznej.
Absolwent zdobędzie niezbędne umiejętności, aby
stworzyć schemat posiłków dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Technik hotelarstwa
specjalność: spa&wellness
„Gość hotelarzowi święty”, to najważniejsza zasada
hotelarstwa, z którą musi utożsamiać się każdy
pracownik tej branży. Wybierając ten zawód
poznasz zasady funkcjonowania hotelu oraz
organizowania wypoczynku gościom, a także
sposoby kierowania hotelem. Otwórz drzwi do
naszego pięciogwiazdkowego hotelu i zdobądź
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zostań Hotel
Maniakiem i skorzystaj z naszej oferty.

Technik informatyk
specjalność: programowanie mikrokomputerów
Technik informatyk to zawód przyszłości, który pozwala na twórczy
rozwój oraz pracę w branży niezwykle ważnej w gospodarce
światowej. Absolwent będzie specjalistą w dziedzinie informatyki,
pozna zasady i sposoby projektowania witryn i aplikacji internetowych.
Będzie zarządzać systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi,
budować bazy danych oraz naprawiać i diagnozować urządzenia
komputerowe. Poszerzy znajomość języka angielskiego o specjalistyczne słownictwo oraz zwroty niezbędne w branży IT. Ponadto
pozna zasady zakładania własnej działalności gospodarczej.
Informatycy łączą wykonywanie zawodu ze swoją pasją.

Jesteśmy Akademią Cisco. Jako jedyni w powiecie prowadzimy
szkolenia z Cisco CCNA. U nas poznasz specjalistyczną wiedzę
techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji,
okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej
wielkości sieciami teleinformatycznymi / telekomunikacyjnymi.
Współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie.
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STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Zuzanna Ziemann – klasa III technik żywienia i usług gastronomicznych
„Staż zagraniczny, w którym uczestniczyłam odbywał się w luksusowym hotelu St. George na Cyprze. Całe dwa tygodnie stażu były jak
najbardziej udane! Był to cudowny czas, pełen nowych wyzwań, które pokonywałam każdego dnia z ogromną radością i zaangażowaniem.
Wiele się nauczyłam, pierwszy raz miałam do czynienia z pracą przy bufecie oraz na live cookingu. Bardzo mi się to spodobało. Przy
wykonywaniu tych czynności miałam kontakt z gośćmi, a więc przełamałam swoje bariery językowe oraz podszkoliłam język angielski. Ludzie
z którymi pracowałam obdarzyli mnie ogromnym wsparciem i widać było po nich wielkie zaangażowanie, aby nas czegoś nauczyć. Poza pracą
był oczywiście czas na zwiedzanie i poznawanie nowych zakątków. Mieliśmy także wycieczki kulturowe. Jedną z nich był rejs statkiem. Było tak
pięknie, że nie jestem w stanie opisać tego słowami. W czasie wolnym razem z innymi uczestnikami odwiedziliśmy różne restauracje, aby
poznać nowe smaki i otworzyć się na inną kuchnię. Jeżeli mielibyście okazję kiedyś tutaj przylecieć to polecam wam z całego serca. Ten wyjazd
daje naprawdę dużo możliwości więc nie zastanawiajcie się ani chwili.”
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
o proﬁlach:

mundurowym
Profil jest doskonałym przygotowaniem do kariery w służbach mundurowych. Nauka w klasie o profilu Straży Granicznej
umożliwi poznanie specyfiki zawodu poprzez dodatkowe zajęcia z pracownikami służb mundurowych, ćwiczenia
z taktyki i samoobrony, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wyjazdy tematyczne i udział w uroczystościach
patriotycznych. To kierunek dla entuzjastów ćwiczeń siłowych, sprawnościowych i technik obronnych, chcących przekuć
pasję sportową w wykonywanie ciekawego zawodu.

dietetyka i aktywność ﬁzyczna
Na lekcjach dietetyki uczniowie korzystając z profesjonalnego programu ALIANT zdobywają umiejętności układania
jadłospisów.Dodatkowo nabywają umiejętności na ćwiczeniach w pracowni gastronomicznej. Jest to profil dla pasjonatów
zdrowego i aktywnego stylu życia, gdzie nawyki zdrowego odżywiania łączymy z dawką ćwiczeń sportowych.

