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 DRODZY UCZNIOWIE !

Po raz kolejny oddajemy do Waszych rąk Vademecum 
Edukacyjne Powiatu Krotoszyńskiego. Kierujemy je przede 
wszystkim do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych, ale także do 
tych osób, które pragną zmienić zawód – rozpocząć nowy rozdział 
w swoim życiu.

Myśląc o wyborze szkoły musimy być świadomi tego, że 
podejmujemy jedną z najważniejszych decyzji. Musimy sobie 
odpowiedzieć na szereg podstawowych pytań:

Kim chcę być? Czy pójdę na studia? Czy zamierzam być 
dobrym fachowcem w nowoczesnej firmie? A może będę 
prowadzić własny zakład lub gospodarstwo rolne?

Pytań jest wiele. Na część z nich znajdziecie – mamy taką 
nadzieję – odpowiedź w tym informatorze.

W powiecie krotoszyńskim istnieje osiem placówek 
ogólnodostępnych, które stwarzają absolwentom gimnazjów 
i osobom pragnącym podnieść swe kwalifikacje możliwość 
edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Funkcjonują także 
cztery szkoły ponadgimnazjalne specjalne. Co oferują? – 
wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dobrze wyposażoną bazę, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, 
wieloletnią tradycję.

Nasze wydawnictwo ma pomóc w skorzystaniu z tej bogatej oferty. Pragniemy też Wam 
uświadomić, że dobre wykształcenie, czy to ogólne czy zawodowe, to przepustka do lepszej przyszłości.

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, dzięki temu otwierają się przed nami 
nowe możliwości. Rynek pracy znacznie się poszerzył, a swe zawodowe ambicje można realizować 
w wielu krajach. Jednocześnie te nowe realia wymagają od nas zmian – czy to miejsca zamieszkania, 
czy to nowych wyzwań zawodowych.

Przede wszystkim jednak stoicie przed wielką szansą. Nie należy jej zmarnować! 
Pragnę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że rekrutacja do ogólnodostępnych szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, funkcjonujących na terenie 
powiatu krotoszyńskiego odbywa się systemem elektronicznym. Korzyści dla gimnazjalistów i ich 
rodziców jakie niesie system elektroniczny są ogromne. Ograniczona jest do niezbędnego minimum 
liczba kontaktów ze szkołą ponadgimnazjalną. Następuje likwidacja zjawiska blokowania miejsc. 
Łatwiej porównywać oferty poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, a uczeń natychmiast otrzymuje 
informację o wynikach naboru.

Życzę wszystkim sukcesów w nauce i tego, abyście decydując o swej przyszłości dokonali 
mądrych wyborów!

Starosta Krotoszyński

Leszek Kulka
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
 W KROTOSZYNIE

ul. Kołłątaja 1, 63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-36-49, fax 62/ 725-36-49 
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl
www.liceumkollataj.edu.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 6 oddziałów.
2. Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w roku szkolnym 2011/2012:

- matematyka, informatyka, fizyka i astronomia;
- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie;
- język niemiecki lub język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie;
- biologia, chemia;
- historia, geografia, matematyka.

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012:
- matematyka, informatyka, fizyka i astronomia – język niemiecki, język angielski;
- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie – język niemiecki, język angielski;
- język niemiecki lub język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie – język niemiecki, język 

angielski;
- biologia, chemia – język niemiecki, język angielski;
- historia, geografia, matematyka – język niemiecki, język angielski.

4. Baza szkolna:
3 pracownie komputerowe – 40 stanowisk komputerowych, w tym jedna pracownia 
mobilna; 2 centra multimedialne – 8 stanowisk komputerowych; szerokopasmowy dostęp 
do Internetu o przepustowości 4 Mbit/s, radiowy Internet na terenie szkoły; 4 projektory 
multimedialne, 12 laptopów, mobilna tablica interaktywna; baza sportowa – 2 sale gimnastyczne 
z pełnym zapleczem, siłownia, strzelnica, kompleks sportowy Orlik, bieżnia lekkoatletyczna, boisko 
do siatkówki plażowej; biblioteka – 181 415 książek.

5. Zajęcia pozalekcyjne:
Kółko filozoficzne, kółko matematyczne, kółko informatyczne, kółko fizyczne, kółko polonistyczne, 
kółko teatralne, kółko strzeleckie, kółko historyczne, kółko chemiczne, zespół piłkarski, koszykówka: 
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dziewczęta i chłopcy, siatkówka, piłka halowa, Klub Europejski, projekty unijne: „Fizyka jest 
ciekawa”, „Newton też był uczniem”, zajęcia przygotowujące do matury.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
Rok szkolny 2008/2009
- finalistka szczebla centralnego XXI Olimpiady Filozoficznej;
- I m-ce w powiatowym etapie Konkursu „Nasza Europa”;
- Drużynowo II m-ce w Wielkopolsce – Otwarte Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Informatyce;
- VI Powiatowy Konkurs Informatyczny – drużynowo I m-ce, indywidualnie I i II m-ce.
Rok szkolny 2009/2010
- Zawody Matematyczne Subregionu Wielkopolska Południowa: I m-ce;
- I Powiatowy Konkurs Astronomiczny: I m-ce;
- III Powiatowa Olimpiada Fizyczna: I, II i III m-ce;
- VII Powiatowy Konkurs Informatyczny – drużynowo I m-ce, indywidualnie I m-ce;
- I Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży w Informatyce: I, II i III m-ce;
- X Krotoszyńska Olimpiada Chemiczna im. prof. Jana Duczmala: I i III m-ce;
-  Udział w etapie okręgowym Olimpiad: Geograficznej i Języka Niemieckiego;
- Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – udział w etapie centralnym;
- Konkurs Ogólnopolski – fotoreportaż z Dnia Przedsiębiorczości: I m-ce;
- Konkurs Powiatowy „Liderzy Europy”: II m-ce;
- pływanie drużynowe 10x50m dziewcząt i chłopców (styl dowolny), powiat I m-ce dziewcząt 

i chłopców, rejon I m-ce dziewcząt i chłopców, finał wojewódzki III m-ce dziewcząt;
- gra koszykowa dziewcząt i chłopców, powiat I m-ce dziewcząt i chłopców, rejon II m-ce dziewcząt;
- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, powiat I m-ce dziewcząt i chłopców, rejon I m-ce chłopców, 

rejon III m-ce dziewcząt, finał Wielkopolski II m-ce chłopców;
- halowa piłka nożna chłopców, powiat I m-ce.
Rok szkolny 2010/2011
- II Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży w Informatyce: I m-ce;
- XI Krotoszyńska Olimpiada Chemiczna im. prof. Jana Duczmala: I, II i III m-ce.
- Ogólnopolski konkurs piosenki miłosnej w Miliczu: I i II m-ce.

7. Szkolne wydarzenia:
Otrzęsiny klas pierwszych, Hugonalia, Jasełka, Dzień Sportu, Imprezy Patriotyczne: Rajd na Szaniec, 
Święto Niepodległości, Dzień Przedsiębiorczości, Dzień Wiosny, Studniówka, Walentynki, Dzień 
Kobiet, Dzień Chłopca, dyskoteki szkolne, Słodki Tydzień, akcje charytatywne, realizacja projektów 
„Newton też był uczniem” oraz „Fizyka jest ciekawa”.

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami
- wymiana grup uczniowskich – wymiana grup sportowych, muzycznych, kursy językowe, wyjazdy 

uczniów na roczne pobyty w Niemczech, konferencje metodyczne;
- spotkanie tematyczne uczniów interesujących się sztuką, geografią, historią itp.

9. Zasady rekrutacji:
Nabór do szkoły przeprowadzony będzie w formie elektronicznej. Regulamin rekrutacji 
zamieszczony jest na szkolnej stronie internetowej www.liceumkollataj.edu.pl
„Drzwi otwarte”: 16 kwietnia 2011 o godzinie 10.00
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p.o. Dyrektora – Elżbieta Płóciennik 
„Kołłątaja” warto wybrać ze względu na swoją przyszłość, dajemy 
możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez możliwość uczestnictwa 
w kółkach przedmiotowych i kółkach zainteresowań oraz w zajęciach 
sportowych. Dla osób chętnych organizowane są również wycieczki 
krajoznawcze, wyjazdy do muzeów i teatrów. To szkoła dla osób 
ambitnych i ciekawych świata – dajemy możliwość rozwinięcia 
skrzydeł. 

Oskar Walczak - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
W naszej szkole panuje niezapomniana atmosfera. Nauczyciele 
interesują się swoimi wychowankami i pomagają w trudnych 
sytuacjach. Każdy dzień spędzony w „Kołłątaju” to czysta przyjemność 
i wspaniała przygoda.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn 
tel. 62/725-32-75, fax 62/725-30-15
e-mail: zsp1krot@op.pl
www.zsp1.krotoszyn.pl

1. Planowana liczba klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 
- II Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie – 3 oddziały,
- Technikum nr 1 w Krotoszynie – 3 oddziały,
- Szkoła Policealna nr 1 w Krotoszynie (dla młodzieży) – 1 oddział,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie – 4 oddziały,
- Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Krotoszynie – 1 oddział.

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012

II Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym 
- klasa I LA – język polski, historia, biologia;
- klasa I LB – biologia, chemia;
- klasa I LC – język angielski, matematyka, geografia.

