Informator o naborze do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2022 / 2023
Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice, Nauczycie
Wybór szkoły ponadpodstawowej jest pierwszym krokiem do obranego celu jakim jest
zawód. Jest to jednocześnie pierwszy tak ważny dla Was wybór, dlatego też tak trudno jest
go dokonać. Aby podjąć właściwą decyzję należy: poznać swoje predyspozycje, poznać
zawody oraz poznać szkoły.
W zdobyciu wiedzy z tych trzech grup czynników trafnego wyboru zawodu mogą Wam
pomóc doradcy zawodowi, a informacje dotyczące szkół ponadpodstawowych znajdziecie
w tym właśnie informatorze. Zachęcam do wnikliwej analizy zamieszczonych tu informacji
i życzę najlepszych dla Was wyborów.

List otwarty do rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych
Szanowni Rodzice!
Czas, gdy dziecko rozpoczyna kolejny etap swojego życia jest trudnym
momentem również dla rodziców. Zapewne odczuwacie Państwo chęć
pomocy dziecku i odpowiedzialność za jego decyzje, a z drugiej strony
bezradność głównie z powodu niedoinformowania. Jak wykazują
badania młodzież oczekuje porady w wyborze zawodu najczęściej od
swoich rodziców. Powstaje, więc pytanie: Jak pomóc swojemu dziecku
w dokonaniu trafnego wyboru zawodu i szkoły prowadzącej do niego?
Powinniście Państwo tak, jak Wasze dzieci pamiętać o trzech
najważniejszych założeniach skutecznej porady zawodowej:
Rodzice mogą pomóc dziecku rozpoznać jego predyspozycje zawodowe. Przez rozmowę, obserwację,



wspólne określenie zainteresowań i potrzeb dziecka. W procesie wychowania przy akceptującej i wspierającej postawie
rodziców dziecko potrafi opisać swoje mocne i słabe strony. Rodzice powinni zastanowić się nad tym, jakie jest moje
dziecko? Jakie są jego zainteresowania?, Jak spędza wolny czas?, Czy należy do kół zainteresowań?, Które
przedmioty w szkole najbardziej lubi i dlaczego? Jakie książki czyta, jakie artykuły go interesują, jakie ogląda programy
telewizyjne? Jakie są jego uzdolnienia, cechy charakteru, stan fizyczny i zdrowotny?
Rodzice mogą pomóc swojemu dziecku poznać zawody. Pracując w określonym zawodzie możecie Państwo



służyć informacjami o swoich i pokrewnych stanowiskach pracy. Można porozmawiać z dzieckiem, o tym, jakie zawody
mu najbardziej odpowiadają, a jakie najmniej. Gdy dziecko nie potrafi wskazać konkretnego zawodu, można
podyskutować nad charakterem przyszłej pracy. Czy chciałoby pracować z ludźmi, czy tworzyć rzeczy, a może
operować danym? Przypomnijcie Państwo dzieciom ich dziecięce zabawy, w kogo się bawiły, kogo naśladowały, kim
wówczas chciały być? Pozwólcie dzieciom na marzenia i wspierajcie je w ich realizacji. A tak konkretnie to pomóżcie
swojemu dziecku zebrać informacje o interesujących je zawodach z dostępnych źródeł informacji np. z Internetu – Mapa
karier.
 Rodzice mogą pomóc dzieciom poznać dostępne szkoły ponadpodstawowe. Dobrym sposobem jest
chociażby przeanalizowanie treści zawartych w poniższym informatorze czy na stronach internetowych szkół. Gdy
rzetelnie przejdziecie Państwo z dzieckiem dwa wcześniejsze etapy, to wybór szkoły będzie tylko formalnością. Należy
pamiętać, że zawód jest celem, a szkoła ponadpodstawowa pierwszym etapem jego realizacji. Warto pomóc dziecku
wypełnić dokumenty rekrutacyjne i śledzić terminy obowiązujące przy rekrutacji. Zachęcam do odwiedzenia strony
internetowej

dotyczącej

naboru:

https://nabor.pcss.pl/gizycko,

spotkań

organizowanych

w

szkołach

ponadpodstawowych, a także do skorzystania z indywidualnych konsultacji dla rodziców u doradcy zawodowego
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Giżycku.
Doradca Zawodowy PP-P, PORE w Giżycku

