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Podstawowym kryterium dobrego wyboru zawodu i ścieżki edukacyjnej 

prowadzącej do jego zdobycia, jest pełna wiedza o sobie.  
Przeanalizuj swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje. Ich 
zgodność z przyszłą pracą zawodową decyduje o odczuwanej satysfakcji  

z wykonywanych czynności na stanowisku pracy. 
 
Biuletyn dla gimnazjalistów wyposażony jest w testy, których formularze  
i interpretację wyników znajdziesz na ostatnich stronach niniejszej publikacji. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Z inicjatywy PPP, w porozumieniu z WE UM w Grudziądzu, powstał Biuletyn 
dla gimnazjalistów, który będzie pomocny w podjęciu decyzji związanej  

z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i dalszej kariery zawodowej. Biuletyn  
jest prezentacją oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu 

do potrzeb rynku pracy. Jest to VI edycja informatora dla młodzieży – 
uczniów klas III gimnazjum. Autorki zwracają się z prośbą o zgłaszanie uwag 
i propozycji na następny rok szkolny na adres e-mail: dzppp@wp.pl   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół redakcyjny: 
 
Barbara Klawiter 
Zofia Małecka 
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1. Wstęp 

 
 

D R O G I   G I M N A Z J A L I S T O! 
 

 
 We współczesnym świecie odpowiednie kwalifikacje w coraz większym 

stopniu przesądzają o pozycji jednostki w społeczeństwie i jej udanym życiu 

zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Zmieniająca się rzeczywistość 

społeczno – ekonomiczna kraju stawia coraz większe wymagania 

absolwentom szkół, w tym także gimnazjów. 

        Właśnie kończysz etap nauki w gimnazjum i stajesz przed ważnym 

wyborem dotyczącym dalszej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. 

Od Twojej decyzji, którą szkołę wybierzesz zależy Twoja przyszłość i to 

kim będziesz za parę lat i co w przyszłości będziesz robić. 

 Rynek pracy oferuje ponad 1700 zawodów zgodnie z klasyfikacją 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a szkoły kształcą w około 150 

zawodach na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Jaką 

wybrać szkołę, aby wykonywać wybrany przez siebie zawód? Nie można tego 

typu decyzji podejmować pochopnie. Nieprzemyślany wybór może zaważyć na 

przyszłości i trudno będzie to zmienić w przyszłości. Polski system 

kształcenia oferuje absolwentowi gimnazjum szereg możliwości, które mają 

go w rezultacie doprowadzić do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym 

i społecznym.  

Korzystając z bieżącej edycji biuletynu zwróć uwagę na podane adresy 

stron www. każdej ze szkół. Sprawdź ofertę szkoły i zasady rekrutacji. 
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2. Charakterystyka typów szkół  

 

 Liceum ogólnokształcące  jest szkołą, w której kształcenie trwa trzy 
lata i kończy się egzaminem maturalnym. Przygotowuje przede 
wszystkim do dalszego kształcenia na poziomie policealnym 

(dopuszcza się posiadanie  świadectwa ukończenia szkoły) i wyższym 
(konieczne jest pozytywne zdanie egzaminy maturalnego). Najczęściej 
głównym kryterium tworzenia klasy jest wybór języków obcych, a 

przedmioty rozszerzane ( 2 - 4 ) każdy uczeń wybiera pod koniec nauki 
w klasie pierwszej. 

 
 

 Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia nie tylko 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 
ale również uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje 
po zdaniu egzaminu zawodowego. Przyjęcie do technikum poza 

odpowiednią ilością punktów z egzaminu przeprowadzanego pod 
koniec gimnazjum wymaga od kandydata przedstawienia badań 

lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania 
danego zawodu. Ukończenie technikum i zdanie egzaminu 
maturalnego upoważnia ucznia o staranie się o przyjęcie na studia 

wyższe. Absolwenci technikum uzyskują dyplom technika, przy czym 
uzyskanie tego dyplomu nie zależy od tego, czy absolwent ma zdaną 

maturę, czy też nie.  
 
 

 Zasadnicza szkoła zawodowa jest placówką o 3 – letnim okresie 
nauczania. Przyjęcie do szkoły zawodowej wymaga od kandydata 
przedstawienia badań lekarskich potwierdzających brak 

przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Ukończenie jej 
umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe.  
Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować 

naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz 

podnosić kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach. Tą drogą 
można uzyskać tytuł technika w zawodzie. 
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3. Licea ogólnokształcące w Grudziądzu 
 

 Przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów 
wyższych i szkół policealnych zapewnia w naszym mieście pięć liceów 
ogólnokształcących. Dla większości absolwentów nauka kończy się 

przystąpieniem do egzaminu maturalnego, niezbędnego do ubiegania się  
o indeks wyższej uczelni. Trafny wybór rozszerzeń ułatwi kreowanie ścieżki 

dalszej edukacji oraz kariery zawodowej. Kandydaci do liceum, powinni 
zwrócić szczególną uwagę na część oferty tych szkół dotyczącą języków 
obcych tak, aby wybrać stosowny poziom (podstawowy lub zaawansowany).  

