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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. 

Drogi Ósmoklasisto.

   Serdecznie pozdrawiam
Starosta Pucki 
Jarosław Białk



ź Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,

ź Indywidualny program lub tok nauki dla uczniów 

uzdolnionych w różnych dziedzinach,

ź Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz wykładach 

w pracowni chemicznej i fizycznej,

ź Udział w rozprawach sądowych i debatach oksfordzkich,

ź Możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych,

ź Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności 

w szerokiej ofercie konkursów przedmiotowych,

Uczniom naszej szkoły oferujemy:

ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck 58 673 24 16

ź Profesjonalne wsparcie pedagogiczno - psychologiczne,

ź Liczne wyjazdy edukacyjne - krajowe i zagraniczne, 

w tym wymiany młodzieżowe w ramach programu 

Erasmus +,

ź Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

ź Zajęcia z żeglarstwa (możliwość uzyskania patentu na 

stopień żeglarza jachtowego),

ź Kurs First Certificate in English przeznaczony dla osób 

przygotowujących się do egzaminu FIRST (FCE).

sekretariat@lo-puck.gda.pl www.lo-puck.gda.pl

Społeczność ŻeromaSpołeczność ŻeromaSpołeczność Żeroma

I Liceum OgólnokształcąceI Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Puckuim. Stefana Żeromskiego w Pucku
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Pucku
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ź język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),

ź matematyka,

ź fizyka lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),

ź maksymalna liczba uczniów w klasie - 25,

ź klasa dla osób ambitnych chcących uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

ź minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej - 150.

Klasa Akademicko - Politechniczna to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe, takie jak matematyka czy 

fizyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach, nie 

boją się nowych wyzwań, a także doskonalą swoje talenty językowe, naukowe i sportowe.

Profil akademicko-politechniczny pozwoli uczniom zdawać egzamin maturalny z wybranych przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury 

z matematyki, fizyki lub geografii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na 

różne kierunki studiów wyższych.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć studia: uniwersyteckie (np. nauki ścisłe-matematyka, fizyka, kierunki 

matematyczno - przyrodnicze), politechniczne (np. architektura, mechanika i budowa maszyn, elektronika 

i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, transport 

i logistyka, geodezja), ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie, bankowość, handel zagraniczny), 

medyczne: (np. biofizyka, elektroradiologia).

Uczniowie klasy akademicko - politechnicznej mają możliwość uczestniczenia w KOLE INFORMATYCZNYM. 

Szkolne Koło Informatyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą wszystkim uczniom szkoły rozwijanie 

zainteresowań informatycznych. W kole informatycznym może uczestniczyć każdy uczeń naszej szkoły chcący rozwijać 

swoje umiejętności, poszerzać wiedzę lub wymieniać się doświadczeniami z dziedziny informatyki.  Tematyka zajęć 

ustalana jest wspólnie z uczestnikami zgodnie z rocznym planem pracy. Na zajęciach tych uczniowie mają możliwość 

indywidualnego rozwijania swoich umiejętności oraz zainteresowań informatycznych. Uczniowie klasy akademicko- 

politechnicznej mogą wziąć udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Projekt ten jest systemowym wsparciem dla osób 

zdolnych, dzięki któremu uczniowie dostają nowe możliwości do zgłębiania wiedzy i umiejętności z przedmiotów: 

matematyka i fizyka. Udział w projekcie oferuje ciekawe zajęcia oraz liczne wyjazdy edukacyjne np. wyjazdy na wykłady, 

warsztaty, zajęcia praktyczne na Politechnikę Gdańską lub Uniwersytet Gdański.

Klasa A: AKADEMICKO - POLITECHNICZNA Klasa A: AKADEMICKO - POLITECHNICZNA Klasa A: AKADEMICKO - POLITECHNICZNA 
z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: 

2
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Klasa B: AKADEMICKO - MEDYCZNAKlasa B: AKADEMICKO - MEDYCZNAKlasa B: AKADEMICKO - MEDYCZNA
z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: 

ź język angielski (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym: język niemiecki),

ź biologia,

ź chemia lub geografia (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),

ź maksymalna liczba uczniów w klasie - 25,

ź minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy akademickiej - 150.

Profil Akademicko - Medyczny jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk 

medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii 

i chemii. Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m.in. na następujących kierunkach: medycyna, 

stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, 

biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, psychologia.

Profil akademicko- medyczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej 

i ekologicznej. Ambitni uczniowie klasy akademicko - medycznej mogą uczestniczyć w projekcie „Zdolni z Pomorza”, 

gdzie rozwijają swoją wiedzę, zainteresowania i pasje w przedmiotach: biologia i chemia. Uczestnicy projektu biorą 

udział w licznych wyjazdach edukacyjnych np. Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Morski w Gdyni, 

Uniwersytet Gdański.

Dzięki nowoczesnej pracowni chemicznej uczniowie klasy akademicko-medycznej mają możliwość uczestniczenia 

w zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie klasy akademicko - medycznej mają możliwość wyjazdów na Uniwersytet 

Gdański na Wydział Biologii oraz Chemii, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i wykładach. Klasyczna 

wiedza z biologii i chemii uzupełniona zajęciami laboratoryjnymi skorelowanymi z podstawą programową i zdobywaną 

wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych pozwala na kompleksowe poznanie procesów zachodzących w naszym świecie 

oraz w ciele człowieka.
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Klasa C:  DZIENNIKARSKO - TEATRALNA  Klasa C:  DZIENNIKARSKO - TEATRALNA  Klasa C:  DZIENNIKARSKO - TEATRALNA  
z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: 

ź język angielski, (drugi język obowiązkowy na poziomie podstawowym do wyboru: język niemiecki 

lub język rosyjski - przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),

ź język polski,

ź do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie (przy minimalnej liczbie 10 osób w grupie),

ź klasa dla osób mających zainteresowania dziennikarskie, teatralne lub prawnicze.