Nazwa szkoły,
dane
teleadresowe:

Klasa/profil
1A
Dziennikarsko społeczny
1B
Politechniczny
1C
Medyczny
1D
Społeczno przyrodniczy
Informacje
dodatkowe:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko
Tel. 87 428-22-30
e-mail: lo1@gizycko.edu.pl
www.lo1.gizycko.edu.pl
Przedmioty rozszerzone
język polski + WOS + język
angielski lub geografia
matematyka + fizyka + język
angielski lub geografia
biologia + chemia + matematyka
biologia + język angielski + język
polski

Przedmioty punktowane
j. polski, matematyka, j. obcy
i jeden przedmiot*
deklarowany przez ucznia jako
rozszerzenie od klasy
pierwszej
* wybierany jest ten, z
którego uczeń ma lepsza
ocenę

Limit
miejsc
30

angielski,
niemiecki,
rosyjski

30
30
30

* Wybierając profil dziennikarsko-społeczny będziesz objęty opieką naukową i
dydaktyczną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
* Wybierając profil politechniczny będziesz objęty opieką naukową i dydaktyczną
Politechniki Gdańskiej.
* Działające koła zainteresowań: teatralne, fotograficzne, psychologiczne, szkolne
koło PTTK „Dreptusie”, Koło Wolontariatu „Świetliki”
* Srebrna Tarcza Perspektyw „Najlepsze Licea 2022”
* Udział w projektach edukacyjnych
* 99 % zdawalności matury 2021
* Kartka – NIEPYTKA – za 100% frekwencji w danym miesiącu

Zdjęcia:

Języki

Nazwa szkoły,
Dane teleadresowe:

II Liceum Ogólnokształcące
Im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Ul. Sikorskiego3
Tel./fax 87 428 55 43
Email:sekretariat@lo2.eu
www.lo2.eu

Klasa:

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane:

Języki

1a psychologiczna
(integracyjna)

język polski, język angielski,
biologia

język polski, matematyka,
język angielski, biologia

1b medialna

język polski, wos, język
angielski lub historia

1c medyczna

biologia, chemia

język polski, matematyka,
wos, język angielski lub
historia
język polski, matematyka,
biologia, chemia

1d biznesowa
(dwujęzyczna)

matematyka, geografia

język polski, matematyka,
język angielski, geografia

1e mistrzostwa
sportowego
piłka ręczna dziewcząt
piłka nożna chłopców
Informacje
dodatkowe:

biologia
język angielski

język polski, matematyka,
język angielski, biologia

1.angielski
2.niemiecki/rosyjski/hiszpański
(do wyboru)
1.angielski
2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański
(do wyboru)
1.angielski
2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański
(do wyboru)
1.angielski
2.niemiecki/ hiszpański
(do wyboru)
1.angielski
2.niemiecki/ rosyjski/hiszpański
(do wyboru)

Zdjęcia:

Limit
miejsc
20

30

30

30

30

CO NAS WYRÓŻNIA?
- patronat SGH - dwie akademickie klasy
- jedyna szkoła w powiecie z językiem hiszpańskim
- oddziały mistrzostwa sportowego
- oddziały dwujęzyczne
- oddziały integracyjne
- uczestnictwo w programie Erasmus, nieprzerwana od 10 lat realizacja projektów unijnych
z zastosowaniem najnowszych technologii ICT
- rozwijanie przedsiębiorczości uczniów poprzez udział w projektach takich jak "Praktyczna Lekcja
Przedsiębiorczości" i "Ogólnopolski Tydzień Kariery"
- udział w projektach rozwijających zainteresowania np. Uniwersytetu Warszawskiego "Zrozumieć
znane, dostrzec nieznane - jak geografia tłumaczy świat?"
- udział w konkursach LabTest
- innowacje "Go for it" oraz "Moja przyszłość"
- rozwijanie pasji sportowych
- udział w olimpiadach: Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy Biologicznej
- prężnie działający Samorząd Uczniowski i wolontariat
- współpraca z Polską Akcją Humanitarną
- nauka w nowocześnie wyposażonych klasach z wykorzystaniem technik multimedialnych
i innowacyjnych metod nauczania
- zajęcia rozwijające zainteresowania