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące 
ul. Sienkiewicza 27, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 229 42 

www://lo1.pl  

e-mail: office@lo1.pl  

 

Nauczanie języków obcych realizowane jest w oderwaniu od systemu 
klasowego – w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie 
zaawansowania. Język angielski będzie nauczany w każdej grupie, drugi 

język uczeń wybierze spośród oferty przedmiotów nauczanych w szkole – 
język: niemiecki, rosyjski, francuski, a także – jeżeli zebrałaby się grupa 
zainteresowanych – hiszpański i włoski. Nauczanie jednego, wybranego przez 

ucznia, języka obcego odbywa się na poziomie rozszerzonym od klasy 
pierwszej.  

W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń będzie 
realizował co najmniej trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym.   

 biologia, chemia i wybrany język obcy. 
 biologia, fizyka i wybrany język obcy. 

 matematyka, fizyka, informatyka i wybrany język obcy. 
 matematyka, geografia i wybrany język obcy. 

 wiedza o społeczeństwie, geografia i wybrany język obcy. 
 język polski, historia i wybrany język obcy. 
 język polski, biologia i wybrany język obcy  

 wiedza o społeczeństwie, historia i wybrany język obcy. 

Ponadto, równolegle z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym,  
szkoła oferuje przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, edukacja 

prawna, łacina dla medyków, łacina dla prawników, biofizyka, elementy 
filozofii, historia sztuki, techniki multimedialne oraz informatyka medialna. 

 

http://lo1.pl/
mailto:office@lo1.pl
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II Liceum Ogólnokształcące 
ul. Marcinkowskiego 10, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 222 65 

www.lo2grudziadz.pl 

e-mail: dyrektor@lo2.grudziadz.pl 

 
Szkoła planuje przyjęcie kandydatów do sześciu klas pierwszych z proponowanym  

pierwszym i drugim językiem obcym nauczanym w określonej klasie. 
 
Klasa I A - grupa I -  język angielski (4 godz.), język rosyjski (2 godz.) 

     grupa II - język angielski (4 godz.), język niemiecki (2 godz.) 
 

Klasa I B - grupa I -  język angielski (4 godz.), język rosyjski (2 godz.) 
    grupa II - język angielski (4 godz.), język niemiecki (2 godz.) 
 

Klasa I C - grupa I i II - język angielski (4 godz.), język niemiecki(2 godz.) 
 
Klasa I D - grupa I i II - język niemiecki (4 godz.), język angielski (2 godz.) 

 
Klasa I E - grupa I -  język angielski (4 godz.), język francuski(2 godz.) 

    grupa II - język angielski (4 godz.), język niemiecki (2 godz.) 
 
Klasa I F - grupa I -  język angielski (4 godz.), język francuski(2 godz.) 

    grupa II - język angielski (4 godz.), język niemiecki (2 godz.) 
 

Szkoła elastycznie dostosowuje ofertę do potrzeb kandydatów w zakresie  
podziału na klasy z wybranymi, spośród proponowanych, językami. Ponad to  
istnieje możliwość nauczania języka łacińskiego, który może być wybrany  

przez ucznia jako trzeci język obcy. 
 
Na początku nauki w klasie II, każdy uczeń wybiera od dwóch do  czterech 

zajęć  edukacyjnych, które będzie  realizował  w  zakresie rozszerzonym.  
Zajęcia te będą realizowane w systemie międzyoddziałowym. 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące 
ul. Legionów 2, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 64 235 10 

www.lo3.grudziadz.com.pl  

 e-mail: liceum3grud@op.pl 

 

 

Klasa o nachyleniu humanistyczno-medialnym, zakres rozszerzony  
z j. polskiego, historii i wos-u, zajęcia dodatkowe – edukacja medialna; 
Klasa o nachyleniu biomedycznym, zakres rozszerzony z biologii oraz do 

wyboru: chemia i wos, zajęcia dodatkowe – edukacja prozdrowotna; 
2 klasy o nachyleniu mundurowym, zakres rozszerzony z geografii oraz do 

wyboru: wos lub matematyka; zajęcia pozalekcyjne: musztra, strzelanie, 
samoobrona. 
Szkoła współpracuje z wojskiem, policją i strażą pożarną, co ułatwi uczniom 

zdobycie wiedzy o charakterze pracy w poszczególnych służbach 
mundurowych. 