ź maksymalna liczba uczniów w klasie - 25,

ź minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy dziennikarsko- teatralnej - 120.

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę z zakresu zagadnień z języka polskiego, 

historii lub wiedzy o społeczeństwie oraz języków obcych.

W naszej szkole działa koło „Wielokąt artystyczny” pod kierownictwem p. Katarzyny Bartoszewicz-Stromskiej, w którym 

uczniowie kształtują swoje zdolności recytatorskie i aktorskie, poznają historię teatru, biorą udział w spotkaniach 

z aktorami i twórcami współczesnego kina.

Uczniom, którzy pragną rozwijać zainteresowania dziennikarskie i poznać specyfikę tego zawodu proponujemy 

współpracę z kółkiem dziennikarskim, którego owocem jest gazetka szkolna WSPAK, prowadzona przez p. Zbigniewa 

Babiarczyka. Uczniowie zaangażowani w koło dziennikarskie, uczestniczą w warsztatach i wykładach dotyczących 

redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej oraz specyfikę tego zawodu.

Zgłębiają rolę mediów we współczesnym świecie.

Klasa dziennikarsko - teatralna przygotuje uczniów do podjęcia nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów takich jak: 

dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, socjologia, pedagogika, 

kulturoznawstwo, administracja państwowa, produkcja filmowa i telewizyjna, etnologia itp.

Wielokąt artystyczny

7



Klasa D: BIZNESOWO - JĘZYKOWA Klasa D: BIZNESOWO - JĘZYKOWA Klasa D: BIZNESOWO - JĘZYKOWA 
z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: 

ź język angielski,

ź drugi obowiązkowy język w zakresie rozszerzonym do wyboru: język hiszpański, 

język rosyjski, język niemiecki (przy minimalnej liczbie 10 osób),

ź geografia,

ź maksymalna liczba uczniów w klasie - 25,

ź minimalna liczba punktów dająca możliwość przyjęcia do klasy biznesowo - językowej - 120.

Profil Biznesowo - Językowy jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu 

ekonomii, rachunkowości, administracji, logistyki. Klasa o profilu biznesowo- językowym zapewnia też przygotowanie 

pozwalające rozpocząć studia na kierunkach językowych: filologia angielska, germanistyka, iberystyka i inne.

To innowacyjna propozycja skierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania lingwistyczne, poprzez 

łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu.

Profil biznesowy jest idealny dla osób otwartych i kreatywnych, zainteresowanych problemami gospodarczymi, którzy 

w przyszłości chcą pracować w międzynarodowych korporacjach oraz dla tych którzy pragną posiąść umiejętności 

poznania różnych zjawisk gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych. 

Profil biznesowy prowadzi również współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami, np. ZUS, Urząd 

Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy itp.

W klasie o profilu biznesowo - językowym w ramach zajęć dodatkowych prowadzone jest KOŁO BIZNESOWE, którego 

celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, decydowanie o sobie 

i wytyczanie własnej ścieżki rozwoju poprzez wzmacnianie mocnych stron, własnych zainteresowań i uzdolnień.

W ramach KOŁA BIZNESOWEGO prowadzona jest współpraca z Fundacją „INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY” z Gdańska, dzięki 

której młodzi ludzie, dowiadują się, czym jest przedsiębiorczość i jak wygląda rynek pracy. 

Uczniowie klasy biznesowo - językowej mają możliwość nauki języka regionalnego – kaszubskiego. Podczas zajęć mogą 

nie tylko poznawać język, ale mają też okazję odkrywać najbliższą okolicę, historię, geografię i kulturę naszego regionu. 

Zajęcia prowadzone są w sposób motywujący uczniów do twórczej pracy, z wykorzystaniem różnorodnych metod 

aktywizujących typu: prace plastyczne, zajęcia terenowe, odgrywanie scenek, zabawy językowe. Uczniowie klasy D 

otrzymują od szkoły bezpłatne podręczniki do nauki.

Uwielbiamy podróżować
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Odnosimy sukcesy: I miejsce Maksymiliana Ciskowskiego 
w konkursie na temat przedsiębiorczości

Jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w powiecie!

Prowadzimy wymiany uczniów z Niemiec i nie tylko...

Dzień Niepodległej - klasa III c utworzyła szpital polowy

9Dyrektor I LO w Pucku Piotr Czaja



ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino 58 673 87 83

sekretariat@pzsklanino.edu.pl www.pzsklanino.edu.pl

Powiatowy Zespół Szkół   
im. Stanisława Staszica 
w Kłaninie

TECHNIKUM:
ź technik żywienia i usług gastronomicznych 

– specjalność: catering dietetyczny
ź technik hotelarstwa – specjalność: spa&wellness
ź technik informatyk – specjalność: programowanie 

mikrokomputerów         

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022:Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022:Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o profilach:
ź mundurowym
ź dietetyka i aktywność fizyczna     

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
ź zawód: kucharz
ź zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń
ź klasa wielozawodowa     
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TECHNIKUM 
Nauka w technikum to podwójne korzyści, absolwent zdobywa poszukiwany na rynku pracy zawód, a zdanie 

egzaminu maturalnego otwiera możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności podczas studiów 

wyższych. 

W branży hotelarsko-gastronomicznej łączy się rzemiosło oraz sztukę, zawody te cieszą się coraz większą renomą, dają 

możliwość osiągania wysokich zarobków i satysfakcji z pracy umożliwiającej stały rozwój.

11

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 indywidual-

nych potrzeb klienta.

“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 hotelarstwa
 specjalność: spa&wellness

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.   