Nazwa szkoły,
dane
teleadresowe

Klasa:
Ii
Technik
informatyk

Przedmioty
rozszerzone
matematyka
informatyka

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych
im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
ul. Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
tel. 87 428 30 21
sekretariat@zseii.edu.pl www.zseii.edu.pl
Przedmioty
kwalifikacje
języki
Limit
punktowane: *dotyczy techników
miejsc
INF.02. Administracja
j. polski,
Język
30+15
i eksploatacja systemów
j. angielski,
angielski,
matematyka, komputerowych, urządzeń język
peryferyjnych i lokalnych
informatyka
niemiecki

Ie
Technik
ekonomista

język angielski
geografia

j. polski,
j. angielski,
matematyka,
informatyka

Im
Technik
mechatronik

matematyka
fizyka

j. polski,
j. angielski,
matematyka,
informatyka

Is
Technik pojazdów
samochodowych

matematyka
fizyka

j. polski,
j. angielski,
matematyka,
informatyka

Ic
Technik elektryk

matematyka
fizyka

j. polski,
j. angielski,
matematyka,
informatyka

Informacje
dodatkowe:

sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i
administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych
EKA.04. Prowadzenie
dokumentacji w jednostce
organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych i
gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych
ELM.03. Montaż,
uruchamianie i konserwacja
urządzeń i systemów
mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja
i programowanie urządzeń
i systemów
mechatronicznych
MOT.05. Obsługa,
diagnozowanie oraz
naprawa pojazdów
samochodowych
MOT.06. Organizacja
i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów
samochodowych
ELE.02. Montaż,
uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i
urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja
maszyn, urządzeń i
instalacji elektrycznych

język
angielski,
język
niemiecki

15

język
angielski,
język
niemiecki

15

język
angielski,
język
niemiecki

30

język
angielski,
język
niemiecki

15

Wstąp do "Elektryka" - będziesz miał maturę i tytuł technika.
Naszym uczniom i uczennicom regularnie dajemy możliwość:
odbywania praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+,
zdobycia uprawnień SEP, bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach
z sieci komputerowych w Akademii Cisco.
Więcej informacji na szkolnej stronie: https://www.zseii.edu.pl

Nazwa szkoły,
Dane teleadresowe:

Klasa:
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W
BUDOWNICTWIE

TECHNIK INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I MELIORACJI

TECHNIK URZĄDZEŃ I
SYSTEMÓW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ

TECHNIK REKLAMY

Informacje dodatkowe:

Zdjęcia:

Technikum Nr 1
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
ul. T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
tel. 087 4282484, fax. 087 4282454
e-mail: zsksia1@wp.pl, www.zsksia.edu.pl
Przedmioty
Przedmioty
kwalifikacje
języki
Limit
rozszerzone
punktowane:
*dotyczy techników
miejsc
matematyka
j. polski
ROL.04.Prowadzenie produkcji
j. angielski –
30
geografia
j. angielski
rolniczej
kontynuacja
matematyka
ROL.05. Organizacja
do wyboru:
informatyka
i prowadzenie
j. niemiecki,
przedsiębiorstwa
j. rosyjski
w agrobiznesie
matematyka
j. polski
OGR.03.Projektowanie,
j. angielski –
30
biologia
j. angielski
urządzanie i pielęgnacja
kontynuacja
matematyka
roślinnych obiektów
do wyboru:
informatyka
architektury krajobrazu
j. niemiecki,
OGR.04.Projektowanie,
j. rosyjski
budowanie oraz konserwacja
obiektów małej architektury
krajobrazu
matematyka
j. polski
BUD.11. Wykonywanie robót
j. angielski –
30
fizyka
j. angielski
montażowych, okładzinowych i
kontynuacja
matematyka
wykończeniowych
do wyboru:
informatyka
BUD.25. Organizacja, kontrola i
j. niemiecki,
sporządzanie
j. rosyjski
kosztorysów robót
wykończeniowych w
budownictwie
matematyka
j. polski
BUD.23. Organizacja i
j. angielski –
30
geografia
j. angielski
prowadzenie robót związanych
kontynuacja
matematyka
z budową obiektów inżynierii
do wyboru:
informatyka
środowiska
j. niemiecki,
BUD.24. Organizacja i
j. rosyjski
prowadzenie robót
melioracyjnych
matematyka
j. polski
ELE.10. Montaż i uruchamianie
j. angielski –
30
fizyka
j. angielski
urządzeń i systemów
kontynuacja
matematyka
energetyki odnawialnej
do wyboru:
informatyka
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i
j. niemiecki,
systemów energetyki
j. rosyjski
odnawialnej
matematyka
j. polski
PGF.07. Wykonywanie przekazu j. angielski –
30
j. angielski
j. angielski
reklamowego
kontynuacja
matematyka
PGF.08. Zarządzanie kampanią
do wyboru:
informatyka
reklamową
j. niemiecki,
j. rosyjski
Szkoła organizuje praktyki zagraniczne (w Grecji). Posiada akredytacje Erasmus+.
Szkoła jest również ośrodkiem szkolenia kierowców kat. T
Ponad to ZSKŚiA oferuje opiekę wychowawczą dla uczniów spoza Giżycka przez całą dobę w Internacie
szkolnym.