 

http://www.lo2grudziadz.pl/
mailto:dyrektor@lo2.grudziadz.pl
http://www.lo3.grudziadz.com.pl/
mailto:liceum3grud@op.pl
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IV Liceum Ogólnokształcące 

uull..    SSoobbiieesskkiieeggoo  1122,,  8866--330000  GGrruuddzziiąąddzz  

tteell..  ((005566))  4466  228855  1188  

www.lo4.grudziadz.com.pl 

e-mail: lo4.grudziadz@gazeta.pl    

 
 

Edukacja będzie realizowana w czterech klasach ogólnych.   
 

W szkole wykładane są język angielski i język niemiecki, lub język rosyjski, 
wyboru rozszerzeń uczeń dokona po ukończeniu klasy I. 
 

 
V Liceum Ogólnokształcące 
ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz, tel./fax 4631576 

www.e-grudziadz.com.pl. 

e-mail: grudz5lo@poczta.onet.pl 

 
 
Klasa sportowa, ze zwiększoną ilością godzin specjalistycznego szkolenia 

sportowego w następujących dyscyplinach sportu: kolarstwo, wioślarstwo, 
piłka siatkowa. W pierwszej klasie realizowana będzie podstawa programowa 

kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym  oraz rozszerzenie z języka 
angielskiego. Od klasy drugiej, w zależności od zapotrzebowania uczniów, 
realizowane będzie rozszerzenie z języka angielskiego, biologii i geografii lub 

języka angielskiego, języka polskiego, biologii i wos-u. Drugi język obcy – 
język niemiecki nauczany w zakresie podstawowym. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lo4.grudziadz.com.pl/
mailto:lo4.grudziadz@gazeta.pl
http://www.e-grudziadz.com.pl/
mailto:grudz5lo@poczta.onet.pl
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4.   Szkolnictwo zawodowe w Grudziądzu 

 
W Grudziądzu możesz kontynuować naukę w szkołach zawodowych 

oraz technicznych i zdobyć (po 3 lub 4 latach) konkretny zawód, a w 
przypadku szkół technicznych, oprócz egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, także przystąpić  do matury.  

Ponadto kwalifikacje zawodowe możesz zdobyć kontynuując naukę  
w ZSZ dla Dorosłych (CKU, ZS Nr 1) i zdobywając doświadczenie praktyczne 
w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego, jak również na drodze 

praktycznej nauki zawodu, będąc związanym z konkretnym pracodawcą. 
Tytułem uzupełnienia niniejszej publikacji podajemy również informację  

o szkołach policealnych. 
Proponujemy, abyś zapoznał się z ofertą szkół zawodowych w naszym 

mieście i najbliższej okolicy.  

 
 

 

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych 

                                   ul. Czarnieckiego 9, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 64 340 02 

               www.zsbip.grudziadz.pl 

               e-mail: zsbip@wp.pl 

TECHNIKUM   4 – letnie  

 technik budownictwa 

 technik drogownictwa 

 technik usług fryzjerskich 
 

LICEUM   PLASTYCZNE   4 – letnie 
 

 plastyk 
 

 ZASADNICZA   SZKOŁA   ZAWODOWA     3 - letnia  
 

 murarz- tynkarz 

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 pracownicy młodociani (klasa wielozawodowa: fryzjer, cieśla, ślusarz, 

elektryk, stolarz, kamieniarz, drukarz, introligator). Warunkiem 

przyjęcia jest zagwarantowanie sobie miejsca praktyki u pracodawcy.  
 

 

http://www.zsbip.grudziadz.pl/
mailto:zsbip@wp.pl
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    Zespół  Szkół  Ekonomicznych 

                           ul. Konarskiego 39. 86-300 Grudziądz, tel. 056 / 46 585 44  

                                            www.ekonomik-grudziadz..pl/,   

                                         e-mail: zse_ekonomik@poczta.onet.pl 
   

 
TECHNIKUM  4 - letnie 

 

 technik ekonomista  

 technik logistyk  

 technik handlowiec 

 klasa integracyjna (niezbędne jest orzeczenie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej) 

 

 

    Zespół Szkół Gastronomiczno –                           
Hotelarskich 

ul. M. Skłodowskiej–Curie 22/24,86-300 Grudziądz 

tel. 0 56 / 64 277 42 

www.zsgh.eu 
e-mail: sekretariat@zsgh.eu  

 
TECHNIKUM     4-letnie 

 

 technik hotelarstwa 

 technik obsługi turystycznej  

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik technologii -żywności 
 
ZASADNICZA   SZKOŁA   ZAWODOWA  3 – letnia  

 

 kucharz – (zajęcia praktyczne w szkole) 

 kucharz  - (zajęcia praktyczne w zakładzie pracy) 

 cukiernik  

 piekarz  

 sprzedawca  

 wędliniarz 
 

Zajęcia 

praktyczne  

w PSS 

„Społem” 

http://www.ekonomik-grudziadz..pl/
mailto:zse_ekonomik@poczta.onet.pl
http://www.zsgh.eu/
mailto:sekretariat@zsgh.eu
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Zespół   Szkół   Mechanicznych  
                                            ul. Hallera 31,  86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 590 01 (-02) 