Technik żywienia 
i usług gastronomicznych

 specjalność: catering dietetyczny



STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAGRANICZNESTAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAGRANICZNESTAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Rozalia Trotzka – uczennica klasy drugiej technikum 

w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

„Staż na Cyprze... była to dla mnie niezwykła przygoda, nauka oraz szansa, 

której nie mogłam zmarnować. Po pierwszym dniu z tak wspaniałymi 

ludźmi chciało się tam chodzić codziennie i być z nimi cały czas. Starali się 

pytać o samopoczucie, troszczyli się o nas jak o własne dzieci, dlatego też 

tak bardzo ich polubiliśmy, zresztą z wzajemnością. Miałam szczęście 

i trafiłam do naprawdę wspaniałego szefa kuchni. Jestem z siebie dumna, 

że postanowiłam wziąć w tym udział i bardzo się cieszę, że poznałam tych 

wszystkich ludzi. Sam klimat tam jest cudowny, te zachody słońca, wysoka 

temperatura, ciepłe morze - to jest to, co naprawdę lubię! Nasza grupa, 

która liczyła dwudziestu uczestników bardzo się zżyła ze sobą w czasie 

trwania stażu. Nauczyliśmy się też dysponować pieniędzmi oraz żyć 

w jednym domu i dogadywać się w różnych sprawach oraz  pomagać sobie 

nawzajem. Mam wielką nadzieję, że zdarzy się kolejna okazja wyjazdu na 

taki staż, bo było warto i będę mieć wspomnienia do końca życia.”
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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.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 

profil mundurowy

Na lekcjach dietetyki uczniowie zdobywają umiejętności 

w zakresie planowania żywienia osób zdrowych, poznają 

zasady żywienia w jednostkach chorobowych, układania 

planów dietetycznych, a także zdobędą umiejętności 

praktyczne na ćwiczeniach w pracowni gastronomicznej. 

Jest to profil dla pasjonatów zdrowego i aktywnego stylu 

życia, gdzie nawyki zdrowego odżywiania łączymy 

z dawką ćwiczeń sportowych.

profil: dietetyka 
i aktywność fizyczna

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 
Szkoła oferuje zdobycie zawodu mechanik - monter maszyn i urządzeń, który umożliwi 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. 

14

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 technik 

wykonywania potraw co podnosi pozycję absolwentów naszej szkoły na rynku pracy.

Szkoła proponuje kontynuowanie nauki w branżowej szkole II stopnia, w której uczniowie zdobywają drugą kwalifikację 

i tytuł zawodowy jak w technikum, a ponadto mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

zawód: kucharz



Jutro w Kłaninie
Niezbyt daleko, a nawet całkiem blisko jest… szkoła. Nie za wielka 

i nie za mała – tak w sam raz! W sam raz dla Ciebie. Dlaczego? 

Bo nieduża, więc nie będziesz tam anonimowy, ale i nie za mała, bo 

blisko z niej w daleki świat i dosłownie i – w przenośni. Ta szkoła 

liczy sobie już wiele lat, a jednocześnie jest nowoczesna i wciąż 

zmienia się na lepsze. Jej Absolwenci to już tysiące ludzi, 

z pewnością znasz wielu z nich, albo o nich słyszałeś. Spotkasz tu 

Nauczycieli, którzy – jeśli tylko zechcesz – poprowadzą Cię w tajniki 

zawodu, pomogą rozwinąć talenty, a kiedy trzeba – udzielą 

wsparcia.

Jutro jest zawsze „jakieś” i zawsze zależy od Ciebie, więc po prostu – 

wybierz „jutro” w Kłaninie!

Aldona Czerwińska 

dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie
15

ZOBACZ 
FILM:



ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck 58 673 20 51

kancelaria@pckziu-puck.pl www.pckziu-puck.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

facebook.com/pckziu

OBIERZ WŁAŚCIWY KIERUNEK          PCKZiU W PUCKU: 
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Technik mechanik - pracownie praktycznej nauki zawodu 

zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny, specjalistyczny 

sprzęt; na uczniów czeka m.in. symulator spawania, który dzięki 

wykorzystaniu technologii Wirtualnej Rzeczywistości (VR - Virtual 

Reality) pozwala na bezpieczne wprowadzenie ucznia do zagadnień 

oraz czynności związanych z nauką spawania - wszelkie zagrożenia, 

takie jak gazy, łuk elektryczny, iskry oraz intensywne światło zostały 

wyeliminowane poprzez wykorzystanie symulacji komputerowej; 

symulator został wykonany na specjalne zamówienie, uwzględniając 

potrzeby naszych uczniów, zostało w nim zainstalowane 

oprogramowanie w języku polskim - jest to więc niepowtarzalny sprzęt 

w skali całego kraju; wyposażenie wszystkich pracowni konsultowane 

było z pracodawcami, zatem nauka przebiega w takich samych 

warunkach jak praca w przedsiębiorstwach; bierzemy udział 

w konkursach m.in. „Razem do zawodu”, współpracujemy 

z pracodawcami: Oltrans, Szkuner, PipeLife, Zoeller Tech, Fabryka 

Maszyn Pomech, Ratpol; prowadzimy dodatkowe zajęcia w pracowni 

szkutniczej, posiadamy obrabiarki CNC.

KIERUNKI 
KSZTAŁCENIA:

-

Technik informatyk - jesteśmy Akademią Cisco, posiadamy 

bardzo dobrze wyposażoną pracownię sieci komputerowych między 

innymi w routery i przełączniki Cisco, udostępniamy uczniom 

oprogramowanie w ramach Microsoft Azure oraz Microsoft Office 365 

Online, współpracujemy z Akademią Marynarki Wojennej oraz 

Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; do naszej 

szkoły dostarczono trzy mobilne pracownie - łącznie to 48 laptopów 

DELL wraz z 3 szafami przeznaczonymi do ich przechowywania 

i ładowania; szkoła jest laureatem konkursu #OSEWyzwanie; 

otworzyl iśmy pracownię Druku 3D oraz programowania 

mikrokontrolerów.