Liceum ogólnokształcące przygotowuje do egzaminu
maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych
uczelniach.
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń
zawód: monter kadłubów jednostek pływających
Szkoła oferuje zdobycie dwóch zawodów : mechanik - monter
maszyn i urządzeń oraz monter kadłubów jednostek
pływających, które umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy
i umiejętności do budowania i remontowania statków. Nauka
wszystkich przedmiotów teoretycznych odbywa się w szkole
natomiast zajęcia praktyczne w Stoczni NAUTA w Gdyni.
Stocznia zapewnia transport, ubrania robocze, materiały do
ćwiczeń praktycznych, posiłki a ponadto umożliwia zdobycie
stypendium, którego warunkiem, są dobre oceny oraz
zachowanie. Po zakończeniu nauki w szkole absolwenci
otrzymują oferty pracy w Stoczni NAUTA, a także możliwość
kontynuowania nauki.

zawód: kucharz
Nauka tego zawodu w naszej szkole
daje szerokie możliwości przyszłym
adeptom sztuki kulinarnej. Ciekawe
zajęcia praktyczne w nowoczesnych
pracowniach szkolnych, liczne staże
w wielu renomowanych restauracjach
pod okiem znanych szefów kuchni oraz
dodatkowe kursy umożliwiają uczniom
poznanie w szerszym zakresie aspektów
t e c h n i k w y ko n y w a n i a p o t ra w c o
podnosi pozycję absolwentów naszej
szkoły na rynku pracy.
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NOWE KIERUNKI
TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFII KOMPUTEROWEJ

TECHNIK
ORGANIZACJI TURYSTYKI
To zawód stworzony dla ludzi kochających piękno
świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje
i innych o podróżach.
Jako absolwent technikum organizacji turystyki
będziesz:
ź specjalistą do spraw sprzedaży i obsługi branży
turystycznej
ź organizatorem imprez, kongresów i konferencji
ź rezydentem biura podróży
ź pracownikiem informacji turystycznej
ź rozliczał usługi i imprezy turystyczne

To zawód dla osób z dużą wyobraźnią, wrażliwych na
harmonię barw i piękno ukazane na obrazie czy
fotografii.
ź uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy
w agencji reklamowej.
ź zdobędziesz ciekawą pracę we wszystkich firmach
wydawniczych, firmach projektujących i programujących strony internetowe,
ź nauczysz się opracowywać animacje, klipy filmowe
oraz prezentacje multimedialne.
ź jako absolwent możesz również prowadzić własną
działalność gospodarczą.
ź nauczysz się projektować i drukować elementy 3D

NIE SZUKA J DALEKO - ZAWÓD MASZ POD RĘKĄ
Rafał Wochna
Dyrektor
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Wykaz szkół i placówek:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku
ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck
www.lo-puck.gda.pl

58 673 24 16

Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie
ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino
www.pzsklanino.edu.pl

58 673 87 83

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
www.pckziu-puck.pl

58 673 20 51

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku
ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck
www.soswpuck.edu.pl

58 673 22 50 lub 509 225 788

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck
www.posm.info.pl

58 673 44 64

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck
www.poradniapuck.pl

58 506 59 99

Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku
ul. Przebendowskiego 17, 84-100 Puck
www.psmpuck.pl

58 673 27 46

Starostwo Powiatowe w Pucku

Redakcja biuletynu i zdjęcia:

tel. 58 673 92 21, 58 727 05 70

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku,

sekretariat@powiat.puck.pl

PZS w Kłaninie, I LO, PCKZiU, SOSW, POSM, PP-P., POB w Pucku.

ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

email: edukacja@starostowo.puck.pl

www.powiat.puck.pl

Skład, projekt graﬁczny i druk: PodisPromotion.pl

