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Oferta szkół w Powiecie Puckim 

 
• I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku– proponuje m.in. kształcenie 

w klasach elitarnych: politechnicznej i językowej z możliwością przystąpienia 
do międzynarodowej matury oraz z możliwością nauki języka hiszpańskiego, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie – placówka 
ta specjalizuje się w kształceniu w branży turystycznej i przemyśle spożywczym, posiada szeroką 
ofertę praktyk zagranicznych, za które otrzymała tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, 
specjalnością szkoły jest też kształcenie w poszukiwanych zawodach stoczniowych oraz 
prowadzenie klas mundurowych, 

• Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku – proponuje 
kształcenie w wybranych zawodach branży transportowej, logistyki i mechanizacji, ekonomii 
i informatyki, 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku – jest placówką dla młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ośrodek zapewnia diagnozę, naukę, 
opiekę, wychowanie i specjalistyczną terapię. 

Więcej informacji na temat oferty kształcenia (proponowane klasy, liczba punktów z  egzaminu  
       ósmoklasisty/ gimnazjalnego będąca progiem przyjęcia do wybranych klas) uzyskać można 
       na stronach internetowych szkół:                                                                       

• http://www.lo-puck.gda.pl 

• http://www.zspklanino.pl  

• http://pckziu-puck.pl 

• http://soswpuck.edu.pl 
 

Obszerny opis oferty rekrutacyjnej szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pucki na 
rok szkolny 2019/2020 znajduje się także w Informatorze na rok szkolny 2019/2020 
dostępnym na stronie Powiatu Puckiego: http://powiat.puck.pl/rekrutacja-20192020/. 

  

http://www.lo-puck.gda.pl/index.php/rekrutacja19
http://pckziu-puck.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1097-rekrutacja-2018
http://soswpuck.edu.pl/moduly,rekrutacja.html


 

Jakie dokumenty są wymagane? 

 

 
 
 

• Wniosek / podanie o przyjęcie do szkoły - każda ze szkół posiada odrębny 

wzór wniosku dostępny na odpowiedniej stronie internetowej oraz w sekretariatach.  

• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum 
• Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ 

gimnazjalnego 
• dwie fotografie podpisane na odwrocie 
• oraz dodatkowo (jeśli dotyczy kandydata): 

o zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów 
o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie  
o zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego (dotyczy uczniów branżowej szkoły I stopnia z wyłączeniem zawodu: 
monter kadłubów jednostek pływających) 

o opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej  
o orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej 

  



Witamy w nowej szkole 😊 

 

 
Do kiedy złożyć dokumenty? – terminarz 

rekrutacji 

  13 maja –18 czerwca 2019 r. 

✓ czas na złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej 
/ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 

  21 czerwca– 25 czerwca 2019 r.  

✓ należy uzupełnić swój wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz 
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego – oryginał lub 
kopie, 

  13 maja - 4  lipca 2019 r.   

✓ komisje rekrutacyjne w  szkołach weryfikują wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
/ponadgimnazjalnej kandydata oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

  5 lipca 2019 r. godz. 10:00  

✓ wyniki rekrutacji zostają podane do publicznej wiadomości na listach kandydatów 
zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do wybranych szkół.  

 

 



  do 8 lipca 2019 r. 

✓ uczniowie, którzy przyjęci zostali do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kierowani są 
na badania lekarskie 

  do 10 lipca do godz. 14:00   

✓ rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni musi potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do szkoły, 
na którą składa się: 

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum 

• oryginał zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego 

• zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu (w przypadku szkół zawodowych) 

  12 lipca 2019 r. godz. 12:00   

✓ komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych oraz nieprzyjętych 

kandydatów. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co zrobić w przypadku, gdy nie mogłem/am 

złożyć dokumentów w wyznaczonym czasie?  

– terminarz rekrutacji dodatkowej 
 

  12 lipca – 14 sierpnia 2019 r.  

✓ czas na złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

 

  12 lipca – 14 sierpnia 2019 r.  do godz. 9:00   

✓ komisje rekrutacyjne w  szkołach weryfikują wnioski o przyjęcie kandydata oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

  16 sierpnia 2019 r. godz. 10:00   

✓ wyniki rekrutacji zostają podane do publicznej wiadomości na listach kandydatów 
zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do wybranych szkół, 

 

 

 

 



 

  do 21 sierpnia 2019 r.   

✓ uczniowie, którzy przyjęci zostali do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kierowani 
są na badania lekarskie, 

 

  do 28  sierpnia 2019 r. do godz. 14:00 

✓  rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat musi potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do szkoły, 
na którą składa się: 

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum 

• oryginał zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego 

• zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu (w przypadku szkół zawodowych) 
 

  29 sierpnia 2019 r.  godz. 15:00   

✓ komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listę przyjętych oraz nieprzyjętych 
kandydatów 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Kontakt rekrutacyjny 
 

I Liceum ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku: 

(58) 673 27 16 

sekretariat@lo-puck.gda.pl 
 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie: 

(058 )673 87 83 

zsp.klanino@wp.pl 
 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Pucku: 

(58) 673 20 51 

kancelaria@pckziu-puck.pl 
 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku: 

(58) 673 22 50 

soswpuck@wp.pl 