Technikum nr 1 w Krotoszynie
- technik analityk – jeśli chemia to Twój ulubiony przedmiot, wybierz zawód technika 
analityka. Potencjalne miejsca pracy to laboratoria przemysłowe, środowiskowe, kliniczne jak 
również laboratoria badawczo-naukowe, kryminalistyczne i toksykologiczne. Podstawowym 
zadaniem technika analityka jest oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii. 
To determinuje jego potencjalne miejsce pracy. Do nich zaliczyć można: laboratoria 
przemysłowe, w których przebiega kontrola procesów technologicznych, analiza 
surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod analitycznych, analizowanie 
przyczyn awarii; laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa, w których prowadzona jest analiza jakości 
gleb i stopień skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowanie pestycydów; 
laboratoria środowiskowe, w których prowadzona jest analiza wód, gleb, atmosfery, monitoring 
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zanieczyszczeń; laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości 
produktów spożywczych); laboratoria kliniczne(analiza ambulatoryjna, diagnostyczna). Absolwenci 
mogą podjąć naukę na studiach wyższych na kierunkach: ochrona i kształtowanie środowiska 
naturalnego, inżynieria środowiska, biotechnologia, weterynaria, technologia żywności, 
farmacja, biologia i medycyna. Współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Krotoszynie, Oczyszczalnią Ścieków w Krotoszynie, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, 
Zakładem Tworzyw Sztucznych ,,MECH-ROL-PLAST” w Koźminie Wlkp., MAHLE- Krotoszyn, 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „EWA” w Krotoszynie.
- technik ochrony środowiska – jeśli zależy Ci na środowisku naturalnym, lubisz biologię 
i chemię, wybierz zawód technika ochrony środowiska. Absolwenci tego zawodumają możliwość 
kontynuowania nauki na studiach wyższych politechnicznych, uniwersyteckich i akademickich. 
Mogą być zatrudnieni w ośrodkach badań kontroli środowiska, terenowych organach administracji 
państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach 
ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów 
i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania 
odpadów, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska oraz prywatnych 
przedsiębiorstwach i zakładach związanych z ochroną środowiska. Nasze Technikum współpracuje 
z: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie, Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, MAHLE – Krotoszyn, Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji w Miliczu, Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, Zakładem 
Gospodarki Odpadami w Jarocinie, Wielkopolskimi Zakładami Sklejki „SKLEJKA- EKO” w Ostrowie 
Wlkp., Spółdzielnią Pracy „SURMET” w Poznaniu, Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pleszewie, 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie, Zakładem Usług Komunalnych w Miliczu, 
Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie, Oczyszczalnią ścieków w Zdunach, 
Spalarnią Odpadów w Pradze i w Wiedniu, Elektrownią Atomową w Dukovanach (Czechy), 
Oczyszczalnią ścieków w Brnie.
- technik logistyk – jeśli lubisz planować, prognozować, a komputery nie są Ci obce, wybierz zawód 
technika logistyka. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę 
w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, 
transportowo- spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: 
specjalisty ds. sprzedaży i  prognozowania popytu, specjalisty ds. planowania zakupów, specjalisty 
ds. handlu elektronicznego, specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, specjalisty 
ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, specjalisty ds. gospodarki odpadami, 
specjalisty ds. planowania produkcji zapasów, specjalisty ds. gospodarki materiałowej, specjalisty 
ds. pakowania i opakowań, specjalisty ds. transportu wewnętrznego, operatora zintegrowanych 
systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne, technika logistyka, spedytora 
krajowego i międzynarodowego, dyspozytora,
- technik budownictwa – jeśli w przyszłości planujesz prowadzić własną firmę budowlaną lub 
pracować w budownictwie, wybierz zawód technika budownictwa. Nasza szkoła przygotuje 
absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, 
kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, 
sprawowania nadzoru budowlanego. Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach 
budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w administracjach budynków, 
w państwowym nadzorze budowlanym.
- fototechnik – jeśli pasjonuje Cię fotografia i jej obróbka, możesz stać się specjalistą w tej 
dziedzinie jako fototechnik. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w profesjonalnych laboratoriach 
fotograficznych, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotograficznym, w przemyśle 
komputerowym i informatycznym, w telewizji i wytwórni filmów. Fototechnicy znajdują 
zatrudnienie również w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, 
archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp. 
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Szkoła Policealna nr 1 w Krotoszynie (dla młodzieży)
- technik farmaceutyczny – miejscem pracy technika farmaceutycznego są apteki ogólnodostępne 
i szpitalne, punkty apteczne, farmaceutyczne firmy produkcyjne i marketingowe, hurtownie 
farmaceutyczne, sklepy zielarsko – medyczne, sklepy zielarsko- drogeryjne, sklepy zaopatrzenia 
medycznego, laboratoria chemiczne

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie
- technik logistyk – absolwenci uzyskują wykształcenie pozwalające im podjąć pracę na takich 
samych stanowiskach i na takich samych warunkach, jak absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej.
- technik informatyk – absolwenci uzyskują wykształcenie pozwalające podjąć im prace na 
stanowisku administratora, projektanta, programisty. Ponadto pracownicy tacy poszukiwani są 
tam gdzie potrzebna jest wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz 
danych, systemów oprogramowania użytkowego itd.
- technik ekonomista – absolwenci uzyskują wykształcenie pozwalające im na podjęcie pracy na 
wszystkich stanowiskach pracy na których, potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów 
i rachunkowości. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje lub współdziała w przygotowaniu 
procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu, zajmuje się planowaniem, sprawozdawczością, 
księgowością, gospodarką finansową jak również wykonuje podstawowe prace biurowe.
- technik BHP – absolwenci uzyskują wykształcenie pozwalające im na podjęcie pracy polegającej 
na przygotowaniu analiz dotyczących BHP oraz propozycji usunięcia zagrożeń, badaniu przyczyn 
wypadków w pracy – wnioskowanie o ich usunięcie, prowadzenie rejestrów dokumentów 
dotyczących wypadków, chorób zawodowych. Absolwenci kierunku BHP prowadzą szkolenia 
wstępne nowo przyjętych pracowników.

Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Krotoszynie
- technik mechanik – realizacja podstawy programowej, a w szczególności zajęć specjalizujących 
rozwija i uzupełnia wiedzę i umiejętności ukierunkowane na specjalizację „Obróbka skrawaniem 
i obrabiarki sterowane numerycznie CNC”. Tematyka zajęć specjalizujących jest ściśle związana 
z rynkiem pracy w zakładach mechanicznych na terenie powiatu krotoszyńskiego. Umiejętności, 
które uczniowie zdobywają lub pogłębiają podczas realizacji podstawy programowej i zajęć 
specjalizujących, umożliwiają im podjęcie pracy w zakładach mechanicznych stosujących tradycyjne 
i nowoczesne technologie wytwarzania i zarządzania.
- technik elektryk – absolwent może być zatrudniony w zakładach energetycznych, elektrowniach 
i sieciach elektroenergetycznych, zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu 
wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących 
i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, zakładach usługowych 
naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne, sprzęt elektryczny 
powszechnego użytku, biurach projektowych, placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn 
i urządzeń elektroenergetycznych. Technik elektryk może pracować na stanowisku; mistrza, 
technologa, technika ds. pomiarów, konserwatora urządzeń i sprzętu elektrycznego, kierownika 
ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych, elektryka 
dyżurnego, asystenta projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych, specjalisty ds. 
kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, specjalisty ds. dystrybucji i serwisu urządzeń 
elektrycznych. 

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012 w danym profilu/zawodzie: 

- II Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie – język angielski, język niemiecki
- Technikum nr 1 w Krotoszynie - język angielski, język niemiecki,
- Szkoła Policealna nr 1 w Krotoszynie (dla młodzieży)
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zawód: technik farmaceutyczny – brak języka obcego (nie wchodzi w zakres planu nauczania),
- Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Krotoszynie

zawód technik mechanik, zawód technik elektryk – język niemiecki, 
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie - brak języka obcego

4. Baza szkolna: 
Bardzo dobrze wyposażone pracownie technologiczne i chemiczne, klasopracownia biologiczna, 
klasopracownia fizyczna, klasopracownia z zakresu ochrony środowiska, 4 pracownie komputerowe 
z dostępem do Internetu, sala gimnastyczna, salka do gimnastyki przyrządowej, nowe boisko 
wielofunkcyjne, biblioteka z bogatym księgozbiorem i medioteką oraz centrum multimedialne. 

5. Zajęcia pozalekcyjne: 
kółko języka angielskiego, kółko teatralne, klub filmowy, kółko akustyczne, kółko szachowe, 
kółko strzeleckie, kółko chemiczne, sekcja piłki siatkowej, Wolontariat, gazetka szkolna 
„CERAMA”, zajęcia przygotowujące do matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifakcje 
zawodowe.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych: 
Osiągnięcia w latach 2007 – 2010: 
I i III m-ce w Krotoszyńskiej Olimpiadzie Chemicznej, ogólnopolski konkurs recytatorski Wierszy 
i Pieśni o tematyce patriotycznej – laureaci. Piłka siatkowa dwukrotnie I m-ce w Mistrzostwach 
Powiatu, dwukrotnie III m-ce w Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego, II m-ce w Mistrzostwach Powiatu, 
III m-ce w eliminacjach do Mistrzostw Rejonu Kaliskiego. Osiągnięcia w strzelectwie – Puchar 
Burmistrza (II m-ce drużynowo i indywidualnie), Mistrzostwa Krotoszyna (II m-ce drużynowo 
i I m-ce indywidualnie), Kross Strzelecki (III m-ce drużynowo, II m-ce południowa Wielkopolska). III 
m-ce w finale wojewódzkim w tenisie stołowym.

7. Szkolne wydarzenia: 
Imprezy okolicznościowe i święta: Zjazdy Absolwentów, Otrzęsiny Klas Pierwszych, Dzień Edukacji 
Narodowej, Święto Niepodległości, Regionalne Zawody Chemiczne pod patronatem UAM i Starostwa 
Powiatowego, Powiatowy Konkurs Wierszy i Pieśni Patriotycznej (wieloletni organizator), Jasełka 
i Wigilie Klasowe, Studniówka, Walentynkowe Spotkania z Poezją, Mistrzostwa szkoły w piłce 
nożnej i siatkowej, Gimnazjada z języka angielskiego, coroczny Projekt Językowy ,,Agent”, ,,Pokaż 
nam język”, szkolne konkursy literackie i ortograficzne, coroczne spotkania z zakresu profilaktyki 
raka piersi i szyjki macicy, Dzień Przedsiębiorczości, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, Mistrzostwa szkoły 
w tenisie stołowym, Dzień Wiosny, Dzień Sportu i inne okazjonalne imprezy, Projekty edukacyjne: 
Wirtualne laboratoria – sukces innowacji, As kompetencji. 

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami: 
Współpracujemy z holenderską szkołą ROC A12 w Velb i Ede oraz z Europa Gymnasium w Wörth 
w Niemczech. Uczniowie i nauczyciele wymieniają doświadczenia językowe i zawodowe. Rozwijają 
wiedzę o innych narodach, obyczajach i kulturze. 

9. Zasady rekrutacji 
Rekrutacja do szkół na podbudowie gimnazjum odbywać się będzie drogą elektroniczną. 
Nabór elektroniczny obejmuje więc rekrutację do: II Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie 
i Technikum nr 1 w Krotoszynie. Szkolny regulamin rekrutacji, zamieszczony jest na stronie 
internetowej szkoły www.zsp1.krotoszyn.pl 
„Drzwi otwarte”: 21 kwietnia 2011 r. od godz. 10.00
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Dyrektor - Mirosława Cichowlas
Warto przyjść do Ceramy, ponieważ chcemy, by nasi uczniowie 
nie tylko zdobywali wiedzę, ale przede wszystkim rozwijali swoje 
umiejętności, bez których nie sposób żyć we współczesnym, 
skomplikowanym świecie. Wychodzimy naprzeciw uczniowi, 
nie tylko zdolnemu, ale i temu z problemami. Atutami szkoły 
są: wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bardzo dobra baza 
dydaktyczna, ponieważ liczy się dla nas uczeń jako człowiek, przyszły 
student, pracownik, obywatel Polski i Europy.