                                          www.zsm.grudziadz.com.pl    

                                     e-mail: mechanik_sekretariat@poczta.fm  

 

 TECHNIKUM  4-letnie 

 technik mechanik  

 technik pojazdów samochodowych 

ZASADNICZA SZKOŁA  ZAWODOWA  3-letnia 

 mechanik pojazdów samochodowych  

 elektromechanik pojazdów samochodowych  

 monter mechatronik 

 ślusarz (dodatkowe uprawnienia: spawalnicze oraz przygotowujące  

do egzaminu na prawo jazdy) 

 operator obrabiarek skrawających (specjalność: tokarz, frezer, 

szlifierz) 

       Zespół  Szkół  Rolniczych 

                                      ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz, 0-56 / 46 482 40 
  www.zsr.grudz.pl                                       

     e-mail: sekretariat7@wp.pl  

TECHNIKUM    4 – letnie 

 technik agrobiznesu 

 technik architektury krajobrazu 

 technik rolnik 

 technik weterynarii 

 technik mechanizacji rolnictwa 

 
 

ZASADNICZA   SZKOŁA   ZAWODOWA 

 ogrodnik 3 – letnia     

http://www.zsm.grudziadz.com.pl/
mailto:mechanik_sekretariat@poczta.fm
http://www.zsr.grudz.pl/
mailto:sekretariat7@wp.pl
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   Zespół   Szkół   Technicznych 
                   ul. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 /  46 583 83 

                                    www.zst.grudziadz.com.pl, e-mail: zst@grudziadz.com.pl  

TECHNIKUM   4 -  letnie  o specjalnościach: 

 technik elektronik 

 technik elektryk 

 technik informatyk 

 technik ochrony środowiska 

 technik mechatronik 

 technik analityk 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  3 – letnia 

 elektryk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zst.grudziadz.com.pl/
mailto:zst@grudziadz.com.pl
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 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

             Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
ul. Plac Niepodległości 5, 86-300 Grudziądz, tel.056/4626212, 056/4613406 

www.cechgrudziadz.com.pl 

e-mail:szkola@cechgrudziadz.pl 

 
 
 

 
Szkoła powstała w 2010 roku i kształci w zawodach rzemieślniczych. 
Nauka zawodu jest połączona z częścią teoretyczną w szkole, jednak by ją 

podjąć należy najpierw porozumieć się z pracodawcą. W sekretariacie Cechu 
Rzemiosł uzyskać można informację o pracodawcach prowadzących 
praktyczną naukę zawodu. Szkoła wyposaża uczniów w część podręczników. 

 

 

 

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy 
 

Młodociany może rozpocząć samą  naukę zawodu u rzemieślnika (przed 
ukończeniem 18 lat) i po ukończeniu gimnazjum. Musi posiadać aktualne 
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o możliwości pracy w wybranym 

zawodzie; 
- nauka może się rozpocząć w każdym czasie po podpisaniu umowy,  

w systemie pozaszkolnym; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cechgrudziadz.com.pl/
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         Specjalny Ośrodek  

                 Szkolno - Wychowawczy Nr 2 
                                  ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 54 323 

                                                  www.osw2grudz.prv.pl 

e-mail: osw2grudz@poczta.onet.pl  

 
 
 
 

Rekrutacja odbywa się wśród uczniów w oparciu o aktualne orzeczenie 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Nauka we wszystkich zawodach 
trwa 3 lata. Uczniowie mogą uczyć się do 24 roku życia i zdobyć następujące 

zawody:  
 

 kucharz 

 cukiernik 

 murarz – tynkarz  

 krawiec 

 ogrodnik 

 ślusarz 

 blacharz 

 fotograf 

 fryzjer 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:osw2grudz@poczta.onet.pl
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   Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP 

w Grudziądzu 
                                           ul. Parkowa 18, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 251 18 (-19) 

                                                    www.kujawsko-pomorska.ohp.pl 

                       e-mail: osiw.grudziadz@ohp.pl  

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu jest jednostką 
organizacyjną Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu. 

Uczestnik OHP w dniu rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu nie może mieć 
ukończonych 18 lat.  