Technik programista - uczymy projektowania baz danych 

i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji, 

posiadamy nowoczesną pracownię, udostępniamy uczniom 

oprogramowanie w ramach Microsoft Azure oraz Microsoft Office 365 

Online; otworzyliśmy pracownię Druku 3D oraz programowania 

mikrokontrolerów; nasi programiści odbywają kurs PCAP: 

Programming Essentials in Python; uczniowie nie tylko nauczą się jak 

programować w Pythonie, ale zdobędą ogólną i uniwersalną wiedzę

z programowania przez co nauka innych języków będzie dużo 

prostsza; po ukończeniu uczniowie będą gotowi podjąć egzamin 

certyfikujący umożliwiający  uzyskanie  następujących  kwalifikacji:

PCEP - Certified Entry-LevelPythonProgrammer,

PCAP - Python Certified Associate Programmer,

opracowanych przez Open EDG Python Institute. 

0010
 11010
000001
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Technik logistyk - - posiadamy Certyfikat Candidate European 

Junior Logistician, organizujemy coroczne wyjazdy do Wyższej Szkoły 

Logistyki w Poznaniu połączone  ze zwiedzaniem znanych firm takich 

jak: LPP SA, Amica SA czy najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej 

w Polsce, organizujemy wyjazdy na targi branżowe, podczas 

wycieczek dydaktycznych uczniowie mają możliwość ćwiczeń na 

symulatorze VR suwnicy portowej, współpracujemy z Fundacją 

Inspirujące Przykłady w zakresie wyjazdów studyjnych, posiadamy 

jedną z najnowocześniejszych w Polsce pracowni logistycznych                 

oraz „Pokój Rekreacji Młodych Logistyków”; znaczenie logistyki ciągle 

rośnie i wraz z nią rośnie rola logistyków, którzy nie tylko zarządzają 

procesami logistycznymi, ale zajmują stanowiska w zarządach 

wielkich firm i korporacji, otwarte światowe rynki pozwalają 

sprowadzać i wysyłać towary do najbardziej odległych państw.

Technik żywienia i usług gastronomicznych –  

przygotowujemy do pracy we wszystkich projektach związanych 

z żywieniem w hotelach, restauracjach, na promach oraz do 

prowadzenia własnej firmy; wprowadzamy w tajniki racjonalnego 

i zdrowego żywienia, kształcimy umiejętności związane z planowaniem 

i organizacją żywienia, a także z organizacją przyjęć okolicznościowych; 

nasi uczniowie biorą udział w płatnych stażach zawodowych 

w restauracjach, organizujemy wyjazdy studyjne i wycieczki 

dydaktyczne do renomowanych hoteli, uczniowie biorą udział w kursach 

branżowych, organizujemy warsztaty kulinarne; w naszej szkole zajęcia 

prowadzą szefowie kuchni z hoteli i restauracji; uczestniczymy w targach 

branżowych i imprezach okolicznościowych, a nasze pracownie są 

wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Technik ekonomista - pracujemy na nowoczesnych 

programach księgowych, organizujemy cykliczne wyjścia do Banku 

Spółdzielczego w Pucku - wykłady dla uczniów nt. finansów 

i zarządzania budżetem domowym, współpracujemy z Nadmorską 

Grupą Medialną- spotkania z pracodawcą w szkole i wyjazdy do 

firmy; współpracujemy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu 

w Gdyni - wykłady dla uczniów w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości; uczniowie biorą udział w konkursach; 

posiadamy pracownię wyposażoną  w nowoczesne laptopy; 

kształcenie w tym zawodzie zapewnia osiągnięcie wiedzy

i  umie jętnośc i  w  zakres ie  p lanowania  i  prowadzenia 

przedsiębiorstwa oraz sporządzania dokumentacji biurowej, 

magazynowej i sprzedażowej, a także prowadzenia spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki finansowej.

Do naszej szkoły jest blisko, a dojazd jest dogodny. Zamiast jechać poza powiat można 

spędzić czas z przyjaciółmi w Pucku - mieście, które prężnie się rozwija, dając wiele 

ciekawych możliwości na zorganizowanie czasu wolnego, a w naszej szkole skorzystasz  

z  nowoczesnych  pracowni  i  zajęć  dodatkowych,  rozwijających pasje.

LOKALIZACJA:
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Kucharz - organizujemy warsztaty kulinarne, nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie 

Dziedzictwa Kulturowego Szlakiem Północy we współpracy ze Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich i Stowarzyszeniem 

Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej - sporządzanie  Śledzia Mancowego po kaszubsku, który został umieszczony na 

Ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych oraz sporządzania potraw z bretlingów – produktu lokalnego, który też jest 

wnioskowany o wpis na wymienioną listę; uczniowie biorą udział w kursach specjalistycznych, płatnych stażach zawodowych, 

pracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia, uczniowie kształcą się pod czujnym okiem praktyków.

Mechanik pojazdów samochodowych - organizujemy kursy diagnostyki pojazdów samochodowych i operatora 

wózków widłowych, uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych; uczymy 

konserwacji, obsługi technicznej  i naprawy silników oraz zespołów i układów mechanicznych w samochodach osobowych, 

ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi 

ślusarskich i monterskich.

Ślusarz - oferujemy kurs spawania metodą MAG 136 i TIG 141, uczniowie nabywają umiejętności w nowej pracowni 

wyposażonej w specjalistyczne i nowoczesne urządzenia; uczniowie są przygotowywani do wykonywania elementów maszyn 

i urządzeń oraz ich naprawy i konserwacji; zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu; ślusarze 

wyrabiają też zamki, klucze, okucia do drzwi, zajmują się również obróbką skrawaniem; wykonują : trasowanie, cięcie, prostowanie, 

piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie.

Operator obrabiarek skrawających - uczymy przygotowywania do obsługi obrabiarek skrawających 

konwencjonalnych i sterowanych numerycznie; praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania 

i oparta jest na współpracy; operator obrabiarek skrawających obsługuje nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem,                    

są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów 

z metalu i tworzyw sztucznych; obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie 

jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym  wspomniane obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Fryzjer - bierzemy udział w konkursach i targach fryzjerskich, współpracujemy z lokalną grupą taneczno - teatralną; uczymy  

kreatywnych technik koloryzacji, strzyżenia, przedłużania i zagęszczania włosów oraz formowania fryzur, a także 

komplementarnego doradztwa klientowi zmiany fryzury na podstawie analizy twarzy; posiadamy nowoczesną pracownię 

fryzjerską.