Justyna Jankowska - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie jest z pewnością 
szkołą, którą watro wybrać, nie tylko ze względu na rozwój swoich 
umiejętności i wiedzy na szeroko proponowanych kierunkach. 
Cerama jest również skarbnicą kulturową i źródłem dobrej zabawy, 
miejscem, w którym po prostu wiele się dzieje. Wybór tej szkoły był 
najlepszą decyzją w moim życiu, stąd też Serdecznie zapraszam, niech 
i w Waszym życiu będzie to najlepszy wybór. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE

Plac Jana Pawła II nr 5, 63 – 700 Krotoszyn
tel. 62/725-22-28, fax 62/725-20-28
e-mail: sekretariat@zsp2.krotoszyn.net
www.zsp2.krotoszyn.net

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012:
- III Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie – 1 oddział;
- Technikum nr 2 w Krotoszynie – 4 oddziały.

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:
 
III Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
- język polski, biologia. 

Technikum nr 2 w Krotoszynie
- technik handlowiec – współpraca z firmami handlowymi, urzędami i instytucjami w powiecie 
krotoszyńskim. 
Praca: w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej, przedstawiciel handlowy, dystrybutor produktów, sieci handlowe, 
spedycja oraz działy obsługi klienta w: firmach produkcyjnych, telekomunikacyjnych, komputerowych, 
ubezpieczeniowych, w bankach, biurach podróży.
- technik organizacji usług gastronomicznych – współpraca z restauracjami, firmami 
gastronomicznymi.
Praca: absolwent będzie mógł pracować w restauracjach, hotelach, firmach cateringowych, 
prowadzić własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług gastronomicznych.
- technik informatyk – współpraca z firmami, w których funkcjonuje zintegrowany system 
informatyczny, firmy serwisowe z branży IT, firmy poligraficzne (grafika komputerowa).
Praca: specjalista informatyk w bankach, urzędach, mediach, telekomunikacji, instytucje naukowe, 
firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Przykładowe stanowiska pracy to: 
projektant systemów informatycznych, serwisant oraz sprzedawca sprzętu komputerowego, 
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administrator systemów oraz sieci komputerowych, programista, grafik komputerowy. Absolwent 
może też podjąć własną działalność gospodarczą.
- technik ekonomista – współpraca z różnymi lokalnymi firmami prowadzącymi działalność 
gospodarczą.
Praca: na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, 
usługowych na stanowiskach pracy w działach: marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, 
zbytu, planowania, sekretariacie. Absolwent może pracować również w bankach, urzędach a także 
rozpocząć działalność gospodarczą prowadzonąna własny rachunek.

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012:
- III Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie - język niemiecki, język angielski;
- Technikum nr 2 w Krotoszynie - język niemiecki, język angielski.

4. Baza szkolna: 
17 klasopracowni przedmiotowych, wyposażonych w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt 
multimedialny(DVD, sprzęt audio, projektory multimedialne, laptopy, tablica multimedialna); 
4 pracownie informatyczne wyposażone w sprzęt komputerowy pracujący szkolnej sieci 
komputerowej LAN połączonej z siecią Internetem łączem szerokopasmowym; pracownia 
gastronomiczna; Centrum multimedialne, dostępne dla wszystkich uczniów, wyposażone w 8 
nowoczesnych komputerów połączonych z siecią Internet szybkim łączem szerokopasmowym; 
biblioteka szkolna z czytelnią; Punkt Informacji Europejskiej; sala gimnastyczna; boisko sportowe.

5. Zajęcia pozalekcyjne:
Redakcja gazetki szkolnej „Echo Dwójki” oraz „Ekspresem do Unii”, Spółdzielnia Uczniowska, 
wolontariat, Szkolny Klub Krajoznawczy, Klub Europejski, Klub Honorowych Dawców Krwi, koło 
języka niemieckiego i języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do matury oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych: 
- Certyfikat jakości „Szkoła przedsiębiorczości”, tytuły: „Szkoła z Klasą”, „Szkoła bez przemocy”;
- I m-ce w konkursie Powiatowego Urzędu Pracy „Mój wymarzony zawód”;
- I, II i III m-ce w powiatowym konkursie ”Dlaczego warto odwiedzić Krotoszyn?”;
- Liczne sukcesy w zawodach strzeleckich np. III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu 

Krotoszyńskiego, I miejsce indywidualnie w Wieloboju Obronnym Szkół Ponadgimnazjalnych, III 
miejsce drużynowo w X Biathlonie Letnim;

- II m-ce w Powiatowym Konkursie „Król ortografii”;
- II m-ce w zawodach Licealiada 2010/2011 (tenis stołowy);
- II m-ce w XIV Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 18 w  Trójboju Siłowym.

7. Szkolne wydarzenia: 
Dzień Patrona Szkoły, Dzień oraz Tydzień Przedsiębiorczości, Szkolne Targi Edukacyjne, Dzień 
Sportu, Dzień Kota, szkolne konkursy przedmiotowe, Drzwi Otwarte, Poranki Poetyckie, zjazdy 
absolwentów(ostatni VI 2008r 40-lecie Liceum Ekonomicznego), cykliczne koncerty muzyki kameralnej 
i tradycyjne bale studniówkowe, liczne imprezy krajoznawczo-turystyczne, szkolny konkurs dotyczący 
praw dziecka, realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego np. „e-Szkoła Wielkopolska”, „As Kompetencji”, „Kompetencje 
kluczowe drogą do kariery”, „Moja wiedza mój sukces”, „Wykwalifikowany absolwent w Powiecie 
Krotoszyńskim”.

8. Współpraca międzynarodowa , partnerska z innymi szkołami:
- Gimnazjum Sophienschule w Hanowerze (Niemcy);
- Urząd Miejski w Dierdorfie (Niemcy);
- „Vilniaus Prekybos ir Verslo Mokykla” w Wilnie (Litwa);
- Średnia Szkoła Ogólnozawodowa w Lingen/Ems (Niemcy). 
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9. Zasady rekrutacji: 
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zasady rekrutacji określa regulamin przyjęć 
kandydatów na rok szkolny 2010/2011 do klas pierwszych w ZSP nr 2
- dostępne na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zsp2.krotoszyn.net
„Drzwi otwarte”: 9 kwietnia 2011 r. godz. 10.00

Dyrektor szkoły – Roman Olejnik
Zapewniamy uczniom przyjazną i niepowtarzalną atmosferę oraz 
optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania 
wiedzy i umiejętności. Sukcesy uczniów, absolwentów i bardzo 
wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów maturalnych oraz 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe są najlepszą 
rekomendacją szkoły, którą mam zaszczyt zarządzać. Szkoła 
wyróżnia się możliwością udziału młodzieży w licznych projektach 
edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co skutkuje dobrym 
przygotowaniem uczniów do podjęcia pracy zawodowej jak również 
do podjęcia nauki na studiach wyższych.

Jadwiga Bartek - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
„Dwójka” stwarza dużo możliwości: oferujemy zróżnicowane kierunki 
kształcenia, dysponujemy nowoczesną salą gimnastyczną, szkoła 
jest przystosowana do edukacji także osób niepełnosprawnych. 
Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego 
i wyzwań rynku pracy XXI wieku. W „Dwójce” panuje miła atmosfera, 
można ciekawie spędzić czas, dużo się nauczyć i przeżyć, mamy 
sympatycznych nauczycieli.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
IM. JANA PAWŁA II W KROTOSZYNIE

ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-23-48, fax 62/725-23-48
e-mail: zetka3@post.pl
www.zetka3.easyisp.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 
- Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – 1 oddział;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – 6 oddziałów. 

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012

Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
W wymienionych poniżej zakładach pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu 
mają w przyszłości szansę zdobycia pracy:
- technik elektryk – Mahle Polska Sp. z o.o., Energetyka Kaliska, Zakład Elektromechaniczny 

„ELMER”, Instalatorstwo Elektryczne Józef Niedbała, Elektromechanika Paweł Szydlak, „ITEL” 
Wojciech Dudek, „EL-MAZ” Tomasz Mazurek;

- technik mechanik – Mahle Polska Sp. zo.o., Fabryka Urządzeń Górniczych „FUGOR”, 
Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „AGROUNIMA”, P.P.U.H. „MECH-MASZ”, Przedsiębiorstwo 
„JOTKEL”, KRUK-TRANSPORT – Zduny, Ślusarstwo s.c. A.J. Zmyślony.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
W wymienionych poniżej zakładach pracy, w których uczniowie odbywają praktyczną
naukę zawodu mają w przyszłości szansę zdobycia pracy:
- operator maszyn i urządzeń odlewniczych – Mahle Polska Sp. z o.o.;
- ślusarz - Fabryka Urządzeń Górniczych „Fugor”, Ślusarstwo s.c. A.J. Zmyślony, Przedsiębiorstwo 

Wielofunkcyjne „AGROUNIMA”;
- operator obrabiarek skrawających – Mahle Polska Sp. z o.o., P.P.U.H„Mech-Masz”;
- kucharz małej gastronomii – Restauracje: „Ratuszowa”, „DUET”, „Impresja”, „Krotosz”, „CRISTAL”, 
„Pod Szyszkami”, Rossmosis-Wawrzyniak;
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- mechanik pojazdów samochodowych – Kruk–Transport, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
w Krotoszynie oraz zakłady rzemieślnicze na terenie miasta i gminy Krotoszyn;

- cukiernik – Cukiernictwo M. Łyskawa, Piekarstwo W.B. Kaczyńscy, Cukiernictwo J. Brykczyński;
- sprzedawca – Firma AT – A. Tyrakowski;
- elektryk – Instalatorstwo Elektryczne J. Niedbała, Elektromechanika P. Szydlak „ITEL” Wojciech 

Dudek, „EL-MAZ” Tomasz Mazurek;
- wielozawodowa – w zakładach związanych z określona branżą. 

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012 w danym zawodzie: 

Technikum nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie:
- technik elektryk – język angielski, język niemiecki;
- technik mechanik – język angielski, język niemiecki.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie:
- operator maszyn i urządzeń odlewniczych – język angielski, język niemiecki;
- ślusarz - język angielski, język niemiecki;
- operator obrabiarek skrawających - język angielski, język niemiecki;
- kucharz małej gastronomii - język angielski, język niemiecki;
- mechanik pojazdów samochodowych – język niemiecki, język angielski;
- elektryk - język angielski, język niemiecki;
- sprzedawca - język angielski, język niemiecki;
- cukiernik - język angielski, język niemiecki;
- wielozawodowa - język angielski, język niemiecki.