Praktyczne przygotowanie zawodowe dla absolwentów gimnazjum odbywa się 
w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych WK OHP w następujących 
zawodach: 

 

 kucharz 

 stolarz 

 elektryk 

 murarz 

 ogrodnik 
 
oraz u pracodawców zewnętrznych w zawodach: szwacz, mechanik 

pojazdów samochodowych, fryzjer, mechanik monter maszyn  
i urządzeń, lakiernik, drukarz. 
Po zakończeniu szkolenia kursowego, absolwent uzyskanie tytuł zawodowy 

w zawodzie.  
Ośrodek dysponuje bezpłatnym internatem, stołówką, pracownią 

komputerową, świetlicą środowiskową, zapewnia pomoc psychologiczno-
pedagogiczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osiw.grudziadz@ohp.pl
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5. Kształcenie dorosłych 
 

 

                 Zespół Szkół Nr 1 
                      ul. Sobieskiego 11, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 227 42                                                              

http://www.zs1.net.pl 
                                                     e-mail: zs1@wp.pl     

 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych SIGMA o nachyleniu ogólnym.  
 
Szkoła jest bezpłatną formą nauki. 

 

     Centrum Kształcenia Praktycznego 
   ul. Czarneckiego 5/7, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 46 590 59 

 www.ckp.net.pl   

e-mail: kontakt@ckp.net.pl 

 
Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje i prowadzi różnego rodzaju kursy i szkolenia 

zawodowe  i komputerowe, podnoszące kwalifikacje i rozwijające umiejętności zawodowe.  

 

   Centrum Kształcenia Ustawicznego 
             ul. Legionów 2/2, 86-300 Grudziądz, tel. 0 56 / 45 13 631 (-2) 

         www.ckugrudziadz.pl 

         e-mail: ckugrudz@poczta.wp.pl  

 
Liceum Ogólnokształcące (po Gimnazjum lub 8-letniej Szkole Podstawowej); nauka 

trwa 3 lata; system stacjonarny lub zaoczny;  

Szkoła Policealna (po każdej szkole średniej – nie jest wymagana matura); nauka w 

systemie zaocznym trwa 2 lata; zawody:: 

 

 technik rachunkowości, 

 technik administracji, 

 technik pożarnictwa, 

 technik drogownictwa, 

 technik transportu drogowego, 

 technik florysta, 

 technik logistyk. 

http://www.zs1.net.pl/
mailto:zs1@wp.pl
http://www.ckp.net.pl/
mailto:kontakt@ckp.net.pl
http://www.ckugrudziadz.pl/
mailto:ckugrudz@poczta.wp.pl
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Zespół Szkół  Medycznych –  
Medyczna  Szkoła Policealna nr 1 

                                      ul. Kochanowskiego 11- 13, 86-300 Grudziądz, tel. 056/4622943 

www.medyk.grudziadz.com.pl 

                                                          e-mail:zsmed@interia.pl 

 
Szkoła realizuje edukację w systemie dziennym i wieczorowym w następujących 

zawodach: 

 

 

 technik masażysta – 2 lata 

 opiekunka dziecięca – 2 lata  

 opiekun medyczny – 1 rok  

 opiekun osoby starszej – 2 lata  

 
 

Wyłącznie w systemie dziennym realizowane są następujące specjalności: 

 

 

 terapeuta zajęciowy – 2 lata 

 technik farmaceutyczny – 2 lata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medyk.grudziadz.com.pl/
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6. Szkolnictwo zawodowe w najbliższej okolicy  

 

Łasin  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin, tel. 0 56 - 466 42 42 

www.jagiellonczyklasin.edu.pl 

e-mail: zslasin@wp.pl  

ZASADNICZA   SZKOŁA   ZAWODOWA – 3 letnia 

 mechanik pojazdów samochodowych z diagnostyką pojazdu 

 sprzedawca  

 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 monter mechatronik 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 klasa wielozawodowa: kucharz, cukiernik, murarz, wędliniarz, fryzjer, 

krawiec, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  3 - letnie 

 nachylenie humanistyczne; rozszerzenie z wos-u i języka obcego  

 nachylenie przyrodniczo – medyczne: rozszerzenie z biologii, chemii, 

geografii i języka obcego 

TECHNIKUM 4 -letnie 

 technik informatyk 

 technik ekonomista 
 
 
 

UZUPEŁNIAJĄCE   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   DLA   DOROSŁYCH – 2 lata 

SZKOŁA   POLICEALNA   DLA   DOROSŁYCH 

 technik informatyk 

 technik rachunkowości 

 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

 technik administracji 

 technik turystyki wiejskiej 
 

 
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE po ukończeniu szkoły zawodowej. 

