
Oferta szkół ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Lp. Typ szkoły Nazwa profilu/ zawodu
Liczba

uczniów
Liczba

oddziałów

1. I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Liceum 
Ogólnokształcące

klasa psychologiczno - medialna 24 1

klasa prawno - społeczna 24 1

klasa przyrodniczo - medyczna 24 1

klasa informatyczno - ekonomiczna 24 1

klasa przyrodniczo - politechniczna 24 1

2. II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Liceum 
Ogólnokształcące

klasa humanistyczna 24 1

klasa turystyczno - ekonomiczna 24 1

klasa przyrodniczo - medyczna 24 1

klasa integracyjna 20 1

3. Zespół Szkół Branżowych w Tczewie
Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 2

sprzedawca 24 1

kucharz 24 1

mechanik pojazdów samochodowych 35 1
oddział wielozawodowy, między innymi:
mechatronik, elektromechanik, magazynier – logistyk, monter zabudowy i 
robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, stolarz, cukiernik, piekarz, 
lakiernik, fryzjer

59 2

4. Zespół Szkół Technicznych w Tczewie
Technikum nr 1 technik mechanik 24 1

technik mechatronik 24 1

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 33 1

technik informatyk 33 1

5. Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie
Technikum nr 3 technik budownictwa 24 1

technik spedytor 24 1

technik logistyk 33 1

technik usług fryzjerskich 24 1

6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Technikum nr 4 technik ekonomista 33 1

technik reklamy 33 1

technik rachunkowości 24 1

technik hotelarstwa 33 1

technik żywienia i usług gastronomicznych 33 1

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie
Liceum 
Ogólnokształcące

klasa językowo-przyrodnicza 24 1

Branżowa Szkoła I 
Stopnia

oddział wielozawodowy, między innymi: 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – 
tynkarz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechatronik, 
elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, magazynier 
– logistyk, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca

48 2

Technikum technik mechanik 18
1

technik hotelarstwa 18

8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
Liceum 
Ogólnokształcące

klasa oddział przygotowania wojskowego 24 1

Branżowa Szkoła I 
Stopnia

oddział wielozawodowy, między innymi: 
drukarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,    
murarz – tynkarz, ślusarz, elektromechanik, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, magazynier – logistyk, 
stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca

48 2

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.8klasa.codalej.powiat.tczew.pl



Terminarz naboru do szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022

Branżowe Szkoły I Stopnia przyjmują uczniów bez rejestracji elektronicznej.

Terminarz naboru do Branżowych Szkół I Stopnia w 2021r. 
(ZSB w Tczewie, ZSP w Pelplinie, ZSP w Gniewie)

od 17 maja

Przynieś do wybranej szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany
przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły. 
Dostarcz również:

● świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
● zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
● zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania

zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

do 14 lipca
do godz. 15.00

22 lipca Będziesz na liście zakwalifikowanych kandydatów.

od 23 lipca Przynieś do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały 
dokumentów, których jeszcze nie dostarczyłeś. do 30 lipca

2 sierpnia Jesteś na liście przyjętych kandydatów.

Terminarz naboru do techników i liceów ogólnokształcących w 2021r.

od 17 maja

Zarejestruj się na stronie tczew.edu.com.pl/kandydat
Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  
Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez 
Ciebie i rodziców wniosek.

do 21
czerwca

do godz. 15.00

od 25
czerwca

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

do 14 lipca
do godz. 15.00

22 lipca Sprawdź czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

od 23 lipca

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały 
dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
dwa zdjęcia.

do 30 lipca
do godz. 15.00

2 sierpnia Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów.

UWAGA!
Rejestracja i złożenie wniosku do 

Oddziału Przygotowania Wojskowego w LO w Pelplinie.
do 31 maja,
do godz. 15.00

Terminarz naboru uzupełniającego do techników i liceów ogólnokształcących w 2021r.

od 3
sierpnia

Zarejestruj się na stronie tczew.edu.com.pl/kandydat
Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  
Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i 
rodziców wniosek oraz
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

do 5
sierpnia

16 sierpnia Sprawdź czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

od 17
sierpnia

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały 
dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
dwa zdjęcia.

do 20
sierpnia

do godz. 15.00

23 sierpnia Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów.
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