4. Baza szkolna: 
Baza dydaktyczna: Szkoła posiada centrum informatyczne składające się z dwóch pracowni 
informatycznych i Centrum Multimedialnego z ośmioma stanowiskami, pracownia elektryczna, 
pracownia mechaniczna oraz pracownia multimedialna. Baza Sportowa: Sala gimnastyczna, 
siłownia szkolna, boisko sportowe z bieżnią.
Biblioteka: Duży księgozbiór lektur, podręczników szkolnych, czasopism specjalistycznych. Szkoła 
posiada wszystkie dzieła Jana Pawła II. Biblioteka zaopatrzona jest w programy multimedialne.

5. Zajęcia pozalekcyjne: 
Sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy. Zajęcia 
dodatkowe wspomagające uczniów w przygotowaniu się do egzaminów zewnętrznych. 

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych: 
- I m-ce w I Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym w Płocku - 2008r.;
- III m-ce w II Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym w Płocku - 2009r.;
- I m-ce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej halowej – 2009 r.; 
- III m-ce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej – 2008/2009 r.; 
- II m-ce w Powiatowym Turnieju piłki ręcznej – 2008 r.;
- III m-ce w Powiatowym Turnieju drużynowym w tenisie stołowym; 
- I m-ce w Powiatowym Konkursie Drużyn Sanitarnych – 2008/2009 r.;
- III m-ce w Powiatowym Konkursie w strzelaniu z broni pneumatycznej.

7. Szkolne wydarzenia: 
Otrzęsiny szkolne, Konkurs najlepszy uczeń w zawodzie, Święto Patrona, Papieski Bieg Pokoju, Dzień 
elektryka, Powiatowy Konkurs Piosenki „Ty Pokazałeś nam drogę”, realizacja programu unijnego 
„Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii 
informacyjno - komunikacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, realizacja projektu 
współpracy z Polskim Towarzystwem Elektryków, udział w projekcie: Wykwalifikowany absolwent 
w Powiecie Krotoszyńskim 2010-2012, projekty - Słoneczna Integracja i Półkolonie Integracyjne, 
projekty współpracy i wymiany w ramach Polsko –Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
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8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami: 
Szkoła współpracuje z BBS w Westerburgu w Niemczech w Nadrenii Palatynacie.

9. Zasady rekrutacji:
Nabór na rok szkolny 20011/12 odbywać się będzie systemem elektronicznym.
Regulamin rekrutacji zamieszczony będzie na stronie www.zetka3.easyisp.pl
„Drzwi otwarte”: 16 kwietnia 2011r. o godz. 1000 przy współudziale firm lokalnych.

Dyrektor – Krzysztof Grobelny 
Jest kilka powodów, dla których warto wybrać naszą szkołę: 
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie to 
szkoła, w której uczniowie osiągają jedne z najlepszych w Wielkopolsce 
wyniki zdawalności w egzaminach potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe; 
2. Współpracujemy ze szkołą w Westerburgu; oraz z wieloma 
zakładami; realizujemy programy unijne; uczniowie odbywają praktyki 
zagraniczne;
3. Miła atmosfera i bardzo ciekawa oferta edukacyjna;
4. Uczniowie bez problemów znajdują pracę w firmie Mahle Polska 
Sp. z o.o. w zawodach: operator obrabiarek skrawających, operator 
maszyn i urządzeń odlewniczych, technik elektryk i technik mechanik.

Ernest Czyż – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Uważam, że warto przyjść i kształcić się w naszej szkole, ponieważ 
mamy bardzo dobrze wyposażone sale multimedialne, co znacznie 
ułatwia naukę. Można także poznać wspaniałych nauczycieli 
przygotowujących nie tylko do egzaminu zawodowego i matury, ale 
także do egzaminu życia. 
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KOŹMINIE WLKP.

ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 62/721-60-60, fax 62/721-60-60
e-mail: lokozmin@itime.pl
www.lokozmin.itime.pl 

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 3 oddziały.
2. Planowane przedmioty w roku szkolnym 2011/2012:

Oddział Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Przedmioty dodatkowe

1a biologia, chemia ekologia, ochrona środowiska

1b technologia informacyjna, matematyka, geografia ---

1c język angielski lub język niemiecki, historia, język polski elementy dziennikarstwa

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012:
- Język angielski i język niemiecki.

4. Baza szkolna:
Szkoła posiada pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt; radiowy Internet 
na terenie szkoły; w godzinach pracy szkoły młodzież może korzystać z dostępu do Internetu 
w Multimedialnym Centrum Informacji. Nauka języków obcych jest prowadzona w grupach 
w nowoczesnym laboratorium. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na nowej sali 
gimnastycznej, dobrze wyposażonej siłowni, na boiskach do piłki ręcznej, nożnej i siatkowej. 
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W Szkolnej Izbie Tradycji gromadzone są pamiątki z Powstania Wielkopolskiego oraz historii 
szkoły. Młodzież ma do dyspozycji radiowęzeł. W szkole jest czynny sklepik spożywczy.

5. Zajęcia pozalekcyjne:
Sekcje sportowe: piłka nożna, piłka halowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, 
lekkoatletyka, tenis stołowy; Koło Turystyczne; zespół wokalno-instrumentalny Sprzedawcy 
Marzeń; koła zainteresowań: matematyczne, fizyczne, informatyczne, biologiczne, chemiczne, 
dziennikarskie; sekcja tańca towarzyskiego i plastyczna oraz zajęcia fakultatywne przygotowujące 
do matury.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
- Szkoła została wyróżniona odznaką „Zasłużony dla Ziemi Krotoszyńskiej”- 2008 r.;
- I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój region – moja gmina” - 2010 r.;
- Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – wyróżnienie w finale centralnym - 2009 r.;
- I m-ce w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

- 2009 r.,
- Udział w etapie centralnym Olimpiady Teologii Katolickiej - 2009 r.;
- I m-ce w rejonie w Konkursie Recytatorskim - 2010r.;
- III m-ce w okręgu w konkursie projektów uczniowskich „As kompetencji” o kompetencjach 

matematyczno – fizycznych „As kompetencji” - 2010 r.;
- III m-ce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Giełdowym Rekiny Przedsiębiorczości - 

2010 r.;
- I m-ce w Konkursie Wiedzy „W kręgu twórczości Juliusza Słowackiego” - 2009 r.;
- I m-ce oraz III m-ce w Powiatowej Olimpiadzie Astronomicznej - 2009 r.;
- II m-ce: w etapie powiatowym XIX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia i Wiedzy 

o Międzynarodowym i Polskim Czerwonym Krzyżu - 2010 r., w Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym - 2009 r., w Mistrzostwach Powiatu Wiedzy Pożarniczej - 2009 r.;

- I m-ce: w V Turnieju Piłki Nożnej Halowej Wielkopolskich Liceów Ogólnokształcących - 2009 
r., w Mistrzostwach Powiatu Krotoszyńskiego w tenisie stołowym (drużynowo) - 2009 r., 
w Mistrzostwach Powiatu Krotoszyńskiego w Piłce Nożnej na trawie - 2009 r., w Powiatowym 
Turnieju Szachowym (drużynowo) - 2009 r;

- II m-ce: w Turnieju Halowej Piłki Nożnej/ Grodzisk Wlkp. - 2009 r., w  Powiatowej Halowej Piłce 
Nożnej szkół ponadgimnazjalnych - 2009 r., 2010 r.; w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych 
w biegu chłopców na 800 m - 2010 r.;

- III m-ce: w  Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych w rzucie oszczepem chłopców - 2010 r., 
w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych w sztafecie chłopców 4x400 - 2010 r.;

- I i II m-ce w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych w rzucie oszczepem dziewcząt - 2009 r., 
2010 r.

7. Szkolne wydarzenia:
Otrzęsiny Klas Pierwszych, Święto Edukacji Narodowej, Gwiazdka Ogólnoszkolna, Święto Patronów, 
Turniej Piłki Nożnej Halowej, Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Studniówka, Uroczyste 
Pożegnanie Maturzystów, Andrzejki, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień chłopca, Dzień 
Kobiet, Dzień Sportu, Koncerty Filharmonii Poznańskiej, Ogólnoszkolny Konkurs Klasa Gospodarzem 
Szkoły, festyn Szkolny, Parada Rowerowa, akcje charytatywne, Zjazdy Absolwentów Szkoły (co 5 lat), 
udział w uroczystościach na terenie miasta i gminy.

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami:
Współpraca ze szkołą niemiecką z Landau / udział w międzynarodowej wymianie młodzieży.

9. Zasady rekrutacji:
Nabór do szkoły prowadzony będzie drogą elektroniczną. Regulamin rekrutacji zamieszczony jest 
na szkolnej stronie internetowej www.lokozmin.itime.pl 
„Drzwi otwarte”: 16 kwietnia 2011 r. godz. 9.00
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Dyrektor– Barbara Opielewicz
Koźmińskie Liceum jest szkołą z ogromnymi tradycjami, która przez 
lata swojego istnienia wykształciła wielu profesorów różnych dziedzin, 
ludzi nauki, polityki, biznesu – ludzi sukcesu. Zapewniamy naszym 
uczniom dobre warunki rozwoju intelektualnego, nie zapominając 
przy tym o rozwoju fizycznym. Wielką naszą radością jest nowa i jak 
przystało na XXI wiek, nowoczesna sala gimnastyczna.

Przemysław Szyszka - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Po Naszym Liceum nie tylko zdacie maturę, ale także zdobędziecie 
bagaż doświadczeń, który pomoże Wam w dorosłym życiu. 
Przychodząc do tej szkoły czuję radość, bo wiem że spotkam w niej 
oddanych przyjaciół i wyrozumiałych nauczycieli, którzy wspierają 
nas i pomagają rozwijać nasze pasje. W tej przychylnej dla uczniów 
atmosferze zdobywanie wiedzy to sama przyjemność.
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ZESPOŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. JÓZEFA MARCIŃCA W KOŹMINIE WLKP.

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 62/721-68-28, fax 62/721-62-47
e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl
www.zspkozmin.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 
- II Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp. ( oddział sportowy) – 1 oddział;
- Technikum w Koźminie Wlkp. – 2 oddziały;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koźminie Wlkp. – 2 oddziały;
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Koźminie Wlkp. – 3 oddziały;
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koźminie Wlkp. – 2 oddziały.

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:

II Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp. (oddział sportowy)
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym 
- biologia, chemia.

