


ETAPY REKRUTACJI
Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru.

Możliwość zmiany preferencji.

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu  
gimnazjalnego i innych osiągnieciach uwzględnianych w procesie naboru, dostarczenie dokumentów 
potwierdzających osiągniecia.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Publikacja list przyjętych.       

Rekrutacja uzupełniająca.

Skład DTP i oprawa graficzna: uczniowie ZSP im. J. Marciińca w Koźminie Wielkopolskim, kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej: Jakub Zadworny, Kacper Włoszczyński, Mikołaj Kaj, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr. Grzegorza Pierzchały.

Druk: Drukarnia „Projekt” w Jarocinie, ul. Kusocińskiego 12

Gdzie uzyskasz pomoc?
NABÓR ELEKTRONICZNY:
Uwaga! W powiecie krotoszyńskim funkcjonuje od kilku już 
lat nabór elektroniczny do ogólnodostępnych szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum: 
liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół 
I stopnia. 

Informacje na temat naboru elektronicznego uzyskasz  
w swoim gimnazjum, w każdej szkole ponadgimnazjal-
nej na terenie powiatu, a także w Wydziale Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. 
Informacje na temat naboru elektronicznego uzyskasz 
także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Krotoszynie www.powiat-krotoszyn.pl, na której tuż 
przed rozpoczęciem rekrutacji zostanie umieszczony 
Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 
Nabór elektroniczny pod adresem vEdukacja Nabór 
szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krotoszyńskim:
www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl

Na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły oraz instytucje oświatowe opracował
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Krotoszyn 2018

14.05 – 30.05.2018 r. godz. 15.00

15.06-19.06.2018 r. godz. 15.00
22.06 – 25.06.2018 r. godz. 15.00

11.07.2018 r. godz. 10.00

11.07 – 19.07.2018 r. godz. 12.00

20.07.2018 r. godz. 13.00



Drzwi otwarte 21 kwietnia, godz. 18:00

Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 42 56 do 57, 62 722 66 60 do 64

starosta@krotoszyn.pl
www.powiat-krotoszyn.pl
facebook.com/powiatkrotoszynski.szkoly

Trzymacie w rękach kolejne wydanie  
Vademecum Edukacyjnego Powiatu Kroto-
szyńskiego.
Kierujemy je przede wszystkim do uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych. 
Wybierając szkołę musicie być świadomi 
tego, iż podejmujecie jedną z najważniej-
szych decyzji w swoim życiu. W takim 
momencie warto zapoznać się z faktami  
i zdobyć rzetelne i potwierdzone informacje. 
A takie właśnie znajdziecie w niniejszym 
wydawnictwie. Przedstawia ono bowiem 
bogatą ofertę szkół ponadgimnazjalnych  
w  powiecie krotoszyńskim.  Są to placówki 
o ogromnej tradycji i potencjale. Oferują 
wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, 
dobrze wyposażoną bazę oraz ciekawe za-
jęcia pozalekcyjne, podczas których może-
cie rozwijać swoje talenty i pasje. Przede 
wszystkim jednak szkoły te stworzą Wam 
możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu 
lub też – jeśli chcecie kontynuować naukę 

na uczelni – przygotują was do tego nale-
życie. 
Nasze wydawnictwo ma pomóc w skorzy-
staniu z bogatej oferty szkół ponadgimna-
zjalnych Powiatu Krotoszyńskiego. 
Pragniemy Wam uświadomić, że dobre wy-
kształcenie, czy to ogólne czy też zawodo-
we, jest przepustką do lepszej przyszłości.
Przed Wami czas wyboru. Życzę więc, by 
był to wybór udany! 
Trzymam za Was kciuki podczas egzaminu  
i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce  
w jednej  z naszych lokalnych szkół!

Pozdrawiam serdecznie, 
Starosta Krotoszyński

Stanisław Szczotka 

Nabór elektroniczny pod adresem  
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krotoszyńskim: 

www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl



I Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

ul. Kołłątaja 1 
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 36 49

sekretariat@liceumkollataj.edu.pl 
www.liceumkollataj.edu.pl
facebook.com/LiceumKollataj

MAGISTER, INŻYNIER, HUMANISTA
TAKIMI LUDŹMI KOŁŁĄTAJ TRYSKA!

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłą-
taja w Krotoszynie  jest szkołą nierozerwalnie  
związaną z ziemią krotoszyńską. W naszej dzia-
łalności odwołujemy się do chlubnej tradycji  
i przygotowujemy do dalszego kształcenia na 
miarę wyzwań XXI wieku. Wiemy, że okres na-
uki to także piękny czas młodości i należnych 
jej praw, dlatego ważne są dla nas wyjazdy 
integracyjne, tematyczne, spotkania teatralne 
czy inicjatywy Samorządu Szkolnego. Od lat 
utrzymujemy wysoki poziom nauczania, który 
jest gwarancją sukcesów naszych wychowan-
ków, z powodzeniem kontynuujących edukację 
na renomowanych uczelniach i realizujących 
swoje pasje. 

IA - matematyka, informatyka, fizyka – oddział dla osób 
zainteresowanych przede wszystkim kierunkami na poli-
technice czy uczelniach ekonomicznych.