Nazwa szkoły,
Dane
teleadresowe:

Klasa:
Technik
hotelarstwa

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

Informacje
dodatkowe:

Zdjęcia:

Zespół Szkół Zawodowych
Technikum Nr 3
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 32 41, 602 792 119
e-mail: zszgizycko@wp.pl
www.zsz.edu.pl
Przedmioty
Przedmioty
kwalifikacje
języki
Limit
rozszerzone
punktowane: *dotyczy techników
miejsc
Geografia
Język polski,
HGT. 03 Obsługa gości Język
16
geografia,
w obiekcie
angielski,
matematyka, świadczącym usługi
Język
j. angielski
hotelarskie
niemiecki
HGT.06 Realizacja
usług w recepcji
Biologia
Język polski,
HGT.02
Język
16
biologia,
Przygotowanie i
angielski,
matematyka, wydawanie dań
Język
j. angielski
HGT.12 Organizacja
niemiecki
żywienia i usług
gastronomicznych
W trakcie realizacji projektów Erasmus + możliwość wyjazdu na dwu
tygodniowe praktyki zagraniczne.

Nazwa szkoły,
Dane teleadresowe:

Klasa:

1A- Wielozawodowa:
mechanik pojazdów
zawodowych, elektryk,
ślusarz
1B- wielozawodowa:
Sprzedawca, stolarz,
murarz-tynkarz, operator
obrabiarek , monter
zabudowy
1C wielozawodowa:
kucharz, cukiernik,
piekarz, fryzjer, rolnik
Informacje dodatkowe:

Zdjęcia:

Zespół Szkół Zawodowych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 32 41, 602 792 119
e-mail: zszgizycko@wp.pl
www.zsz.edu.pl
Przedmioty punktowane:
Limit
języki
miejsc
język polski, historia,
matematyka, j. angielski

Język angielski

32

język polski, historia,
matematyka, j. angielski

Język angielski

32

język polski, historia,
matematyka, j. angielski

Język angielski

32

W czasie trwania nauki pracownicy młodociani otrzymują
wynagrodzenie.
W trakcie realizacji projektów Erasmus + możliwość wyjazdu na dwu
tygodniowe praktyki zagraniczne. Współpraca z OHP Hufiec Pracymożliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach unijnych
projektów oraz możliwość odbycia kursów doszkalających.