Technikum w Koźminie Wlkp.
- technik ekonomista – zdobywa wiedzę z przedmiotów ekonomicznych. Absolwent może podjąć 
pracę w: dziale księgowości przedsiębiorstw, biurach rachunkowych, samorządach terytorialnych, 
bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, może prowadzić własną działalność 
gospodarczą.
- technik agrobiznesu - zdobywa wiedzę zawodową z produkcji, pozyskiwania surowców 
żywnościowych, podstaw przetwórstwa spożywczego, ekonomii, rachunkowości, zagadnienia 
prawa, marketingu, zarządzania firmą. Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo rolne, 
agroturystyczne, ekologiczne, przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, rynek rolny oraz 
pracować w jednostkach gospodarki rynkowej.
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- technik architektury krajobrazu - zdobywa wiedzę z projektowania i kształtowania krajobrazu, 
pielęgnacji terenów zielonych, pielęgnacji i konserwacji elementów architektury krajobrazu, 
praca w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych, biurach projektowych zakładania, pielęgnowania 
obiektów architektury krajobrazu.
- technik rolnik – zdobywa wiedzę z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomii i zarządzania 
przedsiębiorstwami i mechanizacji rolnictwa. W ramach nauki zdobywa prawo jazdy kategorii T 
i umiejętność obsługi maszyn rolniczych. Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo rolne, 
agroturystyczne, ekologiczne, własną firmę, być liderem grupy producenckiej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koźminie Wlkp.
- wielozawodowa (trzyletni cykl nauczania) – w celu zapewnienia praktycznej nauki zawodu 
współpracujemy z koźmińskimi firmami: PPU „PROMET”, PPH „HENMAR., PPUH F. Naglak, Zakład 
Doskonalenia Zawodowego, Spółdzielcze Zakłady Mechaniczne, PHU „BOWIT”, AUTO-SERWIS R. 
Kostka, PPUH „MAGNAT”, PW „BARTESKO” oraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Koźminie Wlkp.
- technik administracji- słuchacz poznaje: podstawy wiedzy o państwie i prawie, rachunkowość, 
analizę ekonomiczną, socjologię, psychologię społeczną, prawo cywilne, administrację. Absolwent 
może pracować w urzędach administracji państwowej i samorządowej.
- technik rolnik - zdobywa wiedzę z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomii i zarządzania 
przedsiębiorstwami i mechanizacji rolnictwa. W ramach nauki zdobywa prawo jazdy kategorii T 
i umiejętność obsługi maszyn rolniczych. Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo rolne, 
agroturystyczne, ekologiczne, własną firmę, być liderem grupy producenckiej,
- technik BHP – słuchacz poznaje: podstawy mechaniki budowy maszyn, rysunku technicznego, 
podstawy psychologii, prawnej ochrony pracy, analizy zagrożeń ochrony środowiska naturalnego. 
Absolwent może podjąć pracę we wszystkich zakładach pracy i urzędach administracji państwowej.

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koźminie Wlkp. 
- technik handlowiec –słuchacz poznaje towaroznawstwo, marketing, ekonomikę handlu. 
Absolwent może prowadzić własny sklep, hurtownię, własną działalność handlową, pracować na 
różnych stanowiskach w centrach handlowych i marketingowych.
- technik rolnik -słuchacz zdobywa wiedzę z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomii i zarządzania 
przedsiębiorstwami i mechanizacji rolnictwa. Absolwent może prowadzić własne gospodarstwo 
rolne, agroturystyczne, ekologiczne, własną firmę, być liderem grupy producenckiej.

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012: 

- II Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp. (odział sportowy) – j. angielski, j.niemiecki;
- Technikum w Koźminie Wlkp. – j. angielski, j. niemiecki;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koźminie Wlkp. – j. angielski lub j. niemiecki;
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Koźminie Wlkp. – brak języka obcego; 
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Koźminie Wlkp. – j. angielski lub j.niemiecki.

4. Baza szkolna: 
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną halę sportową z siłownią, boiska i tereny rekreacyjne. 
Do dyspozycji uczniów są: 3 pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, biblioteka, 
czytelnia z internetowym centrum informacji multimedialnej i klasy wyposażone w tablice 
interaktywne. Większość pomieszczeń do nauki jest wyposażona w komputer ze stałym łączem 
internetowym. Funkcjonuje internat na 50 miejsc i stołówka szkolna wydająca 3 posiłki dziennie 
dla kilkudziesięciu osób.
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5. Zajęcia pozalekcyjne: 
Sekcje sportowe: piłki ręcznej i nożnej, siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, 
aerobiku, brazylijskiego jiu-jitsu, biegów na orientację. Koła zainteresowań: historyczno-muzealne, 
ekologiczne, matematyczne, polonistyczne, anglistów, germanistów, ekonomiczne „Młody menedżer”, 
młodych fizyków, młodych prawników, informatyczne. Zespół folklorystyczny „Koźminiacy”, zespół 
wokalny, gazetka szkolna „Zamczysko”, koło miłośników poezji, koło teatralne, sekcja plastyczna. 
Prężnie działają: koła SKKT, MUKS „Koźmin Wielkopolski” i wolontariat. Prowadzone są też zajęcia 
przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
- Licealiada: - finał rejonu Kalisz: I m-ce na 800 m, II na 1500 m, III oszczep; - finał wojewódzki: piłka 

ręczna – powiat chł. I m-ce, dz. I m-ce, rejon: chł. I m-ce, dz. II m-ce, półfinał: dz. I m-ce, chł. II 
m-ce;

- taekwon-do (kat. juniorzy, kobiety): Mistrzostwa Polski (Wrocław 2009): I m-ce układy formalne, 
III m-ce walka przerywana, Puchar Polski (Oława 2008): I m-ce układy formalne; 

- brazylijskie jiu-jitsu: Puchar Polski – III m-ce;
- piłka ręczna: XII Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Opole 2009 – piłka ręczna chł. III m-ce w Kraju, 

Mistrzostwa Wielkopolski WZPR – juniorki mł. III m-ce;
- tenis stołowy: Mistrzostwa Wielkopolski LZS: indywidualnie II i III m-ce, drużynowo III m-ce.
- XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap centralny – udział; 
- XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej i V Olimpiada Przedsiębiorczości (UE Poznań) etap okręgowy 

– udział; 
- XXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej: etap wojewódzki – udział; 
- XVI Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w rolnictwie: rejon południowej 

Wielkopolski – drużyna III m-ce, indywidualnie II m-ce;
- II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 

– etap centralny II m-ce;
- Konkurs „Ocal okruchy historii-młodzież buduje muzea” – laureat etapu ogólnopolskiego;
- I Ponadpowiatowa Spartakiada Sportów Obronnych - III m-ce drużyna.

7. Szkolne wydarzenia: 
Szkoła ma przeszło 145-letnią tradycję kształcenia w zawodach związanych z rolnictwem. Od 50 
lat także w specjalnościach związanych z rachunkowością i ekonomią. W obiektach szkolnych 
organizowane są imprezy rangi krajowej, a nawet kontynentalnej – Mistrzostwa Europy w sumo, 
mecze międzypaństwowe w piłce ręcznej, ogólnopolskie zawody jiu-jitsu i halowej piłki nożnej. 
Z bazy sportowej tradycyjnie korzysta kadra juniorek i młodziczek Wielkopolskiego Zwitku Piłki 
Ręcznej. Wszystkie znaczące imprezy lokalne, patriotyczne, masowe i charytatywne odbywają 
się na naszych terenach i obiektach. Szkoła uczestniczy w programach unijnych przeznaczonych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Szkoła Sukcesu”, „As 
Kompetencji”, „Wykwalifikowany absolwent w powiecie Krotoszyńskim”,: Praktyczny program 
z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”.

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami: 
Jesteśmy w trakcie tworzenia sieci szkół współpracujących w ramach programu Comenius 
z Niemiec, Holandii, Węgier, Ukrainy i Białorusi. W ramach programu Leonardo da Vinci nasza 
młodzież wyjeżdża na praktyki zawodowe do Niemiec i Holandii. Nasi absolwenci mogą odbywać 
zagraniczne staże. 

9. Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Nabór elektroniczny obejmuje rekrutację do szkół 
młodzieżowych: II Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp. (z oddziałem sportowym), 
Technikum w Koźminie Wlkp. i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koźminie Wlkp. Regulamin 
rekrutacji zamieszczony jest na stronie Internetowej www.zspkozmin.pl
„Drzwi otwarte”: 16 kwietnia 2011 r. godz. 10.00.
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Dyrektor – Andrzej Joachimiak:
- placówka ma bardzo dobrą bazę dydaktyczną, szczególnie sportową, 
dzięki temu nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w rywalizacji na 
różnych szczeblach z centralnym włącznie,
- ta Szkoła przeszło 145 lat działa na rzecz edukacji młodzieży 
południowej Wielkopolski, elastycznie reagując na potrzeby rynku 
pracy oraz w pełni wykorzystując predyspozycje i umiejętności 
uczniów,
- po ukończeniu Szkoły uczniowie potrafią organizować własną 
działalność gospodarczą, są wyposażeni w kompetencje umożliwiające 
samozatrudnienie. 

Krzysztof Rzekiecki – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
Za wyborem naszej szkoły przemawia wiele argumentów: 
bogate i nowoczesne wyposażenie klas pozwalające na naukę na 
najwyższym poziomie, świetnie wykwalifikowana kadra nauczycielska 
potrafiąca przekazać nam wiedzę, czego dowodem są liczne nasze 
sukcesy w  olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Wypada 
również wspomnieć o działaniu licznych kół zainteresowań i sekcji 
pozwalających na rozwój w najróżniejszych dziedzinach nauki, sportu, 
kultury, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jednak najwspanialsza 
jest panująca tutaj atmosfera, której nic nie jest w stanie zastąpić, 
przecież uczymy się w murach pięknego, XV wiecznego zamku, to tutaj 
efektywnie splata się tradycja z nowoczesnością. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
W ZDUNACH

ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny
tel. 62/721-57-23, fax 62/721-57-23
e-mail: zspzduny@wp.pl
www.zsp.zduny.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 
- Technikum im. Jana Kilińskiego w Zdunach – 3 oddziały; 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego w Zdunach – 1 oddział. 

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:

Technikum im. Jana Kilińskiego w Zdunach 
Realizacja innowacji pedagogicznych:
- dla zawodu technik technologii drewna – specjalizacja parkieciarstwo;
- dla zawodu technik logistyk – specjalizacja logistyka w wojskowości.