Wielozawodowa - nauka w dowolnie wybranym zawodzie, przedmioty ogólnokształcące odbywają się w szkole, a zawodowe 

na kursach.

Branżowa szkoła I stopnia:
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Bierzemy udział w projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów 

pomorskich szkół zawodowych” realizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego w ramach którego:

Kucharz oraz Technik żywienia i usług 

gastronomicznych realizują staże w renomowa-

nych restauracjach na terenie Powiatu Puckiego. 

Doskonalą swoje umiejętności kulinarne, poznają 

najnowsze trendy w gastronomii, uczą się pracy 

w zespole i zarabiają własne pieniądze.

Staramy się o akredytację w programie Erasmus – wyjazdy zagraniczne dla uczniów 

kształcących się w kierunkach Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 

Technik logistyk.

Bezpłatny udział w wyjazdach zagranicznych

Uczniowie w zawodach Technik mechanik, Technik logistyk 

i Ślusarz  uczestniczą w stażach, za które otrzymują stypendium 

oraz refundację kosztów dojazdu, mogą również odbyć kursy: 

diagnozowania pojazdów samochodowych, spawania metodą 

MAG i TIG lub obsługi wózków widłowych dające uprawnienia 

międzynarodowe.

„W PCKZiU w Pucku wybrałem zawód technika żywienia i usług gastronomicznych. Był to 

bardzo dobry wybór! Szkoła, nauczyciele zapewnili mi wysokiej jakości staże, szkolenia, 

różnorodne wycieczki do zakładów gastronomicznych, ciekawe zajęcia praktyczne 

w szkole, a nawet możliwość obsługiwania imprez i przygotowania cateringu. Fajne jest 

to, że teoria została poparta dużą porcją porządnej praktyki.””

Piotr Maszota klasa IV 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczniowie o szkole:

„Moja szkoła jest dla mnie drugim domem. Spędzam w niej wiele czasu i widzę, jak 

niemalże z dnia na dzień, staje się lepsza, piękniejsza – nie do poznania! Udział 

uczniów w różnych projektach również daje niesamowite efekty np. budowę boiska do 

piłki plażowej na terenie należącym szkoły. Uwielbiam moją szkołę!”

Nikola Rambiert klasa III 

Technik ekonomista

„PCKZiU to super szkoła,która oferuje różne kierunki kształcenia oraz wspaniałą kadrę 

nauczycielską. Możemy pod fachowym okiem uczyć się oraz brać udział w konkursach, 

olimpiadach, zawodach sportowych i projektach. Nauczyciele chętnie pomagają nam 

w rozwiązywaniu różnych problemów, zachęcają do realizowania własnych pomysłów. 

Dzięki modernizacji budynku szkoły czujemy się tu wspaniale i mamy lepsze warunki do 

dalszego kształcenia się.”

Julia Kloka klasa III 

Technik ekonomista
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ź Mamy bardzo wysoką zdawalność egzaminów 

zawodowych 

ź Przedmiotów zawodowych uczą u nas specjaliści 

z różnych branż

ź Panuje u nas rodzinna atmosfera

ź Organizujemy ciekawe wycieczki dydaktyczne 

- to jedna z pozaszkolnych form realizacji podstawy 

programowej

ź Oferujemy zajęcia z żeglarstwa z możliwością 

zdawania egzaminu na patent żeglarza jachtowego

ź Współpracujemy z Puckim Hospicjum im. Ojca Pio

ź Organizujemy akcje krwiodawstwa

ź Wspieramy naszych sportowców

ź Organizujemy dla uczniów obchody Światowego Dnia 

Turystyki, Światowego Dnia Języków, Światowego Dnia 

Przedsiębiorczości

Szkoła jest wyjątkowa ponieważ:

ź Współpracujemy z wyższymi uczelniami, gdzie 

uczestniczymy w  zajęciach laboratoryjnych 

i wykładach: Uniwersytetem Morskim, Akademią 

Marynarki Wojennej, Politechniką Rzeszowską, 

Ateneum - Szkołą Wyższą w Gdańsku, Wyższą Szkołą 

Bankową w  Gdańsku, Wyższą Szkołą Administracji 

i Biznesu, Sopocką Szkołą Wyższą, Wyższą Szkoła 

Logistyki

ź Organizujemy wiele szkolnych konkursów 

i przygotowujemy do konkursów międzyszkolnych

ź Bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach 

ź Prowadzimy koło muzyczno - taneczne - rozwijamy 

talenty

ź Prowadzimy koło fotograficzne – pielęgnujemy  Wasze 

pasje

ź Organizujemy Noce Filmowe – przyjemna forma 

integracji

ź Wolontariat - pomagamy hospicjum i schroniskom 

dla zwierząt

ź Prowadzimy sekcję piłki siatkowej dla dziewcząt 

i chłopców

ź Nasi pedagodzy pomagają w rozwiązywaniu 

problemów i trudnych sytuacji 

ź Już 17 sal lekcyjnych wyposażyliśmy w nowoczesne 

interaktywne monitory bardzo dużych rozmiarów 
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Dodatkowe atuty:

ź Modernizujemy szkołę dla naszych uczniów 

ź NOWOŚCIĄ jest EDUKAMPUS, a w nim: woda w wirującej kuli, magiczne stożki, kołyska Newtona, dwa zwierciadła, 

fala wahadeł, kalejdoskop, ławki dla uczniów z możliwością ładowania telefonów

ź Mamy Szkołę dla dorosłych, gdzie można kontynuować naukę:

- w Branżowej Szkole II Stopnia w zawodach Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik Mechanik, Technik 

spawalnictwa NOWOŚĆ!