 

 

http://www.jagiellonczyklasin.edu.pl/
mailto:zslasin@wp.pl


 20 

 

 

 

 

 

Wąbrzeźno  

Zespół Szkół Zawodowych 

87-200 Wąbrzeźno, ul. Żeromskiego 6, tel. 56 688 13 52 

www.zszwabrzezno.com , e-mail: zsz_wabrzezno@post.pl 

TECHNIKUM 4 – letnie 

 technik obsługi turystycznej 

 technik hotelarstwa 

 technik mechatronik 

 technik logistyk 

 technik mechanik 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

 technik urządzeń sanitarnych 

 technik elektronik  
SZKOŁA ZAWODOWA  3 – letnia 
 

Szkoła zapewnia praktyki w zawodach:  

 

 operator obrabiarek skrawających, 

 mechanik – monter maszyn  

 fryzjer 
 

Pozostałe zawody (sprzedawca, cukiernik, kucharz, stolarz, piekarz, elektryk i in.) –  

w klasach wielozawodowych, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. 

 

Klasa integracyjna na poziomie szkoły zawodowej 

 

 

 

 

http://www.zszwabrzezno.com/
mailto:zsz_wabrzezno@post.pl
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Wronie  

         Zespół Szkół we Wroniu 
                                      Wronie, 87-200 Wąbrzeźno, tel. (056) 689-01-60 

                                           www.zswronie.pl, e-mail: zswronie@wp.pl  

 

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 - letnie 

 służby mundurowe  

TECHNIKUM 4 – letnie 

 technik rolnik 

 technik architektury krajobrazu 

 technik usług fryzjerskich 

 technik budownictwa 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 technik informatyk 

 technik ochrony środowiska 

 

 

 

Tuchola 

 

Zespół Szkół Leśnych w Tucholi 

89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 9-13, tel.  (52) 334 86 61 

                                        www.zsl.tuchola.pl, e-mail: zs@tuchola.pl  

 

TECHNIKUM  4 letnie 

 technik leśnik 

 

 

 

 

 

 

http://www.zswronie.pl/
mailto:zswronie@wp.pl
http://www.zsl.tuchola.pl/
mailto:zs@tuchola.pl
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Psychotest uzdolnień 

 
Trzecioklasisto! Nie wybieraj pochopnie szkoły ponadgimnazjalnej.  Zacznij myśleć o konkretnej 

klasie w liceum lub technikum, rozwiąż psychotest pomocny w określeniu Twoich uzdolnień. 

Przeczytaj poniższe zdania i oceń zgodność z Twoimi uzdolnieniami przyznając: 

 +2 punkty, jeśli całkowicie zgadzasz się z przeczytanym zdaniem, 

 +1 punkt, jeśli zgadasz się tylko częściowo, 

 -1 punkt, jeśli trochę się zgadzasz, a trochę nie, 

 -2 punkty,  jeśli to zdanie całkowicie do Ciebie nie pasuje. 
 

1. Chętnie biorę się do naprawiania różnych domowych sprzętów.   (     ) 

2. Chętnie daję się namówić na wypełnianie różnych ankiet.    (     ) 

3. Czasem piszę wiersze.    (     ) 

4. Mam kilka dodatkowych zbiorów z zadaniami matematycznymi.   (     ) 

5. Najbardziej lubię lekcje biologii i chemii.   (     ) 

6. Rozwiązuję klasowe konflikty.   (     ) 

7. Od dziecka lubię wizyty w zoo.  (     )   

8. Nie wstydzę się zgłaszać do odpowiedzi, jak coś wiem.   (     ) 

9. Mógłbym nie chodzić do lekarza, bo najczęściej wiem, co mi dolega.   (     ) 

10. Uwielbiam organizować szkolne imprezki, takie jak święto pieczonego ziemniaka, 

otrzęsiny, andrzejki.   (     ) 