IB1- matematyka, biologia, język niemiecki/język an-
gielski- dla przyszłych studentów kierunków ścisłych,  
lingwistycznych, ekonomicznych, medycznych, przyrod-
niczych, politechnicznych a nawet filologicznych. 

IB2- matematyka, geografia, język niemiecki/język 
angielski- oddział idealny dla zainteresowanych kierun-
kami socjologicznymi, ścisłymi, neofilologią, geologią czy 
ekonomią.

IC1- język polski, geografia, język niemiecki/język an-
gielski- m.in. dla przyszłych studentów politologii, nauk 
społecznych, dziennikarstwa.

IC2 - język polski, historia, język niemiecki/język angiel-
ski -  oddział przygotowuje do podjęcia studiów  wyższych 
na kierunkach humanistycznych, np. filologii polskiej, 
historii, archeologii, psychologii, dziennikarstwie, polito-
logii, prawie, socjologii, administracji, europeistyce, sto-
sunkach międzynarodowych, kulturoznawstwie, filozofii.

ID - biologia, chemia, język niemiecki/język angielski. 
Doskonały wybór dla wszystkich, którzy wiążą swoją 
przyszłość z naukami przyrodniczymi lub planują takie 
kierunki studiów jak: medycyna, stomatologia, farmacja, 
fizjoterapia, biotechnologia, kosmetologia, ochrona śro-
dowiska, pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne.

OFERTA EDUKACYJNA

Drzwi otwarte 21 kwietnia, godz. 10:00



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie

ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 32 75

zsp1krot@op.pl
www.zsp1krotoszyn.pl
facebook.com/zsp1krotoszyn

Cerama, szkoła jakiej szukasz!

Od niemalże 70 lat jesteśmy szkołą techniczną 
o nachyleniu politechnicznym i przyrodniczym. 
Kształcimy uczniów w profesjonalnie wyposażo-
nych pracowniach: budowlanych, chemicznych, 
fotograficznych, logistycznych i weterynaryj-
nych, co owocuje wysokimi wynikami w nauce  
i na egzaminach zawodowych.  Współpracujemy 
z zakładami pracy i uczelniami wyższymi, dzięki 
temu nie tylko łączymy naukę teorii z praktyką, 
ale również przygotowujemy młodzież do pracy 
zawodowej. Od lat współdziałamy z gimnazjami, 
prowadząc dla gimnazjalistów bardzo atrakcyj-
ną formę praktycznej nauki: warsztaty chemicz-
no – ekologiczne. 
Wieloletnia  tradycja kształcenia technicz-
nego sprawia, że wpisujemy się w krajobraz 
regionu i w potrzeby rynku pracy. Jednym 
z  naszych sukcesów jest Srebrna Tarcza  
w rankingu najlepszych Techników 2016 r. 
w Polsce. Zapewniamy przyjazną atmosferę, 
w której nasi uczniowie realizują swoje pasje  
i zdobywają atrakcyjne zawody. 

TECHNIKUM
Technik analityk – zdobywa wiedzę z zakresu analizy 
ilościowej, jakościowej surowców. Praca w laboratoriach 
przemysłowych, środowiskowych, medycznych, farma-
ceutycznych, kryminalistycznych i toksykologicznych. 
Technik budownictwa – zdobywa wiedzę z zakresu pro-
wadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumen-
tacji, obmiarów i kosztorysów. Praca w firmach budowla-
nych, w nadzorze budowlanym. 
Technik fotografii i multimediów – zdobywa wiedzę 
z zakresu fotografii i grafiki komputerowej. Zatrudnienie 
w laboratoriach fotograficznych, reklamie, w przemyśle 
fotooptycznym i optycznym.
Technik logistyk – zdobywa wiedzę z zakresu prognozo-
wania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i trans-
portu. Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, han-
dlowych, dystrybucyjnych, usługowo - transportowych 
oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Technik weterynarii – zdobywa wiedzę z zakresu czynno-
ści diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. 
Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, sta-
cjach hodowli.

OFERTA EDUKACYJNA

Drzwi otwarte 14 kwietnia, godz. 10:00



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Karola F. Libelta w Krotoszynie

Plac Jana Pawła II nr 5 
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 22 28

sekretariat@zsp2.krotoszyn.net
www.zsp2.krotoszyn.net
facebook.com/zsp2krot

Kształcimy ludzi sukcesu!

Dwójka to szkoła z tradycją i uznaną marką 
na rynku edukacyjnym, przygotowująca do 
dalszego kształcenia i wejścia na rynek pra-
cy. Szkołę cechuje bardzo dobra zdawalność 
egzaminów zewnętrznych oraz stwarzanie 
uczniom możliwości uzyskiwania dodatkowych 
kwalifikacji. Aktywnie współpracujemy z rodzi-
cami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy 
oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę  
w realizacji jej statutowych zadań. Atutami 
szkoły są: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra 
baza dydaktyczna, przyjazny klimat, bezpieczne 
otoczenie, współpracująca społeczność, wypra-
cowane metody pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, dogodna lokalizacja 
w centrum miasta. 
W roku szkolnym 2017/2018 pozyskano środki 
finansowe w ramach projektu WRPO na kom-
pleksową przebudowę boiska sportowego, które 
zostanie oddane do użytku w sierpniu 2018 r. 
Działania szkoły przyczyniły się do uzyskania 
prestiżowego tytułu „Wielkopolska Szkoła Roku”.