- w Szkole Policealnej w zawodzie Technik Administracji, Technik BHP 

- na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w różnych zawodach 

- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Zainteresowanie nauką w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Pucku wzrasta z roku na rok. Cieszy mnie ten fakt, że coraz więcej młodzieży chce zdobywać 

wykształcenie właśnie w naszej szkole. Inwestycje poczynione w popularnym „Oksfordzie”, 

powodują, że obecnie nasi uczniowie mają okazję zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach 

pod okiem sprawdzonej kadry pedagogicznej,  z wykorzystaniem najlepszych sprzętów i pomocy 

naukowych – to wzmaga efekty nauczania, sprzyja kreatywności i rozwojowi młodych ludzi.  

Nasza szkoła to tradycja połączona z postępem. Lata doświadczeń w kształceniu kilku pokoleń 

zostały wsparte inwestycjami na niespotykaną dotąd skalę w szkolnictwie na terenie Powiatu 

Puckiego.

Kazimierz Czernicki 

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
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Państwowe Ognisko Baletowe jest placówką artystyczną, 

prowadzoną i nadzorowaną przez Starostwo Powiatowe 

w Pucku. Istnieje od 1984 roku kształcąc dzieci w zakresie 

rytmiki i tańca. Proponujemy zajęcia bazujące na metodach 

muzycznej i tanecznej pedagogiki; zabawy, które uzupełniane 

są elementami rytmiki i baletu. Celem zajęć jest kształtowanie 

postawy otwarcia na muzykę i taniec, na ekspresję ciała 

w atmosferze radości i wspólnego działania. mgr Iwona Sokołek

Dyrektor 

,,Podczas każdego tańca, któremu 
oddajemy się z radością, umysł traci

swoją zdolność kontroli, a ciałem 
zaczyna kierować serce”… 

Paulo Coelho

Masz wolny czas odwiedz nas !

-
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Pucku
Państwowa Szkoła Muzyczna  jest placówką kształcenia artystycznego, umożliwiającą rozwój uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży 

z terenu miasta, gminy i powiatu Puck. Przygotowujemy wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki poprzez indywidualne kształcenie 

w zakresie gry na wybranym instrumencie. Uczniowie uczęszczający do szkoły muzycznej, a szczególnie dzieci nieśmiałe, od 

najmłodszych lat uczą się otwartości, kreatywności, prezentowania siebie, swojego talentu przed innymi, umiejętności i współdziałania 

w grupie. Rozwijają również spostrzegawczość, pamięć, systematyczność, wytrwałość, wyobraźnię i estetykę. 

Zapewniamy uczniom profesjonalną kadrę i dobre warunki nauki. Poprzez indywidualne podejście do dzieci  i młodzieży rozwijamy ich 

wrażliwość muzyczną. Wyróżniamy  się dużą aktywnością koncertową i działalnością artystyczną w środowisku lokalnym.

Szkoła kształci uczniów w dwóch cyklach nauczania na poszczególnych instrumentach:

ź cykl sześcioletni: fortepian, skrzypce, gitara, wiolonczela, akordeon,

ź cykl czteroletni: gitara, wiolonczela, saksofon, klarnet, flet poprzeczny, trąbka, akordeon, obój.

Poza lekcjami indywidualnymi uczniowie realizują program zajęć ogólnomuzycznych i zespołowych.          

Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku         

ź taniec ludowy,

ź zabawy ruchowe,

ź umuzykalnienie,

ź technikę taneczną,

ul. Przebendowskiego 17, 
84-100 Puck

58 673 27 46

sekretariat@pobpuck.pl
kancelaria@psmpuck.pl

www.psmpuck.pl

Państwowe Ognisko Baletowe i Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Pucku 
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Dzieci i młodzież w wieku od lat 5 zachęcamy do udziału 

w zajęciach Ogniska Baletowego.  

Program zajęć obejmuje:

ź taniec charakterystyczny,

ź rytmikę,

ź wiadomości o tańcu.       

„Wychowanie przez muzykę jest 
najznakomitsze bowiem rytm 
i harmonia najgłębiej wnikają 

w duszę, pobudzając w niej 
odwagę i przyzwoitość”… 

Sokrates



Ośrodek zapewnia naukę, opiekę, wychowanie, specjalistyczną terapię i rehabilitację dla dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  lub głębokim, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz z autyzmem do 24 roku życia.

W Ośrodku funkcjonuje:

ź SZKOŁA PODSTAWOWA

ź SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY umożliwiająca kontynuację nauki dla absolwentów szkół podstawowych

ź ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim oraz ze sprzężeniami

ź GRUPY WYCHOWAWCZE zapewniające uczniom całodobową opiekę

 REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY! REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY! REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY!

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest posiadanie orzeczenia  z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck 58 673 22 50 lub 509 225 788

soswpuck@wp.pl www.soswpuck.edu.pl

Specjalny Ośrodek Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy w PuckuSzkolno - Wychowawczy w Pucku
Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy w Pucku

Jedna placówka
wiele mozliwosci

.
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Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego dla 
m ł o d z i e ż y  z  n i e p e ł n o s p raw n o ś c i ą  i n t e l e k t u a l n ą
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kończacej szkołę 
podstawową.

Przygotowujemy uczniów do aktywnego i samodzielnego 
funkcjonowania w dorosłym życiu na płaszczyźnie 
osobistej i zawodowej. 

Oferujemy przysposobienie do pracy o profilu:
ź pomoc kuchenna
ź pomocnik pracownika obsługi hotelowej
ź pracownik przetwórstwa owocowo - warzywnego  

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W  ra m a c h  z a j ę ć  u c z n i ow i e  o d by w a j ą  p ra k t y k i 

wspomagane w lokalnych przedsiębiorstwach.