- technik technologii drewna – kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz umiejętności w zakresie 
posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków technicznych oraz kalkulacji 
robót, organizowania i kierowania robotami stolarskimi i wykończeniowymi, projektowania 
mebli i wystroju wnętrz, kierowania gospodarką materiałową w przedsiębiorstwach z branży, 
wykonywania zarówno robót stolarskich jak i z zakresu stolarki budowlanej. Jako absolwent tego 
kierunku możesz uzyskać zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach z zakresu przemysłu 
drzewnego, możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą.
- technik agrobiznesu – jest zawodem o szerokim profilu na zatrudnienie absolwenta w różnych 
działach gospodarki narodowej. Wybierając kształcenie w zawodzie technika agrobiznesu zdobędziesz 
umiejętności: prowadzenia prostej księgowości, prowadzenia przedsiębiorstw z zakresu przetwórstwa 
żywności, zarządzania przedsiębiorstwem rolnym, prowadzenia hurtowego i detalicznego handlu 
żywnością, wybierania najkorzystniejszej formy działalności pod względem marketingowym oraz 
oceny rentowności przedsięwzięć, szacowania kosztów i przychodów oraz możliwości rozwojowych 
przedsiębiorstw. Umiejętności praktyczne zdobędziesz w trzech różnych typach przedsiębiorstw (tj. 
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w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórczych oraz działach księgowości w tych 
przedsiębiorstwach). 
- technik żywienia i gospodarstwa domowego - osoba wykształcona w tym zawodzie zajmuje 
się organizacją, nadzorem, a także kieruje pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn 
i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji 
w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego, takich jak restauracje, stołówki, bary. 
Podejmując naukę w tym zawodzie zdobędziesz umiejętności m. in. z zakresu obsługi maszyn 
i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów, sporządzania jadłospisów. Po ukończeniu 
szkoły możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z gastronomią, cateringiem 
i organizacją imprez okolicznościowych, założyć i prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne 
lub podjąć pracę we wszystkich placówkach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych 
i przedsiębiorstwach turystycznych. 
- technik usług fryzjerskich – jeśli interesuje Cię stylizacja, strzyżenie i kreacja wizerunku to jest to 
kierunek stworzony dla Ciebie. U nas nauczysz się: dobierać zabiegi fryzjerskie do stanu włosów, 
skóry głowy i innych właściwości urody osoby obsługiwanej, rozróżniać technologie wykonywania 
zabiegów fryzjerskich, interpretować rysunki i opisy technologiczne oraz przedstawiać techniki 
i metody wykonania różnych zabiegów fryzjerskich, projektować i planować różne rodzaje 
fryzur. Jako absolwent fryzjerstwa możesz zarówno rozpocząć własną działalność gospodarczą 
uruchamiając przedsiębiorstwo usługowe, jak i zostać zatrudniony w innym przedsiębiorstwie 
z branży.
- technik logistyk – to specjalista w dziedzinie ekonomii i handlu zajmujący się zarządzaniem 
procesami planowania i przepływu materiałów. Niezbędne w pracy logistyka są również 
predyspozycje z zakresu zdolności psychofizycznych takie jak: szybkość podejmowania decyzji, 
zdolność koncentracji, przystosowanie do pracy pod presją i z dużą odpowiedzialnością. Jeżeli 
odpowiada Ci ten zawód, u nas zdobędziesz niezbędne umiejętności w zakresie: obsługiwania 
regałów magazynowych w każdym stopniu magazynowania, organizowania przewozów osób 
i ładunków, określania terminów, wielkości i częstotliwości zamówień, prowadzenia analiz 
porównawczych wyników realizacji prac logistycznych oraz wyodrębniania i monitorowania 
kosztów logistycznych. Absolwent logistyki może pracować w każdym sektorze gospodarki, we 
wszystkich rodzajach dystrybucji.
- technik cyfrowych procesów graficznych – jeżeli świat komputerów nie jest Ci obcy, to
zawód przeznaczony dla Ciebie. Osoba wykształcona w tym zawodzie zajmuje się szeroko pojętym 
przygotowywaniem materiałów do druku. Dobrze poznaje obsługę programów graficznych 
w zakresie 2D oraz 3D takich jak Corel Draw, Phototoshop, oraz typowych programów do składu 
komputerowego. Kształcąc się w naszej szkole zdobędziesz niezbędne w tym zawodzie umiejętności: 
posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem, 
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do cyfrowego opracowania 
publikacji, posługiwania się tradycyjną i cyfrową dokumentacją techniczną i technologiczną, 
projektowania procesu wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym oraz 
obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania produktów poligraficznych. Technik 
cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we 
wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, 
prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego w Zdunach 
- wielozawodowa: 2-letni oraz 3 letni cykl kształcenia. 
Owocna współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych w Krotoszynie i zrzeszonymi w nim rzemieślnikami. 
Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu.
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3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012: 
- Technikum im. Jana Kilińskiego w Zdunach – j. niemiecki i j. angielski; 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego w Zdunach – j. niemiecki lub j. angielski.

4. Baza szkolna: 
Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie: komputerową, multimedialną oraz fryzjerską, stały 
dostęp do internetu oraz telewizji satelitarnej. Biblioteka szkolna stale wzbogaca swój księgozbiór, 
a w pracowniach przedmiotowych znajdują się biblioteczki zawodowe. Klasy są przygotowane do 
wykorzystania w nich sprzętu multimedialnego. Szkoła posiada dostęp do kompleksu boisk ORLIK 
2012 oraz salkę gimnastyczną i siłownię. Rozległe tereny przyszkolne dostosowane są do rozwoju 
sportów obronnych.

5. Zajęcia pozalekcyjne: 
Zajęcia przygotowawcze do egzaminów: maturalnego i zawodowego; zajęcia artystyczne 
(rękodzielnictwo); przedmiotowe koła zainteresowań (językowe), matematyczne, przyrodnicze, 
stolarskie, mini przedsiębiorstwo „Easy Eat”; zajęcia sportowe; koło wolontariuszy.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych: 
- II miejsce w Konkursie „Młodzi Dziennikarze na 5” – rejon województwa wielkopolskiego;
- liczne sukcesy szkoły w zawodach strzeleckich na różnych szczeblach;
- 6na9 premiowanych miejsc w Konkursie „Mała Pętelka” dla krawców i projektantów – Poznań 

2010;
- II i III m-ce w konkursie twórczości Samuela Twardowskiego. 

7. Szkolne wydarzenia:
Święta szkolne: ślubowanie klas pierwszych, Drzwi Otwarte, Dzień Samorządności, 
Walentynki, Dzień Sportu; zawody sportowo-obronne „Sprawni jak Żołnierze”; rajdy 
organizowane z okazji rocznic patriotycznych; wycieczki zawodowe do zaprzyjaźnionych 
zakładów pracy; studniówka i połowinki klas drugich; święto patrona szkoły – Jana Kilińskiego.

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami: 
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Technikum agrobiznesu w Niemczech – miasto 
Emleben.

9. Zasady rekrutacji: 
Rekrutacja elektroniczna. Szczegółowe zasady dostępne na stronie szkoły www.zsp.zduny.pl
„Drzwi Otwarte” – 16 kwietnia 2011r. godz. 10:00.
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Dyrektor – Rafał Paterek
ZSP w Zdunach to szkoła, która dzięki pozytywnym przemianom 
stwarza każdemu uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju. 
Oferujemy kierunki kształcenia, które wychodzą naprzeciw potrzebom 
lokalnego rynku pracy, a jednocześnie znakomicie dostosowują się do 
ogólnych tendencji panujących w edukacji na poziomie technikum. 
Nasi absolwenci są dobrze przygotowani zarówno do roli pracownika 
w określonym zawodzie, jak i do kontynuacji nauki na wyższym stopniu 
kształcenia, ponadto panuje u nas przyjazna i otwarta atmosfera, 
dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego, pracowników oraz 
uczniów.

Urszula Zawieja - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
ZSP w Zdunach to szkoła rozwijająca się: zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele wzbogacają swoimi kreatywnymi działaniami ofertę 
edukacyjną kierowaną do przyszłych pokoleń wstępujących w jej 
mury. Jest u nas sympatycznie i koleżeńsko, wszyscy się znamy i żyjemy 
w tolerancyjnej i otwartej na indywidualności atmosferze.

 



VADEMECUM EDUKACYJNE

28

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W KOBYLINIE

ul. Krotoszyńska 49, 63-740 Kobylin,
tel. 65/548-25-02, fax 65/548-25-02

e-mail: zszkobylin@wp.pl, www.zsz.kobylin.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 2 oddziały.
2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzi klasy wielozawodowy o trzyletnim i dwuletnim cyklu 
kształcenia. Szkoła współpracuje z ok. 40 zakładami pracy, w których uczniowie odbywają praktyki 
zawodowe.

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012: język niemiecki

4. Baza szkolna:
Placówka posiada pracownie komputerową oraz Multimedialne Centrum Informacji, gdzie każdego 
dnia uczniowie mają szybki i stały dostęp do Internetu. Projektor multimedialny, laptop, sprzęt 
audiowizualny. Szkoła posiada dostęp do nowoczesnej hali sportowej.

5. Zajęcia pozalekcyjne:
Kółko informatyczne, zajęcia sportowe z różnych dyscyplin ( m.in. piłka nożna, siatkowa, sumo), 
zajęcia artystyczne, zajęcia przygotowawcze do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w zajęciach sumo w Klubie „Samson” Kobylin zdobywając 
czołowe miejsca w zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

7. Szkolne wydarzenia:
Do tradycji placówki należy organizacja Dnia Edukacji Narodowej, Wigilii klasowych, szkolne 
zawody sportowe, uroczyste pożegnanie absolwentów, Poczta Walentynkowa, ręczny wyrób kartek 
świątecznych. Działa Samorząd Uczniowski, który organizuje większość szkolnych imprez oraz 
współorganizuje konkursy.

9. Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Szczegółowy regulamin
rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.zsz.kobylin.pl
„Drzwi otwarte”: 21 marca 2011 r. od godz. 9.00 do 14.00
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Dyrektor – Alicja Grzempowska
Największą zaletą szkoły jest jej kameralność, młodzież nie jest 
anonimowa, każdy może się więc czuć tu bezpiecznie. Placówka jest 
otwarta na potrzeby uczniów oraz lokalnego rynku pracy, staramy się 
motywować młodych ludzi do samorozwoju oraz wzmacniamy ich 
poczucie własnej wartości. Nasi uczniowie kończąc szkołę są dobrze 
przygotowani do egzaminów zawodowych, a tym samym do roli 
pracownika w określonym zawodzie, poza tym zdecydowana większość 
absolwentów naszej placówki kontynuuje naukę na wyższym szczeblu 
kształcenia.

Zbigniew Młynarczyk – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
Życzliwe i otwarte na potrzeby uczniów grono pedagogiczne. Poczucie 
bezpieczeństwa i mobilizacja do własnego rozwoju.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W KROTOSZYNIE

ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn
tel. 62/725-24-31, fax 62/722-68-28
e-mail: speckrot@wp.pl, gimspeckrot@wp.pl
www.speckrot.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna w Krotoszynie – 1 oddział;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Krotoszynie – 1 oddział.

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna w Krotoszynie
Szkoła kształci wyłącznie uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim. 
- cukiernik - trzyletni cykl nauki - cukiernie w powiecie krotoszyński, jarocińskim, gostyńskim 
i ostrowskim, zajęcia praktyczne w szkole (alternatywa dla uczniów powyżej 18 roku życia);
- kucharz małej gastronomii - dwuletni cykl nauki - restauracje i lokale gastronomiczne w powiecie 
krotoszyńskim, jarocińskim, gostyńskim i ostrowskim, zajęcia praktyczne w szkole (alternatywa dla 
uczniów powyżej 18 roku życia).