TECHNIKUM 
Technik informatyk - umiejętności: posługiwanie się sys-
temami operacyjnymi, praca w sieciach, administrowanie 
systemami, programowanie. Praca w firmach, bankach, 
instytucjach publicznych, punktach serwisowych, czy 
ośrodkach obliczeniowych. 
Technik organizacji reklamy - umiejętności z zakresu gra-
fiki komputerowej, reklamy, marketingu i public relations. 
Miejsca pracy: agencje reklamowe, biura ogłoszeń, studia 
graficzne.
Technik ekonomista - umiejętności: planowanie i prowa-
dzenie działalności gospodarczej, prowadzenie rozliczeń 
finansowo-księgowych, prowadzenie spraw kadrowo-pła-
cowych. Miejsca pracy to: banki, urzędy, przedsiębiorstwa, 
własna działalność gospodarcza.
Technik żywienia i usług gastronomicznych - umiejętności: 
planowanie i ocenianie żywienia, przygotowywanie potraw 
i napojów, produkcja wyrobów kulinarnych, organizowanie 
produkcji gastronomicznej oraz planowanie usług. Typowe 
miejsca pracy to: restauracje, kawiarnie, stołówki, cate-
ring. 
Technik hotelarstwa - umiejętności: dobieranie oferty 
hotelowej zgodnie z potrzebami gości, sporządzanie do-
kumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich, 
prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, udzielanie 
informacji turystycznej, przygotowanie sali konsumpcyjnej 
do obsługi gości, zakładanie i prowadzenie własnej działal-
ności gospodarczej. Miejsca pracy to: hotele, ośrodki wy-
poczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy.
Technik handlowiec – umiejętności: organizowanie prac 
w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania 
towarów do sprzedaży, wykonywanie prac związanych 
z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna  
i sprzedaży, prowadzenie działań reklamowych i mar-

ketingowych, organizowanie i prowadzenie działalności 
handlowej. Miejsca pracy to: małe i duże firmy handlowe, 
sklepy i hipermarkety, firmy produkcyjne i usługowe, 
przedstawiciel handlowy firmy, własna działalność go-
spodarcza.
Technik technologii żywności – umiejętności: posługi-
wanie się dokumentacją techniczną i technologiczną, 
dobieranie surowców, dodatków i opakowań do wyrobu 
produktów spożywczych, dobieranie narzędzi i maszyn do 
określonej produkcji, wykonywanie badań laboratoryjnych  
w celu oceny jakościowej wyrobów spożywczych. Miej-
sca pracy to: spożywcze przedsiębiorstwa produkcyj-
ne, instytucje prowadzące badania i ocenę żywności, 
instytucje prowadzące handel artykułami spożyw-
czymi, instytucje zajmujące się przechowywaniem  
i dystrybucją żywności, własna działalność gospodarcza.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Wędliniarz – umiejętności: dokonywanie rozbioru tusz 
zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazyno-
wanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji, obsłu-
giwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwór-
stwie mięsa, wykonywanie prac związanych z produkcją 
przetworów mięsnych i tłuszczowych, magazynowanie  
i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych 
do dystrybucji.

OFERTA EDUKACYJNA

Drzwi otwarte 7 kwietnia, godz. 10:00



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Krotoszynie

ul. Zdunowska 81
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 23 48

sekretariat@zsp3.com.pl
www.zspnr3.com.pl
facebook.com/Zetka3Krotoszyn

SOLIDNIE UCZYMY ZAWODU!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  
im. Jana Pawła II w Krotoszynie to szkoła, która 
od bardzo wielu lat kształci fachowców w wielu 
dziedzinach zawodowych. Profesjonalna, dobrze 
wykwalifikowana kadra szkoły przekazuje z pasją 
swoją wiedzę i umiejętności. Szkoła oferuje wy-
kształcenie adekwatne do zapotrzebowania lo-
kalnego rynku pracy. Placówka cieszy się szacun-
kiem i zaufaniem w środowisku naszego regionu. 
Atutami naszej placówki są: współpraca zagra-
niczna z Włochami, Niemcami, Grecją, Szwecją 
i Irlandią w zakresie praktyk i staży zawodo-
wych dla uczniów i absolwentów, realizowane 
projekty unijne m.in. Erasmus+ dla młodzieży  
i nauczycieli oraz to, iż jest od wielu lat ośrod-
kiem egzaminacyjnym w wielu zawodach. Pla-
cówka  stawia na współdziałanie i partnerstwo. 
Nasi partnerzy to: Mahle Polska sp. z o.o., Kro-
toszyńska Izba Rzemieślnicza, Hotel-Restau-
racja Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Hotelarstwa  
i Gastronomii w Poznaniu. Uczymy solidnie za-
wodu, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność 
na egzaminach potwierdzających kwalifikacje  
w zawodzie.