Uczniowie mają możliwość nabywania i doskonalenia 

umiejętności praktycznych z zakresu introligatorstwa, sztuki 

użytkowej, prostych prac biurowych, garncarstwa i ceramiki, 

ogrodnictwa,  gotowania  oraz  obsługi komputera.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo zawodowe oraz 

pomoc w znalezieniu pracy.

Wyróżniający się uczniowie mają możliwość otrzymania 

jednorazowego stypendium dyrektora.

2325



ź pracę z uczniem w oparciu o Indywidualne Programy 

Edukacyjno - Terapeutyczne opracowane przez 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

ź wielospecjalistyczną i wielokierunkową diagnozę 

umiejętności i potrzeb ucznia

ź nowoczesne metody edukacyjno - terapeutyczne

ź poczucie bezpieczeństwa i akceptacji

ź oddziały klasowe od 2 do 8 uczniów

ź kadrę z pasją

Szkoła Podstawowa

ź nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i gabinety 

dostosowane do potrzeb dziecka 

z niepełnosprawnościami

ź zdrowe, przygotowywane na miejscu posiłki

ź dogodną lokalizację

ź integrację ze środowiskiem

ź rozwój talentów i zainteresowań

ź dowóz uczniów do placówki

oferuje:
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W pracy z uczniem 

stawiamy na indywidualizację,

 rozwijanie samodzielności 

i zaradności życiowej 

oraz rozwój kompetencji 

społecznych.

Jolanta Podhajska 

Dyrektor SOSW w Pucku



W Ośrodku funkcjonuje również:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zajęcia specjalistyczne, które mają na celu wspieranie 

rozwoju psychoruchowego i społecznego  dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki 

w szkole. Wcześnie podjęte wspomaganie pozwala kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale 

również zapobiegać pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, 

wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rewalidacyjnej, aby wesprzeć rozwój 

dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania.

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY na terenie Powiatu 

Puckiego, w ramach którego zapewnia kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich 

niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu „Za życiem”.

NIEODPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY „JUŻ CZAS…” oferuje wsparcie doświadczonych pedagogów, 

terapeutów  oraz psychologa dla rodziców i opiekunów zaniepokojonych tym, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy. 
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Kadra z pasją



W Ośrodku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne pozwalające uczniom na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie 

talentów i podnoszenie  samooceny.

Zajęcia pozalekcyjne

ź koło teatralne „Fantazja”

ź koło taneczne „Klik”

ź koło warcabowo - szachowe

ź 13 harcerska drużyna nieprzetartego szlaku „Bez nazwy”

ź koło badawczo - przyrodnicze „Odkrywcy”
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ź koło regionalne

ź koło kulinarne

ź koło twórczości artystycznej

ź koło ekologiczno - przyrodnicze „Przyjaciele Pandy”

ź koło turystyczne
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ź integracji sensorycznej SI

ź wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych C-Eye II PRO

ź ocenę logopedyczną KOLD

ź uwagi słuchowej metodą Tomatisa

ź ocenę rozwoju psychoruchowego KORP

W OŚRODKU PROWADZIMY DIAGNOZĘ:

ź zaburzeń ze spektrum autyzmu protokołem 

obserwacji ADOS

ź skali Inteligencji Stanford - Binet 5

ź umiejętności porozumiewania się i wyznaczania 

celów terapeutycznych (AAC)

ź integracja sensoryczna (SI)

ź EEG Biofeedback

ź stymulacja audio - psycho - lingwistyczna metodą 

Tomatisa

ź terapia logopedyczna

ź terapia pedagogiczna

ź terapia psychologiczna

ź terapia systemem C-EYE II PRO (CYBEROKO)

ź terapia behawioralna

ź terapia ręki

ź terapia wspomagana komputerem

ź terapia niedowidzenia i niedosłuchu

ź terapia nieśmiałości, lęku i mutyzmu

ź bajkoterapia

Jednym z priorytetów Ośrodka jest wspomaganie rozwoju uczniów, których wspieramy specjalistycznymi 

ZAJĘCIAMI REWALIDACYJNYMI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ:

ź muzykoterapia

ź arteterapia

ź sensoplastyka

ź kinezyterapia

ź gimnastyka korekcyjna

ź rewalidacja poprzez sport

ź terapia neurotaktylna

ź trening umiejętności społecznych

ź zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

ź socjoterapia

ź dogoterapia i joga z psem

ź zajęcia na basenie
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Powiatowy 
Ośrodek Sportu 
Młodzieżowego

w Pucku

ul.Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 
84-100 Puck

58 673 44 64

poczta@posm.info.pl

www.posm.info.pl

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku jest placówką wychowania pozaszkolnego zaliczaną do publicznych 

placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze pracy ciągłej. Służy potrzebom dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Pełni niezwykle ważną rolę w swoim lokalnym środowisku. Jej kulturotwórczy, integracyjny, inicjujący charakter stwarza 

dzieciom i młodzieży możliwość i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań, pasji, talentów. Możliwość 

realizowania siebie,  spełniania  marzeń i pragnień. Dobór i bogactwo propozycji edukacyjnych stanowi  atrakcyjną ofertę 

dla dzieci i młodzieży w Powiecie Puckim. Jesteśmy przysłowiową „Powiatową kuźnią talentów”. Kolebką przyszłych 

mistrzów, olimpijczyków, wybitnych trenerów i instruktorów. Naszymi wychowankami są między innymi: Daniel Pliński, 

Marcin Wika, Dawid Popek, Jakub Jetke, Krystian Herrmann, czy obecny trener POSM-u Rafał Kownatke. Zapraszamy dzieci 

i młodzież, która chce poprawić swoją tężyznę fizyczną na zajęcia w 28 sekcjach w różnych dziedzinach sportu 

funkcjonujących na terenie całego Powiatu Puckiego. Podwoje Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku są 

szeroko otwarte w godzinach od 16 do 22,  jak również w weekendy w wyznaczonych godzinach, dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych, dojrzałych, a także tych zaliczanych do trzeciego wieku. Namawiam wszystkich do korzystania z oferty 

i obiektów POSM-u oraz do uprawiania jakiejkolwiek formy ruchu, bo przecież „w zdrowym ciele zdrowy duch!” 