Obecnie szkoła współpracuje z:
AB- UNIMET Bogdan Andrzejewski Ostrów Wlkp; BAR- KAWIARNIA „BAJKA” Kobylin; Bufet 
Gastronomiczny Irena Właśniak Krotoszyn; Działalność Piekarnicza i Handlowa Tomasz Paterek Koźmin 
Wlkp; Firma „MADAR” Marian Stanisławski Zduny; Firma „Rada” spółka z o.o. Wojciechowo; Gminna 
Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Jarocin; Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” 
Kobylin; MALACHIT Restauracja Krotoszyn; P.P.H.U. KONSTAL Franciszek Roszczak Krotoszyn; P.P.U.H. 
SCORPION Rozdrażew; Piekarnia „EURO PIEK” Tomasz Tomczak Ostrów Wlkp; Piekarnia „WITEK” 
Lutogniew; Piekarnia Jan Baraniak Jarocin; Piekarnictwo Cukiernictwo Ryszard Janicki Ostrów Wlkp; 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe “EWA” S.A. Krotoszyn; Restauracja „Cristal” Kazimierz 
Kłopocki Krotoszyn; Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Ostrów Wlkp; 
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcza Krotoszyn; Zakład Mechaniczny „GOTTER” Sp. z o.o. 
Baszków; Zakład Ślusarski Zbigniew Gotter Kobylin. 
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Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Krotoszynie 
Trzyletni cykl nauczania dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym lub 
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Przysposobienie do pracy

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012: 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna w Krotoszynie- język angielski, język niemiecki;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Krotoszynie – nie jest realizowana nauka języków 

obcych.
4. Baza szkolna: 

Posiadamy gabinety: logopedyczny, pedagogiczno-psychologiczny, pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz salę do korekcji wad postawy z małą siłownią, „sala świateł”.Uczniowie 
korzystają z biblioteki szkolnej, pracowni nauk ścisłych, humanistycznej, matematycznej, 
gastronomicznej i cukierniczej. Dysponujemy pracownią komputerową z dostępem do Internetu, 
wyposażoną w sprzęt PC i iMac oraz bezprzewodową sieć internetową, która obsługuje wszystkie 
sale lekcyjne. Sale dydaktyczne wyposażone są w środki audiowizualne oraz nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. W szkole funkcjonuje stołówka i świetlica. 

5. Zajęcia pozalekcyjne: 
Teatr „Cogito”, zajęcia taneczne, zajęcia wokalne, zajęcia fotograficzne - plastyczne, zajęcia 
multimedialne, zajęcia kształtujące przedsiębiorczość, nauka pływania, zajęcia przygotowujące do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
- 2010 - certyfikat uczestnictwa w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”;
- I m-ce w pływaniu 25m stylem dowolnym w VIII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych 

w Krotoszynie;
- IX letnia Spartakiada Olimpiad Specjalnych w Kielcach (II m-ce w badmintonie) ;
- VII Regionalny Miting w Pływaniu i Tenisie Stołowym Olimpiad Specjalnych – Turek październik 

2009: I m-ce - pływanie stylem klasycznym 25 m, III m-ce – pływanie stylem klasycznym 50 m, 
I m-ce - w tenisie stołowym;

- VII Regionalny Turniej w Warcabach w Brzeziu – I m-ce drużynowo i indywidualnie;
- V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Kępnie – Sprawni Razem – III m-ce;
- Międzyszkolny Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie Kucharz Małej Gastronomii w Kaliszu” – III 

m-ce ;
- Międzypowiatowy Konkurs Cukierniczy „Najlepszy w Zawodzie Cukiernik”– II m-ce;
- PTTK Krotoszyn - III m-ce w konkursie „Najliczniejsza Grupa”.

7. Szkolne wydarzenia: 
Uczniowie szkoły uczestniczą w projekcie EFS „Wykwalifikowany absolwent w Powiecie 
Krotoszyńskim”, Dzień Integracji, Wigilia szkolna, Świąteczny Turniej Halowy Piłki Nożnej, 
„Witaminki na start”.

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami: 
Szkoła współpracuje ze szkołami specjalnymi w Holandii w miejscowości Zutphen (podpisane 
umowy partnerskie) 

9. Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbywa się zgodnie z Zarządzenie nr 0151/1981/2010 Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012 i ze szkolnymi regulaminami rekrutacji.
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Szkoła zawodowa 
Obowiązujące dokumenty:

Podanie
Dwie fotografie
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 
zawodzie (skierowanie na badania do odbioru w sekretariacie szkoły)
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego

Szkoła przysposabiająca
Podanie
Dwie fotografie
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
Skierowanie Starosty Krotoszyńskiego
Świadectwo ukończenia gimnazjum

„Drzwi otwarte”: maj 2011 (podczas Dnia Integracji)

Dyrektor - Jolanta Szóstak
Zapraszamy uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 
Zapewniamy dobrą bazę dydaktyczną, dysponujemy wysoko 
wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, wśród których są eksperci 
i egzaminatorzy udzielający wsparcia uczniom w osiągnięciu 
kwalifikacji zawodowych. Przychodząc do nas możesz liczyć na dobrą 
praktykę zawodową oraz udział w licznych działaniach rozwijających 
wszechstronne zainteresowania młodzieży.

Mateusz Gertner - uczeń w zawodzie cukiernik 
Moja szkoła daje mi szansę nauki i zdobycia zawodu. Praktykę 
zawodową mam w szkole i jest naprawdę fajnie. Inni koledzy uczą się 
zawodu u  pracodawcy. Przekonaj się sam odwiedzając nas w maju 
2011 roku.
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY 
IM. JANUSZA KORCZAKA W BORZĘCICZKACH 

Borzęciczki 11, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
tel. 62/721-69-93, fax 62/721-69-93
e-mail: sosw06@vp.pl
www.sosw.republika.pl

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012: 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Borzęciczkach – 1 oddział

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Borzęciczkach
Przysposobienie do pracy.

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012: 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Borzęciczkach – nie jest realizowana nauka języków 
obcych

4. Baza szkolna: 
Posiadamy pracownię komputerową, boisko sportowe, salę zabaw, korzystamy z pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej w  sąsiadującej Szkole Podstawowej, mamy bogato wyposażoną bibliotekę 
z internetowym centrum informacji multimedialnej, pracownię gospodarstwa domowego, 
pracownię plastyczną i techniczną, zagrodę ze zwierzętami. Placówka dysponuje kuchnią, stołówką 
i rozległym parkiem z placem do rekreacji. 

5. Zajęcia pozalekcyjne: 
Uczniowie mają do dyspozycji szeroką gamę kół zainteresowań: kółko sportowe, cyrkowe, 
plastyczne, przyrodnicze, gospodarstwa domowego, turystyczno - krajoznawcze, 
komunikacyjne, biblioteczne, dziennikarskie. Działa Samorząd Uczniowski, klub europejczyka. 
Organizujemy systematyczne wyjazdy na krytą pływalnię i bowling do Zdun.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
Konkurs plastyczny „Papierosom powiedz nie”- Krotoszyn - I, II m-ce. Powiatowy konkurs plastyczny 
„Wiatr, woda, powietrze”- I, II m-ce. Konkurs plastyczny w Konarzewie o twórczości ks. Twardowskiego 
- I m-ce. Europejskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Rzym - pływanie styl grzbietowy II m- ce, styl 
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dowolny III m-ce. Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego w Gnieźnie II,III m-ce. Regionalny Miting 
w Pływaniu i Tenisie Stołowym Turek - I, II m-ce. Regionalny Turniej Piłki Koszykowej w Ostrowie 
Wlkp.- II m-ce. Regionalny Turniej Bowlingowi w Koninie- I, II, III m-ce. Regionalny Turniej 
Badmintona w Koninie - I, II, III m-ce. Regionalny Turniej Tenisa Stołowego i Pływania w Turku: tenis 
stołowy I, II, III m-ce, pływanie I, II, III m-ce. Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Kielce: pływanie 
I, II, III m-ce, tenis stołowy I m-ce; badminton III m-ce. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Koninie 
I m-ce. IV Regionalny Mityng Biegów Przełajowych Olimpiad Specjalnych w Borzęciczkach – medale: 
1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe. Regionalny Mityng w pływaniu w Turku - 3 x I m-ce, 2 x II m-ce, 2 x III 
m-ce. Regionalny Turniej Tenisa Stołowego w Kole - 2 x I m-ce, 3 x II m-ce, 1x III m-ce. Regionalny 
Turniej Piłki Koszykowej w Ostrowie Wlkp. - III m-ce. Regionalny Turniej Bowlingowi w Krotoszynie 
- I, II m-ce.Zakwalifikowanie ucznia do reprezentacji Polski w pływaniu na Letnie Światowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych - Ateny 2012r. 

7. Szkolne wydarzenia: 
Przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnej, Święto Patrona Szkoły- dzień radości, spotkanie 
opłatkowe, jasełka, spotkanie wielkanocne, Walentynki, Święto Ziemi, Przegląd Małych Form 
Teatralnych, dzień samorządności, międzyszkolny konkurs „Podróżujemy po Europie”, comiesięczna 
gazetka „Pałacowe Wieści”, udział w rajdach pieszych i rowerowych na terenie powiatu, zdobywanie 
karty rowerowej, spotkania integracyjne ze szkołami z terenu gminy Koźmin Wlkp.

8. Współpraca międzynarodowa, partnerska z innymi szkołami:
Współpraca z placówką Johann- Peter- Hebel- Heim z Mannheim w Niemczech. Współpraca 
z holenderską szkołą w Prinsenbeg.

9. Zasady rekrutacji: 
Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmujemy uczniów, którzy ukończyli gimnazjum. Posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego 
w Krotoszynie.
„Drzwi otwarte”: 15 kwietnia 2011r. w godz. 9.00- 13.00.

Dyrektor – Barbara Zakrzewska 
Naszym celem jest przygotowanie uczniów do w miarę samodzielnego 
funkcjonowania w życiu dorosłym. Staramy się młodych ludzi wyposażyć 
w jak najwięcej umiejętności, które przydadzą się im w wykonywaniu 
codziennych zadań zarówno w domu jak i w najbliższym otoczeniu. 
Uczniowie nasi osiągają sukcesy w zawodach sportowych, konkursach 
plastycznych, rozwijają swoje zdolności w kołach zainteresowań przez 
co są bardziej sprawni i łatwiej nawiązują kontakty w środowisku.