TECHNIKUM
Kelner z innowacją: działalność recepcji – NOWOŚĆ - 
przygotowuje salę do obsługi konsumentów, nakrywa 
i dekoruje stoły, serwuje zamówione potrawy i napo-
je oraz udziela porad w zakresie ich doboru, obsługuje 
przyjęcia, targi, bankiety, konferencje, wykonuje pracę 
na stanowisku kelnera, barmana, sommeliera, baristy 
lub szefa obsługi kelnerskiej, obsługuje gości w recepcji. 
Praca: restauracje, kawiarnie, firmy cateringowe, puby, 
bary, pensjonaty, hotele, biura podróży, sekretariaty, 
własna działalność gospodarcza.
Technik elektryk - montuje, naprawia, obsługuje, konser-
wuje instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
wykonuje przyłącza energetyczne, naprawia silniki 
elektryczne, naprawia uszkodzone rozdzielnie energii 
elektrycznej.
Praca: energetyka, zakłady produkcyjne i naprawcze, 
firmy rzemieślnicze, budowa nowych obiektów, własna 
działalność gospodarcza.

Technik mechanik - posługuje się dokumentacją kon-
strukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną, stosuje 
podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów, 
konstruuje proste obiekty mechaniczne. Praca: operator 
obrabiarek skrawających, operator maszyn CNC do cię-
cia blach wiązką laserową, plazmą, operator pras krawę-
dziowych i szlifierek narzędziowych ze sterowaniem CNC.
Technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetologiczną: 
wizaż i stylizacja paznokci - NOWOŚĆ - wykonuje zabiegi 
pielęgnacyjne włosów, wykonuje strzyżenie i koloryzację  
włosów, zajmuje się stylizacją fryzur, wykonuje farbowa-
nie brwi i rzęs, przedłuża i zagęszcza włosy, wykonuje 
keratynowe prostowanie włosów, wykonuje trwałą ondu-
lację, wykonuje profesjonalny makijaż i zdobi paznokcie. 
Praca: salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony 
odnowy biologicznej, własna działalność gospodarcza.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Operator obrabiarek skrawających, operator maszyn  
i urządzeń odlewniczych, mechanik pojazdów samocho-
dowych, kierowca mechanik- nowość, fryzjer, kucharz, 
sprzedawca i inne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów  
szkolnictwa zawodowego w oddziałach wielozawodowych.

OFERTA EDUKACYJNA

Drzwi otwarte 21 kwietnia, godz. 10:00



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

ul. Zamkowa 1
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel: 62 721 68 28

sekretariat@zspkozmin.pl
www.zspkozmin.pl
facebook.com/zspkozmin

Z maturą, dobrym zawodem, odważnie w przyszłość

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa 
Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to szkoła 
łącząca ponad 150 letnią tradycję w nauczaniu  
i wychowaniu młodzieży z nowoczesnymi kie-
runkami kształcenia. Proponujemy absolwen-
tom gimnazjum naukę w trzech typach szkół: 
liceum ogólnokształcącym, technikum oraz 
branżowej szkole I stopnia. Wysoko wykwalifi-
kowana kadra oraz dobrze wyposażone pracow-
nie gwarantują uzyskiwanie wysokich wyników 
w nauczaniu. Nasi uczniowie osiągają liczne 
sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach 
sportowych. Rozwijają swoje zainteresowania, 
realizują różnorodne pasje uczestnicząc w zaję-
ciach pozalekcyjnych, między innymi w zespole 
folklorystycznym „Koźminiacy”, stowarzyszeniu 
Lions Club Zamek i wielu kołach zainteresowań.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych 
oraz poszerzenie wiedzy z poszczególnych przedmiotów. 
W roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony nabór  
w oddziale w dwóch grupach rozszerzeń:
biologiczno - chemicznym,  
historyczno – geograficzno – matematycznym, z innowacją 
bezpieczeństwo narodowe.

TECHNIKUM 
Technik ekonomista - organizuje pracę biura firmy. Ana-
lizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich 
poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania  
w zakresie: zaopatrzenia oraz magazynowania materiałów 
i gotowych produktów oraz sprzedaży towarów  i usług.  
Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję 
ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Prowa-
dzi rachunkowość firmy, wykonuje analizy, sporządza 
sprawozdania. Pracuje we wszystkich podmiotach go-
spodarczych, firmach, instytucjach,  może prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu kwa-
lifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifi-
kacji „Rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych”  
jest możliwość zdobycia drugiego zawodu technik rachun-
kowości.
Technik spedytor - zajmuje się opracowywaniem instrukcji 
wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów.
Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odpra-
wy celne towarów. Organizuje wyładunek i załadunek oraz 
przewóz  towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia 
sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Wykonuje prace 
związane z monitorowaniem przebiegu procesu transpor-
towego. Pracuje w przedsiębiorstwach  logistycznych, 
spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów, 
w branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - projektuje i przygoto-
wuje prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystu-
je urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficz-
nych. Stosuje programy Photoshop,  Ilustrator, In Design, 
Corel Draw. Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne. 
Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, 
zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach rekla-
mowych, może prowadzić własną działalność  gospodar-
czą. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
w zakresie „Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu” jest 
możliwość zdobycia drugiego zawodu fotografa.
Technik architektury krajobrazu - projektuje, przygoto-
wuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów 
wiejskich. Przygotowuje rośliny ozdobne do urządzenia 
obiektów architektury krajobrazu. Nadzoruje pielęgnację 
i konserwację parków oraz ogrodów zabytkowych. Pro-
dukuje rośliny ozdobne i materiały szkółkarskie. Urządza 
i konserwuje obiekty małej architektury krajobrazu. Zdoby-
wa wiedzę z zakresu florystyki. Pracuje w gospodarstwach 
ogrodniczych, w firmach małej architektury krajobrazu, 
pracowniach projektowych architektury krajobrazu.
Technik rolnik - organizuje i nadzoruje prace związane 
z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. 
Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rol-
nej. Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie. 
Pracuje w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolni-
czych, ARiMR, doradztwie rolniczym.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Wielozawodowa - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przedmioty zawo-
dowe teoretyczne realizowane są na 4-tygodniowych kursach 
dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich 
zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego na poziome branżowej szkoły I stopnia.