11. Szkoda, że w Polsce tak późno można starać się o prawo jazdy.   (     ) 

12. Wiem, co to formularz PIT.   (     ) 

13. Prowadzę regularnie pamiętnik.   (     ) 

14. Od dziecka potrafiłem rozłożyć każdą zabawkę na elementy pierwsze.   (     ) 

15. Mogę powiedzieć o sobie, że lubię pomagać innym.   (     ) 

16. Dbam o kwiaty w domu, ogródku, klasie.   (     ) 

17. Mam wyrobione zdanie na każdy temat i nigdy się go nie wstydzę.   (     ) 

18. Lubię oglądać wyścigi samochodowe.   (     ) 

19. Lubię wypełnić różne druki, np. przy opłatach na poczcie, w banku.   (     ) 

20. Nie robię błędów ortograficznych.   (     ) 

21. Lubię rozwiązywać łamigłówki i krzyżówki.    (     ) 

22. Lubię wycieczki do parków lub lasów.    (     ) 

23. Lubię spotykać się z ludźmi i rozmawiać z nimi.  (     )  

24. Jak tylko mam okazję – idę do kina.   (     ) 

25. Przeglądam w Internecie strony z różnymi nowinkami technicznymi.   (     ) 

26. Uważam, że praca biurowa może być niezmiernie ciekawa.   (     ) 

27. Od dawna znam wszystkie marki samochodowe.   (     ) 

28. Chciałbym mieć telefon z faksem.   (     ) 

29. Nie mam problemów z pisaniem wypracowań. 

30. Mam w głowie książkę telefoniczną z numerami wszystkich znajomych.   (     ) 

31. Zawsze patrzę na skład leków, które zażywa moja rodzina.   (     ) 

32. Mam sporo książek i atlasów o roślinach i zwierzętach.   (     ) 

33. Mam pamięć do ludzi i nazwisk.   (     ) 

34. Lubię podejmować decyzje i czuć się za nie odpowiedzialnym.   (     ) 

35. Lubię oglądać filmy przyrodnicze.   (     ) 

36. Lubię być na bieżąco ze wszystkimi zdarzeniami.   (     ) 

37. Mniej boję się egzaminu z części matematyczno – przyrodniczej, niż z humanistycznej(  ) 

38. Lubię bawić się z młodszymi dziećmi, organizować im różne zabawy.   (     ) 

39. Słyszałem o śmierdzących bombach i wiem jakie substancje w nich śmierdzą.   (     ) 

40. Nazywają mnie złotą rączką lub majsterkowiczem.   (     ) 
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41. Kolekcjonuję swoje świadectwa i dyplomy.   (     ) 

42. Lubię zwiedzać muzea.   (     ) 

43. Wiem, że rok 2005 był ogłoszony rokiem fizyki.   (     ) 

44. Wiem, co to jest mitochondrium.   (     ) 

45. Zdarza mi się pomagać komuś w nauce.   (     ) 

46. Ucieszyłbym się, gdyby św. Mikołaj ufundował mi prenumeratę National Geographic(   ) 

47. Uwielbiam dyskusje, np. na godzi nie wychowawczej.   (     ) 

48. Już w podstawówce zafascynował mnie widok pantofelka pod mikroskopem.   (     ) 

 

Dodaj  w tabeli osobno punkty dodatnie i punkty ujemne, wylicz różnicę,  a następnie przeczytaj 

interpretację wyników w przynajmniej trzech najwyżej ocenionych kategoriach 

 

I II III IV V VI VII VIII 

1  2  3  4  5  6  7  8  

11  12  13  21  9  10  16  17  

14  19  20  25  31  15  22  23  

18  26  24  30  39  34  32  33  

27  28  29  37  44  38  35  36  

40  41  42  43  48  45  46  47  

+  +  +  +  +  +  +  +  

-  -  -  -  -  -  -  -  

R  R  R  R  R  R  R  R  

 

I.       Predyspozycje mechaniczne – radzimy wybrać technikum mechaniczne lub 

nachylenia: matematyczno – fizyczne, techniki wytwarzania, transport, spedycja. 

II.       Predyspozycje administracyjne – jesteś dobrym kandydatem na urzędnika; 

polecamy technikum ekonomiczne, licealne klasy o nachyleniu ekonomiczno - 

administracyjnym, czy usługowo – gospodarczym. Przedsiębiorczość w programie 

nauczania może się przydać, jeżeli myślisz o własnej działalności gospodarczej.  

III.       Predyspozycje humanistyczne – tak naprawdę nie wiadomo co z Ciebie 

wyrośnie. Zdecydowanie jednak wybieraj klasy z rozszerzonym językiem polskim, 

historią, językami obcymi. Może spodoba Ci się nauka łaciny? 

IV.       Predyspozycje matematyczno – fizyczne – masz ścisły umysł, możesz wybrać 

technikum. Jeżeli nie wiesz jeszcze, co chcesz robić, powinieneś wybrać licealną 

klasę o nachyleniu matematyczno – fizycznym, gdzie dobrze przygotujesz się do 

studiów politechnicznych. Masz dodatkowo czas, aby zastanowić się nad 

kierunkiem. 

V.       Predyspozycje biologiczno – chemiczne – jakieś tradycje lekarskie w rodzinie? 

Jeżeli będziesz ostro zakuwać, może uda Ci się dostać na studia medyczne? 

VI.       Predyspozycje opiekuńczo – wychowawcze – możesz uczyć się w klasie o 

nachyleniu humanistyczny, lub socjalnym. Zawody dla Ciebie to: pedagog, 

psycholog, nauczyciel, wychowawca przedszkolny, pracownik socjalny. 

VII. Predyspozycje przyrodnicze – jeżeli nie lubisz chemii, to raczej nie czeka Cię 

kariera w świecie medycyny. Szukaj swego miejsca wśród przyrody lub 

zwierzaków. Oczywiście możesz zainteresować się również zawodami w 

dziedzinie ochrony lub kształtowania środowiska oraz leśnictwem, czy 

technologią drewna. 