Łukasz Zieliński – uczeń 
Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Borzęciczkach warto wybrać. 
Na zajęciach uczymy się wykonywać różne przedmioty z drewna, 
metalu, uczymy się gotować, opiekujemy się zwierzętami, które 
mamy w naszym gospodarstwie. Dbamy o otoczenie naszego Ośrodka 
wykonując prace pielęgnacyjne w parku.
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY 
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE

Konarzew 76, 63-700 Krotoszyn,
tel. 62/722-80-99, fax 62/722-80-99

e-mail: sosw.konarzew@wp.pl
www.sosw-konarzew.ovh.org

1. Planowana liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012:
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Konarzewie – 1 oddział.

2. Planowane kierunki kształcenia w klasach I w roku szkolnym 2011/2012:
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Konarzewie
Przysposobienie do pracy

3. Planowane języki obce, jakie szkoła zamierza realizować w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2011/2012:
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Konarzewie – nie jest realizowana nauka języków 
obcych.

4. Baza szkolna:
W placówce funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają 
również z bogato wyposażonej sali do ćwiczeń korekcyjnych, z Sali Doświadczania Świata, gabinetów 
specjalistycznych: do integracji sensorycznej, logopedii i alternatywnych metod komunikacji. 
Placówka posiada stołówkę, miejsca noclegowe dla dziewcząt z całodobową opieką wychowawczą 
oraz park z placem zabaw.

5. Zajęcia pozalekcyjne:
Oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia komputerowe, plastyczne, muzyczne, taneczno – teatralne 
(koło „Kameleon”), kulinarne, turystyczne oraz sportowe.

6. Osiągnięcia szkoły w ostatnich trzech latach szkolnych:
Osiągnięcia w latach 2008/2009 
- VI Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie”: III m-ce;
- Klęska, powódź i huragan, straż pożarna Ci pomoga: II i III m-ce.

Osiągnięcia w latach 2009/2010
- VII Miting w Pływaniu i Tenisie Stołowym Olimpiad Specjalnych: II m-ce – 25 m stylem klasycznym, 

I m-ce – 25 m i 50 m stylem dowolnym, II m-ce w tenisie stołowym; 
- VII Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie”: II m-ce.



VADEMECUM EDUKACYJNE

36

Osiągnięcia w latach 2010/2011
- IX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie: pływanie 25 m i 50 m stylem klasycznym 

i dowolnym: I m-ce i cztery II m-ca;
- VIII Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Kole: I m-ce, dwa III m-ca; 
- VIII Mityng w Pływaniu Olimpiad Specjalnych w Turku: dwa II m-ca i III m-ce – 25 m stylem 

dowolnym, III m-ce – 50 m stylem dowolnym, I m-ce – 25 m stylem grzbietowym; 
- VIII Międzyszkolny Konkurs „Podróżujemy po Europie”: I m-ce. 

7. Szkolne wydarzenia:
Najważniejsze święto w placówce to Święto Integracji połączone z obchodami święta patrona – ks. 
Jana Twardowskiego. Uczniowie uczestniczą też w świętach państwowych i wynikających z tradycji 
religijnej czy społecznej (np. andrzejki, jasełka) oraz w rajdach turystyczno – krajoznawczych.

8. Zasady rekrutacji:
Należy złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do szkoły;
2) świadectwo ukończenia gimnazjum;
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na IV etap edukacyjny;
4) skierowanie Starosty Krotoszyńskiego;
5) dwie fotografie.
„Drzwi Otwarte”: 20 kwietnia 2011 r. godz. 10.00, można się również umówić telefonicznie 
w innym dogodnym terminie.

Dyrektor – Daria Rakowiecka – Nowacka
Zapraszam do naszej placówki, ponieważ jestem przekonana, że 
można się tutaj wiele nauczyć, a także w otoczeniu pięknej przyrody 
bezpiecznie i aktywnie spędzić czas. Poza tym oferuję wiele zajęć 
pozalekcyjnych: hipoterapia, warsztaty artystyczne, turystyczne.

Marcin Siama – uczeń 
Warto wybrać szkołę w Konarzewie z kilku powodów:
1) mam bardzo życzliwych nauczycieli, którzy wspierają uczniów,
2) mogę dobrze przygotować się do samodzielnego życia,
3) mam możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i brać 

udział w wycieczkach, za które nie muszę płacić.
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PORADNIK GIMNAZJALISTY

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ:

1. Zrób to rozważnie, w porozumieniu z najbliższymi – to jedna z najważniejszych decyzji w Twoim 
życiu.

2. Pamiętaj, że do wyboru masz: trzyletnie licea ogólnokształcące; czteroletnie technika; dwu- albo 
trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, w tym specjalne; szkoły specjalne przysposabiające do 
pracy. 

3. Wybierając szkołę myśl o swoich możliwościach i zamiarach. Czy chcesz iść na studia? Czy może 
chcesz zdobyć ciekawy zawód? Czy odpowiadają Ci przedmioty proponowane w danej klasie?

4. Odwiedź przyszłą szkołę, poczuj jej klimat, poznaj nauczycieli, dowiedz się więcej o proponowanych 
kierunkach kształcenia. Skorzystaj z „drzwi otwartych” organizowanych przez szkoły 
ponadgimnazjalne.

5. Dokładnie zapoznaj się z ofertą szkoły.
6. Pilnuj wyznaczonych terminów!!! Nie zwlekaj ze składaniem dokumentów!!! Zapoznaj się dokładnie 

z procedurą naboru w szkole, do której pragniesz się dostać.
7. Twój wychowawca w gimnazjum będzie Twoim najlepszym przewodnikiem po zasadach rekrutacji.
8. Pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych i z tego, prawa 

powinieneś skorzystać. W każdej ze szkół masz prawo wskazać w kolejności wszystkie interesujące 
Cię oddziały. Korzystaj ze swoich praw.

9. Korzystaj z Poradnika dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie zamieszczony 
na stronie www.powiat-krotoszyn.pl 

NABÓR ELEKTRONICZNY:

W tym roku szkolnym po raz trzeci uruchomiony zostanie nabór elektroniczny do 
ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum: liceów 
ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych. 

Informacje na temat naboru elektronicznego uzyskasz w swoim gimnazjum, w każdej szkole 
ponadgimnazjalnej na terenie powiatu krotoszyńskiego, a także w Wydziale Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Krotoszynie (pok. nr 8, tel. 62 725-42-56 wew. 339 lub pok. nr 13, tel. 62 725-42-56 
wew. 343). 

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. 
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TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH:LICEÓW 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
 NA ROK SZKOLNY 2011/2012 OBJĘTYCH NABOREM ELEKTRONICZNYM

Okres Rodzaj działania

od 9 maja 2011 r. 
do 27 maja 2011 r.
do godz. 15:00

Kandydat zakłada swoje konto w Systemie.
Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce 
kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

od 9 maja 2011 r. 
do 27 maja 2011 r.
do godz. 15:00

Kandydat drukuje podanie z Systemu.
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:
- zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – dołączają 
zaświadczenie lekarskie,
- oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - 
zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz wymagane zaświadczenia i dokumenty, kandydat 
zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy 
– jest to szkoła pierwszego wyboru.

do 17 czerwca 2011 r.
do godz. 15:00

Kandydat ma możliwość zmiany preferencji, czyli zmiany szkół lub 
oddziałów do których chce kandydować.
W tym celu dokonuje zmiany preferencji w systemie, ponownie drukuje 
podanie, które podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz 
kandydata dostarcza do szkoły pierwszego wyboru. 

od 22 czerwca 2011 r.
do 28 czerwca 2011 r. 
do godz. 15:00

Kandydat wprowadza swoje oceny i inne osiągnięcia odnotowane na 
świadectwie do Systemu.

od 22 czerwca 2011 r.
do 28 czerwca 2011 r.
do godz. 15:00

Kandydat składa kopie świadectwa, kopie zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum 
i pozostałe dokumenty poświadczające osiągnięcia do szkoły pierwszego 
wyboru. 
Kandydat powinien sprawdzić na swoim koncie w Systemie poprawność 
wprowadzonych i zaakceptowanych danych.
W przypadku wykrycia niezgodności należy niezwłocznie skontaktować 
się ze szkołą pierwszego wyboru.

od 30 czerwca 2011 r.
do 4 lipca 2011 r.
do godz.13:00

Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został zakwalifikowany 
i składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego w szkole prowadzącej ten oddział.
Uwaga!
Nie złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację 
z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł 
ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej 
w dniach od 5 lipca 2011r. do 7 lipca 2011r. do godz. 13:00
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5 lipca 2011 r.
od godz. 13:00

Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy 
jest przyjęty.

od 5 lipca 2011 r. 
do 7 lipca 2011 r. 
do godz. 13:00

Kandydat nieprzyjęty do szkoły składa dokumenty do szkoły, w której są 
wolne miejsca.

11 lipca 2010 r.
od godz. 15:00

Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole czy 
jest przyjęty.

GDZIE UZYSKASZ POMOC?

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Edukacji

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 (Budynek 1)
63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 42 56 wew. 339 lub 343
www.powiat-krotoszyn.pl

Tu uzyskasz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie
ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 24 33

http://www.ppp.krotoszyn.pl , ppp.sekretariat@gmail.com

W  Poradni pracują specjaliści, którzy pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie o Twoje 
predyspozycje – jaki profil kształcenia, jaki zawód najbardziej odpowiada Twojej 

osobowości, Twoim zainteresowaniom i możliwościom.

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
ul. Rawicka 7b

63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 44 56

www.pupkrotoszyn.pl lub pup.krotoszyn.ibip.pl,
pokr@pupkrotoszyn.pl, pokr@praca.gov.pl

W PUP pracują doradcy zawodowi, którzy udzielą Ci odpowiedzi na pytanie jaki zawód 
warto wybrać, by znaleźć pracę.
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Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie
ul. Floriańska 8

63-700 Krotoszyn
Tel. 62 725 25 94

www.cech-krotoszyn.pl
cechkrot@wp.pl

Tu uzyskasz wszelkie informacje na temat praktycznej nauki zawodu 
w renomowanych zakładach powiatu. Dowiesz się także, jacy fachowcy 
(w jakich branżach) są najbardziej poszukiwani na rynku wytwórczości i usług 
w powiecie krotoszyńskim.

INFORMACJE O ZASADACH NABORU ZNAJDZIESZ:
w swoim gimnazjum,

w każdej ze szkół ponadgimnazjalnych,
na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – www.ko.poznan.pl

POKAŻ TEN INFORMATOR RODZICOM
LUB OPIEKUNOM 

WSPÓLNIE PODEJMIJCIE DECYZJĘ
O WYBORZE SZKOŁY !

 

Na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły oraz instytucje oświatowe
opracował: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 , 63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 42 56 do 57, tel. 62 722 66 60 do 64
fax 62 752 34 23

www.powiat-krotoszyn.pl
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