OFERTA EDUKACYJNA

Nasze technikum zajęło 31 miejsce 
w rankingu TECHNIKÓW 2018 dla 

wojwództwa wielkopolskiego. 



Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie

ul. Ostrowska 49
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 24 31

speckrot@wp.pl
www.speckrot.pl
facebook.com/ZSS-Krotoszyn

CZEKAMY NA CIEBIE! 

Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie jest 
szkołą z prawie 70 – letnią tradycją. Jest miej-
scem, w którym uczniowie nie tylko zdobywają 
wiedzę, przygotowując się do zdobycia zawodu, 
ale również mają możliwość odkrywania swo-
jego potencjału i możliwości, rozwijania pasji  
i zainteresowań. Poprzez indywidualizację pracy 
z każdym uczniem szukamy najlepszych rozwią-
zań i metod, by skutecznie pomagać każdemu 
dziecku. Oferujemy zajęcia, które mają charak-
ter wspierający. Są to zajęcia integracji senso-
rycznej, hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, 
terapii ręki, terapii pedagogicznej, zajęcia z pe-
dagogiki cyrku, biofeedback, terapii taktylnej. 
Prowadzone są zajęcia z elementami metody 
Marii Montessori. 
Atutem naszej szkoły jest fakt, iż uczniowie 
mogą przejść przez edukację od wczesnego 
wspomagania przez szkołę podstawową aż 
do szkoły zawodowej i uzyskania kwalifikacji 
zawodowych. Uczymy w zawodzie cukiernik. 
Praktyki zawodowe odbywają się w naszej 
szkole. W szkole działa kółko wokalne, taneczne 
oraz sportowe. Odbywają się zajęcia teatralne. 
Organizujemy wycieczki krajobrazowe, dydak-
tyczne oraz rekreacyjne (np. wyjazdy na narty). 
Bierzemy udział w projektach unijnych i eduka-
cyjnych. Osiągamy sukcesy sportowe. Uczeń 
naszej szkoły jest złotym medalistą Światowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles. 
Mamy zdobywców złotych medali w zawodach 
pływackich. Jesteśmy dumni z  dwukrotnej Mi-
strzyni Ortografii Województwa Wielkopolskie-
go oraz Laureatów I miejsca w licznych konkur-
sach recytatorskich.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Oddział cukiernik – wychodząc naprzeciw preferencjom 
i potrzebom uczniów oferujemy naukę w zawodzie cu-
kiernik z możliwością odbywania praktycznej nauki za-
wodu na terenie szkoły. Po ukończeniu szkoły i zaliczeniu 
zajęć praktycznych, uczniowie przystępują do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernik, 
otrzymując certyfikat lub tytuł czeladnika. Większość 
absolwentów znajduje pracę w zawodzie cukiernik lub 
pokrewnym - piekarz.
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Przeznaczona dla uczniów z głębszą niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Program nauczania obejmuje zajęcia 
przysposobienia do pracy, zajęcia kształtujące kreatyw-
ność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, jak i zajęcia 
sportowe. W ramach godzin w tej szkole realizowane są 
zajęcia rewalidacyjne o charakterze indywidualnym.

OFERTA EDUKACYJNA

Drzwi otwarte 13 marca, godz. 10:00



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie

ul. Parkowa 18                                                                                                                    
63-700 Konarzew
tel: 62 722 80 99

sosw.konarzew@wp.pl
www.konarzew.edu.o12.pl
facebook.com/SOSW-Konarzew

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie to 
placówka, w której przebywają i uczą się dzieci  
i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i terapeutycznymi. 
Struktura: 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym/znacznym oraz z niepeł-
nosprawnością sprzężoną (od 7. do 24. roku życia):
- szkoła podstawowa specjalna: klasy 4-8 osobowe, 
- gimnazjum specjalne: klasy 6-8 osobowe (klasa III), 
- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy: klasy 

5-8 osobowe,
- „internat” – grupy wychowawcze 5-8 osobowe,
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim (od 3. do 25. roku życia):
- zespoły rewalidacyjno- wychowawcze: zespoły 2-4 

osobowe, 

OFERTA EDUKACYJNA dla uczniów kończących gimna-
zjum posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 
lub o niepełnosprawności sprzężonej to 3-letnia szkoła 
przysposabiająca do pracy. Podczas nauki uczeń uczy 
się funkcjonowania osobistego i społecznego, zdobywa 
umiejętności w zakresie opieki nad terenami zielonymi 
i roślinami w placówce, gospodarstwa domowego i prac 
biurowych.