                                                          Dyrektor POSM w Pucku

                                                                  Marek Heyducki

30



W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy na bezpłatne 
zajęcia sportowo - rekreacyjne w 28 sekcjach:
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4 sekcje piłki nożnej chłopców

5 sekcji piłki siatkowej

2 sekcje LA

2 sekcje pływania

3 sekcje żeglarskie

sekcja kręglarska



2 sekcje badmintona

sekcja kolarstwa górskiego i szosowego

2 sekcje koszykówki
sekcja piłki ręcznej dziewcząt

2 sekcje taneczne

sekcja sztuk walki

sekcja tenisa stołowego

sekcja gimnastyki korekcyjnej
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W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające:

Orzecznictwo:

ź orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: niepełnosprawność ruchową w tym z afazją, zaburzenia 

słuchu, zaburzenia wzroku, autyzm w tym Zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone, niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

i niedostosowanie społeczne;

ź orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim);

ź orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży;

ź opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck 58 506 59 99

sekretariat@poradniapuck.pl www.poradniapuck.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Pucku

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli oraz 

szkół na terenie Powiatu Puckiego. Swoje zadania realizujemy przy pomocy specjalistów: 

psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

Wspomagamy rodziców i nauczycieli, udzielamy pomocy związanej z wychowywaniem 

i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagamy przedszkola i szkoły w realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście dowiedzieć się jak pomóc swojemu 

dziecku w różnych sytuacjach edukacyjno - wychowawczych, zaplanować drogę zawodową, 

odkryć zdolności swojego dziecka - zapraszam do naszej placówki.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pucku

Jolanta Kamińska
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Diagnozowanie dzieci i młodzieży

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia 

mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego 

problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:

ź wydanie opinii psychologiczno - pedagogicznej;

ź objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą;

ź prowadzimy terapię dzieci i młodzieży, udzielamy wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia 

i kariery zawodowej, udzielamy pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz 

w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

ź pomoc bezpośrednia udzielana jest w formie: indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci 

i młodzieży, grup wsparcia, prowadzenia mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów, porad i konsultacji, wykładów 

i prelekcji, działalności informacyjno - szkoleniowej;

ź wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, 

szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

ź rozpoznawanie u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;

ź udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

ź podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

ź prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

ź udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi wsparcia 

merytorycznego nauczycielom.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

ź przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy;

ź pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej - z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku 

kształcenia z uwagi na stan zdrowia.

Pełna oferta poradni znajduje się na stronie internetowej

www.poradniapuck.pl

Poradnia prowadzi zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu oraz wspiera szkolnych pedagogów 

i doradców zawodowych w planowaniu kariery zawodowej uczniów.
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Szczegółowe informacje  z tego zakresu 

zamieszczane są na stronie internetowej 

www.doradztwopuck.pl

Powiatowy koordynator ds. doradztwa edukacyjno 

– zawodowego Justyna Thiel

e-mail: j.thiel@poradniapuck.pl

Zespół ds. Doradztwa Zawodowego:

Aleksandra Zielińska   –  psycholog, doradca zawodowy

Emilia Korzeniewska  –  psycholog, doradca zawodowy

Iwona Heyducka  –  pedagog, doradca zawodowy

Poradnia realizuje zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno - zawodowego, rozwijania zainteresowań
i uzdolnień uczniów:

ź Badania preferencji i zainteresowań zawodowych;

ź Konsultacje z uczniami i rodzicami;

ź Pomoc młodzieży z problemami zdrowotnymi w podjęciu dalszej nauki;

ź Zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich typów szkół. 

Udzielamy uczniom pomocy w dokonywaniu wyboru:
1. Kierunku dalszego kształcenia. 

2. Zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie:

ź Doradztwo dla uczniów mających trudności z wyborem edukacyjno - zawodowym, którzy chcą sprecyzować swoje 

zainteresowania, preferencje oraz predyspozycje zawodowe;

ź Udzielana jest pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wyboru szkoły i zawodu. 

ź spotkania Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Zawodowego, czyli sieci współpracy i wymiany doświadczeń 

osób zajmujących się doradztwem edukacyjno - zawodowym we wszystkich szkołach z terenu Powiatu Puckiego;

ź warsztaty i szkolenia dla członków sieci;

ź debaty o potrzebach rynku pracy i szkół oraz targi edukacji i pracy;

ź spotkania promujące doradztwo zawodowe oraz ofertę szkół ponadpodstawowych podczas zebrań z rodzicami 

uczniów klas VIII,  z uczniami i w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu Powiatu Puckiego.

Powiatowy koordynator ds. doradztwa edukacyjno - zawodowego
organizuje i koordynuje:

Doradztwo zawodowe 
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:
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Starostwo Powiatowe w Pucku

tel. 58 673 92 21, 58 727 05 70

sekretariat@powiat.puck.pl

ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

www.powiat.puck.pl

Redakcja biuletynu i zdjęcia:

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Pucku,

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

email: edukacja@starostowo.puck.pl

Skład, projekt graficzny i druk: PodisPromotion.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku

ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck

58 673 24 16www.lo-puck.gda.pl

Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w KłaniniePowiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie  Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie 

ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino

58 673 87 83www.pzsklanino.edu.pl

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PuckuPowiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PuckuPowiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

58 673 20 51www.pckziu-puck.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku

ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck

58 673 22 50 lub 509 225 788www.soswpuck.edu.pl

Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku 

ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck

58 673 44 64www.posm.info.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku

ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

58 506 59 99www.poradniapuck.pl

Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku  Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku  Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku  

ul. Przebendowskiego 17, 84-100 Puck

58 673 27 46www.psmpuck.pl

Wykaz szkół i placówek: 
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