VIII. Predyspozycje dziennikarskie – przebojem przez życie? kręci Cię świat 

mediów? Polecamy klasy humanistyczne, politologiczne, zarządzanie informacją. 
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Kwestionariusz zainteresowań 
 

Zaznacz, jak bardzo lubisz robić każdą z niżej podanych czynności 

 

Ludzie – fakty - rzeczy 
 

 Często/ 

dosyć często 

Czasami  Nigdy/ 

prawie nigdy 

Ludzie: 

Lubię być z ludźmi 

Mam dobre kontakty z ludźmi 

Lubię rozmawiać z innymi osobami 

Chcę pomagać ludziom  

   

   

   

   

   

Dane, system znaków: 

Dużo czytam, aby uzyskać informacje  

Lubię dowiadywać się nowych rzeczy 

Jestem dumny ze swojej wiedzy 

Potrafię pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł 

   

   

   

   

   

Rzeczy: 

Lubię pracować rękami 

Lubię naprawiać różne rzeczy 

Chcę wiedzie jak co działa 

Umiem złożyć różne elementy w całość 

   

   

   

   

   

 
Policz, w której grupie zainteresowań masz najwięcej zaznaczeń w randze „ często/dosyć często”, 

przeczytaj charakterystyki i przeanalizuj propozycje zawodów zgodnych z zainteresowaniami. 

 

Zainteresowania „Ludźmi”: grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą 

stałego kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania z 

klientem, kontrahent, pacjentem, podwładnym.  

Wymagania: umiejętność łatwego wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Wskazane jest 

pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja oraz rozwaga  

i opanowanie. 

Przeciwwskazania do pracy: wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, 

przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia (zwłaszcza twarzy), zaburzenia 

równowagi. 

Zawody: opiekuńcze, usługowe i związane z organizowaniem usług, np. lekarz, pielęgniarka, 

ratownik medyczny, psycholog, pedagog, kurator sądowy, prawnik, sprzedawca, kelner, 

barman, krawiec, fryzjer, hotelarz, stewardessa, telefonistka (w tym np. telemarketer), itd. 

 

Zainteresowania „Danymi”: jest to grupa obejmująca zawody związane z posługiwaniem 

się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, stenograficzne, 

kody, graficzne znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych 

naturalnych i sztucznych. 

Wymagania: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dobra pamięć, 

umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w działaniu, zdolność 

skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania pomyłkom i błędom. 

Zawody: posługiwanie się liczbami, znakami umownymi, graficznymi znakami językowymi, 

np. matematyk, fizyk, programista, informatyk, księgowy, kreślarz, geodeta, kartograf, 

stenotypistka, technik dokumentacji budowlanej, tłumacz, filolog, bibliotekoznawca, 

księgarz, itd. 
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Zainteresowania „Rzeczami”: w tej grupie znajdują się zawody, w których praca związana 

jest z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką materiałów, produkcją, obsługą  

i naprawą urządzeń.  

Wymagania: dobra spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność 

koncentracji uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość. 

Przeciwwskazania do pracy: wady wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie 

skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia. 

Zawody: techniczne, budowlane, mechaniczne, elektroniczne, spożywcze, np. mechanik 

pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, 

mechanik obróbki skrawaniem, elektronik, monter aparatury radiowo – telewizyjnej, 

elektromechanik, elektryk, kucharz, piekarz, ciastkarz, cukiernik, murarz, cieśla, stolarz, 

tynkarz, malarz, monter instalacji wodno – kanalizacyjnej, glazurnik, szklarz, dekarz, 

betoniarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, inżynier elektronik, inżynier przetwórstwa 

spożywczego, itd. 
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6. Zakończenie  

  
Bliżej każdą szkołę możesz poznać odwiedzając strony internetowe 

danej szkoły, dowiesz się tam o historii szkoły, jej osiągnięciach, warunkach 
rekrutacji, aktualnościach itp.   

Jeżeli nadal jesteś niezdecydowany co do wyboru szkoły i tego co 
chciałbyś w przyszłości robić zapraszamy do Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Grudziądzu na indywidualne rozmowy i porady w Punkcie 

Konsultacyjnym ds. Doradztwa Zawodowego, gdzie służymy Tobie fachową 
pomocą i postaramy się pomóc odkryć Twoje mocne strony, uzdolnienia 
i predyspozycje zawodowe.  

  
                                                                    

Powodzenia  i  dobrych  wyborów 
 

 

 
 

 
CIEKAWA PROPOZYCJA 

PRZYJDŹ! ZOBACZ! 
 

Odwiedź wspólnie z rodzicami 

 
V  Ogólnomiejskie Targi Edukacyjne 

 
 

Hala Olimpii w Grudziądzu 

ul. Piłsudskiego 
 

 

Bliższe informacje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego i sekretariat Twojej szkoły. 
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NOTATKI 
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