Drzwi otwarte 5 czerwca, godz. 10:00 - 13:00 
spotkania z rodzicami organizujemy także indy-
widualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Drzwi otwarte 27 kwietnia, godz. 11:00

dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspo-
magania:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 

urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole).
Kadra to specjaliści w zakresie pedagogiki spe-
cjalnej, w tym: pedagog, psycholog, logopeda, 
surdopedagog, tyflopedagog. Prowadzą oni zajęcia 
edukacyjne oraz rewalidacyjne (hipoterapia, do-
goterapia, integracja sensoryczna, korekcja wad 
wymowy, korekcja wad postawy, muzykoterapia 
i inne). Jednym z najważniejszych zadań naszej 
placówki jest szeroko rozumiana integracja, stąd 
częste wyjazdy naszych uczniów na wycieczki, 
udział w konkursach, zawodach sportowych oraz 
imprezach lokalnych. 
W ośrodku działają: drużyna harcerska, Sekcja 
Olimpiad Specjalnych Huragan, koło PTTK, koło 
LOK oraz Stowarzyszenie Motylek, którego celem 
statutowym jest praca na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych. 

Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny    ks. J. Twardowski Drzwi otwarte 5 czerwca, godz. 10:00



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

Borzęciczki 11
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel: 62 721 69 93 

sosw06@vp.pl
www.soswborzeciczki.republika.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach to pla-
cówka z 57-letnią tradycją. Oferuje dzieciom  
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektual-
ną możliwość optymalnego rozwoju w poczu-
ciu bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalno 
– społecznej. Zapewnia przygotowanie do 
funkcjonowania w życiu codziennym, a ich ro-
dzicom wsparcie i poradnictwo specjalistyczne. 
Ośrodek znajduje się w pięknym eklektycznym 
pałacu z XIX wieku. Otoczony dużym parkiem, 
który jest miejscem rekreacji i odpoczynku.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole);
Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze dla uczniów 
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną;
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla uczniów z lekką, 
umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektu-
alną;
Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycz-
nym: pracownią komputerową ze stałym dostępem do In-
ternetu, biblioteką z Internetowym Centrum Multimedial-
nym, tablicą interaktywną, Salą Doświadczania Świata, 
Salą Integracji Sensorycznej, pracownią gospodarstwa 
domowego, salą zabaw, boiskiem sportowym, ogródkiem 
ziołowym „Zielony Zakątek”. W placówce funkcjonuje 
internat z przytulnymi pokojami, własną kuchnią i sto-
łówką. Podopieczni mają zapewnioną opiekę pielęgniarki.

Jesteśmy kompetentni, aby przygotować przyszłego ucznia 
do satysfakcjonującego udziału w procesie edukacji.
Kadra pedagogiczna to nauczyciele, wychowawcy oraz 
specjaliści świadczący usługi edukacyjne i opiekuńcze na 
najwyższym poziomie.
Placówka zapewnia swoim wychowankom i uczniom 
bogatą ofertę zajęć w formie rewalidacji m. in.: korygu-
jące wady postawy, wady mowy, arteterapię, hipotera-
pię, dogoterapię, integrację sensoryczną, terapię ręki, 
komunikację alternatywną, zajęcia z tyflopedagogiem  
i surdopedagogiem.
Podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania po-
przez uczestnictwo w licznych zajęciach pozalekcyjnych: 
kółkach zainteresowań, drużynie harcerskiej, sekcji 
Olimpiad Specjalnych, zajęciach grupy cyrkowej Mix Fe-
rajna, rajdach rowerowych, wycieczkach, wydarzeniach 
kulturalnych.
Ośrodek współpracuje z placówkami zagranicznymi  
z Niemiec i Holandii realizując wspólne projekty. 

OFERTA OŚRODKA

Drzwi otwarte 27 kwietnia, godz. 11:00

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kiliñskiego w Zdunach

ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
tel: 62 721 57 23

zspzduny@wp.pl
www.zsp.zduny.pl
facebook.com/ZSPZduny

130 lat historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zdunach to najlepsza rekomendacja dla 
szkoły z tradycjami w kształceniu zawodowym 
na poziomie technikum oraz szkoły zawodowej 
(branżowej). 
Od 2010 r. szkoły wchodzące w skład ZSP  
w Zdunach noszą imię Jana Kilińskiego. Sukcesy 
zawodowe i hobbystyczne uczniów Kilińskiego 
oraz intensywnie prowadzona integracja ze śro-
dowiskiem lokalnym zaowocowały zdobyciem 
przez placówkę 1. miejsca w plebiscycie powia-
towym „Szkoła Warta Wyboru 2015”. Przyjazna 
atmosfera, sale rekreacyjno - sportowe, wykwa-
lifikowana kadra nauczycieli egzaminatorów 
oraz indywidualne spojrzenie na ucznia sprzyjają 
rozwojowi pasji i kształtowaniu prospołecznych 
i prozdrowotnych postaw młodzieży. Bogato 
wyposażone pracownie pozwoliły szkole na uzy-
skanie certyfikatów ośrodka egzaminacyjnego 
dla egzaminów kwalifikacyjnych oraz wpłynęły 
na ich wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów 
z kolejnych kwalifikacji zawodowych. Uczniowie 
biorą udział w projektach edukacyjnych oraz 
atrakcyjnych formach praktyk zawodowych na 
Politechnice Poznańskiej Czas zawodowców – 
zawodowa Wielkopolska na bis; także w zaprzy-
jaźnionym ze Zdunami niemieckim Emleben. 
Od 2014 r. w ZSP prowadzone są także bezpłat-
ne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych 
dające możliwość uzyskania certyfikatu OKE.