Nazwa szkoły
Dane teleadresowe
Klasa
1A
klasa z
elementami
coachingu
1B
oddział
przygotowania
wojskowego
1T
technik usług
fryzjerskich

Przedmioty
rozszerzone
język polski
wiedza o
społeczeństwie
język angielski
matematyka
historia

język angielski

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
„Giżycka szkoła ZDZ”
ul. Kopernik 5, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 22 16 e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl
Przedmioty
Kwalifikacje
Limit
Języki
punktowane:
*dotyczy techników
miejsc
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
język polski
matematyka
angielski
nie dotyczy
30
plastyka/muzyka
niemiecki
w-f
język polski
matematyka
angielski
nie dotyczy
30
język angielski
niemiecki
w-f
TECHNIKUM
język polski
FRK. 01. Wykonywanie usług
język angielski
fryzjerskich
angielski
24
matematyka
FRK. 03. Projektowanie
niemiecki
plastyka
i wykonywanie fryzur
INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie nauki:
doskonalenie pływania, survival, elementy animacji, integracja, autoprezentacja, 4 etapy nauki: klasa
KLASA Z
1 – strongman, klasa 2 – showman, klasa 3 – coachman, klasa 4 – successman.
ELEMENTAMI
Na koniec szkoły każdy uczeń:
COACHINGU
zna swoje mocne i słabe strony, umie sobie radzić ze stresem, wie kim chce być, nie boi się wyzwań,
jest gotów do działania i osiągnięcia sukcesu.
W trakcie nauki:
230 godzin edukacji wojskowej, obozy i szkolenia wojskowe, zajęcia praktyczne w patronackiej
ODDZIAŁ
jednostce wojskowej, zajęcia dodatkowe, survival.
PRZYGOTOWANIA
Na koniec szkoły każdy uczeń:
WOJSKOWEGO
otrzymuje certyfikat MON, prawo do skróconej – 12 dniowej – służby przygotowawczej, dodatkowe
punkty rekrutacyjne na uczelnie wojskowe.
W trakcie nauki:
targi fryzjerskie i kosmetyczne, szkolne konkursy fryzjerskie, dodatkowe szkolenia, zagraniczne staże
TECHNIK USŁUG
zawodowe w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, szkolna pracownia fryzjerska.
FRYZJERSKICH
Na koniec szkoły każdy uczeń:
uzyskuje zawód technika usług fryzjerskich i wykształcenie średnie.
NAUKA W GIŻYCKIEJ SZKOLE ZDZ JEST BEZPŁATNA
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: https://gizycko.zdz.bialystok.pl/index.php

Samorządowe Liceum Ogólnokształcących
w Wydminach

Nazwa szkoły,
Dane
teleadresowe:

Klasa:

ul. Grunwaldzka 94,
11-510 Wydminy;
tel. 874210028;
www.zsowydminy.pl
Przedmioty rozszerzone

Przedmioty
punktowane:

1.

biologia,
wiedza o społeczeństwie,
matematyka

Informacje
dodatkowe:

Dodatkowe godziny z języka angielskiego, statystyki i kulturoznawstwa
obszarów niemieckojęzycznych

Zdjęcia:

język polski,
matematyka,
język obcy,
historia.

języki

angielski,
niemiecki

Limit
miejsc

25

Ogólne terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
 16 maja - 21 czerwca 2022 r. do godz.15.00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym;
 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz.12.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 20 lipca 2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;
 od 16 maja - 21 lipca 2022r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie
lekarskie;
 24 czerwca - 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata
pełnoletniego - woli podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych
orzeczeń.
 25 lipca 2022 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły.
 Dodatkowo do szkoły należy dostarczyć:
- dwie fotografie legitymacyjne;
- orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
(w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami), jeżeli kandydat takie
orzeczenie posiada.
Punktacja ocen i innych osiągnięć kandydata:
 Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez
0,35. Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 35 pkt. Wyniki przedstawione w procentach z języka
obcego nowożytnego, mnoży się przez 0,3 – maksymalnie można uzyskać 30 pkt. z każdego zakresu.
 Punkty za oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów
obowiązkowych ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
danego oddziału – maksymalnie 72 punkty:
OCENA

SUMA PUNKTÓW

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty

 Punkty za szczególne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów:
- Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.;
- Punkty uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursami – maksymalnie 18 pkt.;
- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu - 3 pkt.
* Szczegóły dotyczące rekrutacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia
2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737) oraz na stronie Kuratorium
Oświaty w Olsztynie https://www.ko.olsztyn.pl

Nabór elektroniczny : https://nabor.pcss.pl/gizycko