TECHNIKUM 
Technik turystki wiejskiej – samodzielnie organizuje usługi 
turystyczne i rolnicze, prowadzi gospodarstwo agrotury-
styczne lub rolne. Praca - sektory: rolniczy, spożywczy, 
agroturystyczny i turystyczny, własna działalność;
Technik logistyk – samodzielnie planuje i nadzoruje prze-
pływ materiałów,  ma szeroką wiedzę z zakresu magazyno-
wania, transportu, organizacji zamówień. Praca: wszystkie 
rodzaje dystrybucji w dowolnym sektorze gospodarki;
Technik informatyk - tworzy systemy baz danych, sieci 
komputerowe, aplikacje i strony internetowe, programuje 
i konfiguruje sprzęt i urządzenia komputerowe. Praca: wy-
specjalizowane firmy informatyczne, obsługa informatycz-
na wszystkich działów gospodarki;
Technik żywienia i usług gastronomicznych - posiada kwa-
lifikacje kucharza, obsługuje urządzenia do produkcji żyw-
ności, nadzoruje procesy technologiczne, planuje procesy 
żywienia, prowadzi obsługę imprez. Praca: w placówkach 
zbiorowego żywienia, przemysł spożywczy, własna dzia-
łalność;
Technik usług fryzjerskich – dobiera technologie i wykonu-
je zabiegi fryzjerskie odpowiednie do potrzeb i oczekiwań 
klienta, projektuje fryzury. Praca:  salony fryzjerskie, wła-
sna działalność.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
Oddziały wielozawodowe (mechanik pojazdów samocho-
dowych, magazynier – logistyk, blacharz samochodowy, 
monter instalacji budowlanych, murarz, tynkarz, kucharz, 
cukiernik, fryzjer, elektromechanik, cukiernik, elektryk, in-
troligator, piekarz, tapicer, ślusarz, rzeźnik – wędliniarz i in.)

OFERTA EDUKACYJNA

Drzwi otwarte - KILINIADA 5 kwietnia,  
10.00 - 14.00

W każdym narodzie ceniona jest tylko jego 
samodzielność.
Tylko rzeczy własnymi rękami robione posia-
dają istotne znaczenie

Józef Piłsudski



Branżowa Szkoła I stopnia
w Kobylinie

ul. Krotoszyńska 49
63-740 Kobylin
tel: 65 548 25 02 

zszkobylin@wp.pl 
www.gimzszkobylin.edupage.org

Nie szukaj daleko, bo…. JESTEŚMY BLISKO 

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie współ-
pracuje z ponad 40 zakładami pracy działającymi 
na terenie powiatu krotoszyńskiego i sąsiadują-
cymi z nim. Posiadamy bazę danych, z której 
mogą korzystać uczniowie zainteresowani nauką 
w naszej placówce. 
Od wielu lat współpracujemy z Cechem Rzemiosł 
Różnych w Krotoszynie, Klubem Pracy, Hufcem 
Pracy 15 - 2 w Krotoszynie, Urzędem Pracy  
i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają 
proces dydaktyczny w naszej placówce oraz po-
magają naszym absolwentom efektywnie pora-
dzić sobie na rynku pracy.
Ponadto jako jedna z nielicznych szkół zawodo-
wych w Polsce wprowadziliśmy do procesu edu-
kacyjnego innowację pedagogiczną: „Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa w Kobylinie - dobry zawód, 
pewna i bezpieczna przyszłość”, której celem 
było poprawienie jakości i efektywności kształ-
cenia zawodowego, zwiększenie jego atrakcyjno-
ści. 
Uczniowie biorą udział w projektach edukacyj-
nych oraz atrakcyjnych formach praktyk, co 
skutkuje wysokim procentem zdawalności na 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawo-
dowe. Kształcenie zawodowe odbywa się na czte-
rotygodniowych turnusach w Ośrodku Dokształ-
cania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upo-
ważnionym do przeprowadzania części pisemnej 
egzaminu zawodowego w formie elektronicznej.  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
w Kobylinie
Szkoła prowadzi oddziały wielozawodowe, w których 
nauka trwa 3 lata. Uczniowie mogą pobierać naukę 
w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie (zgod-
nie z klasyfikacją zawodów Ministra Edukacji Naro-
dowej). Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu miejsca 
praktycznej nauki zawodu.

OFERTA EDUKACYJNA

DOBRY ZAWÓD TO DOBRA PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ – DOŁĄCZ DO NAS

Nasi uczniowie osiągają czołowe miejsca w różnego 
typu konkursach o charakterze lokalnym, powiato-
wym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie to szkoła dla 
każdego, kto chce zdobyć zawód.
Dlaczego my?

• Szybkie usamodzielnienie
• Ciągłość edukacji
• Bezpłatna nauka
• Atrakcyjne zawody
• Praktyki – doświadczenie zawodowe
• Propozycje pracy
• Dodatkowe certyfikaty
• Suplement Europass 



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krotoszynie

ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 24 33 

ppp.sekretariat@gmail.com
www.ppp.krotoszyn.pl
facebook.com/pppkrotoszyn

Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Krotoszynie jest pomoc dzieciom przedszkol-
nym i szkolnym oraz młodzieży uczącej się  
w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką 
szkolną, rozwojem osobowości, funkcjonowaniem 
w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej,  poprawną 
wymową, osiągnięciem gotowości szkolnej oraz 
pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowa-
nie i nauczanie dzieci i młodzieży czyli rodzicom  
i nauczycielom.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
W KROTOSZYNIE PROWADZI:
- DIAGNOZĘ psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną 

(w tym diagnozę dzieci romskich), przesiewowe badania 
wzroku i słuchu.

- TERAPIĘ psychologiczną (indywidualną i rodzinną),  
pedagogiczną, logopedyczną, terapię przy użyciu sprzętu 
EEG-Biofeedback.

- BADANIA I PORADY ZAWODOWE pomocne w podjęciu 
decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpod-
stawowej i kierunku studiów. 

- Zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – część 
I, II i III.

- Różne formy wsparcia grupowego dla rodziców oraz 
uczniów (warsztaty, prelekcje).

- Sieci współpracy i samokształcenia dla:
• logopedów,
• psychologów i pedagogów szkolnych – grupa kon-

sultacyjno-informacyjna,
• psychologów i pedagogów szkolnych – grupa super-

wizyjna,

• nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne,

• wychowawców klas VII szkół podstawowych,  
oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

• nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające  
kompetencje emocjonalno-społeczne,

• doradców zawodowych oraz osób odpowiedzialnych 
za doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych,

- Wspólną pracę dla nauczycieli i rodziców w modelu  
budowania strategii pomocy dziecku z zaburzeniami za-
chowania.

- Procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli.
- Orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży w odniesieniu 

do wszystkich niepełnosprawności, w tym niewidomych 
i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

OFERTA PORADNI

Nauczycielu, Rodzicu, Uczniu!
Warto się uczyć, warto się rozwijać, 

warto świadomie osiągać cele!

Wkrótce zapraszamy do nowej
siedziby naszej Poradni

Krotoszyn ul. Floriańska 10



                
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
w Koźminie Wielkopolskim

ul. Klasztorna 39
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel: 62 721 65 42  

sekretariat@mowkozmin.pl 
www.mowkozmin.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koź-
minie Wielkopolskim jest publiczną placówką 
resocjalizacyjno - wychowawczą dla młodzieży 
męskiej w wieku od 15 do 18 roku życia, prze-
jawiającej niedostosowanie społeczne i demo-
ralizację.
Celem Ośrodka jest zresocjalizowanie wy-
chowanków czyli wyeliminowanie przyczyn  
i przejawów niedostosowania społecznego  
i demoralizacji, przygotowanie wychowanków 
do samodzielnych wyborów zgodnych z nor-
mami prawnymi i społecznymi, przygotowanie 
wychowanków do dalszego kształcenia zawo-
dowego i wyboru szkół po opuszczeniu Ośrodka 
oraz  prawidłowego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym.
Zadania resocjalizacyjne Ośrodka realizowane 
są poprzez zintegrowaną działalność korekcyj-
ną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą,  
w oparciu o specjalistyczne programy, obejmu-
jącą m. in. naukę, przygotowanie do pracy oraz 
zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne. 
Praca resocjalizacyjna, wychowawcza i opie-
kuńcza oparta jest na zasadach: indywidualiza-
cji pracy z wychowankami i odpowiedzialności 
wychowawców, jednorodności i konsekwencji 
oddziaływań, samorządności wychowanków 
oraz profesjonalizmu i specjalizacji kadry peda-
gogicznej. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Z KLASAMI DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM
- w Ośrodku nauka wychowanków realizowana jest  

w klasach III Gimnazjum oraz VII i VIII Szkoły Podsta-
wowej, przysposabiających do pracy w zawodzie stola-
rza, przygotowujących do podjęcia dalszego kształce-
nia w zakresie tego zawodu. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – zawód stolarz
- w Ośrodku realizuje się naukę w zawodzie stolarza, któ-

ry wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne  
w budownictwie i wykończeniu wnętrz; szkoła w Ośrod-
ku dysponuje pracowniami praktycznej nauki zawodu, 
wyposażonymi w specjalistyczne maszyny i urządzenia 
stolarskie. 

OFERTA EDUKACYJNA

Tragedie zdarzają się wszędzie. Możemy doszukiwać się przyczyn, winić innych,
wyobrażać sobie jak odmienne byłoby bez nich nasze życie. Ale wszystko to nie ma znaczenia, 
zdarzyły się i koniec. Musimy zapomnieć o strachu, jaki wywołały i rozpocząć odbudowę.

Paulo Coelho „Piąta góra”
  




