Solidne wykształcenie jest przepustką do lepszej przyszłości!

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

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

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

z uczelniami wyższymi, które rozwijają naukowe zainteresowania uczniów. Dzięki bogatej
bazie informatycznej bez problemu – jeśli zajdzie taka potrzeba – prowadzimy w szkołach
zdalne lekcje. Tej formy nauki, miejmy nadzieję, uda się uniknąć.
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Starosta Krotoszyński
zdobywając wiedzę, poznając licznych przyjaStanisław Szczotka
ciół i rozwijając swoje pasje.
Szkoły powiatu krotoszyńskiego prowadzą intensywną współpracę z lokalnymi firmami – poprzez klasy partnerskie, praktyki i staże. Dzięki
programom Erasmus nasi uczniowie zdobywają też wiedzę praktyczną na wyjazdach zagranicznych. Nasze szkoły mają liczne kontakty

Zapraszam do nauki
w szkołach ponadpodstawowych
powiatu krotoszyńskiego

Elektroniczny system rekrutacji Vulcan
do szkół ponadpodstawowych
w powiecie krotoszyńskim jest pod adresem:
powiatkrotoszynski.edu.com.pl

Nauczycielu, Rodzicu, Uczniu.
Warto się uczyć, warto się rozwijać, warto świadomie osiągać cele!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krotoszynie
ul. Floriańska 10
63–700 Krotoszyn
tel. 62 725 24 33

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO• zajęcia „Szkoły dla Rodziców i WychoPEDAGOGICZNA W KROTOSZYNIE
wawców” – część I, II i III,
OFERUJE POMOC: dzieciom i młodzieży,
• różne formy wsparcia grupowego dla rodzirodzicom, nauczycielom.
ców oraz uczniów (warsztaty, prelekcje),
PROWADZIMY:
• sieci współpracy i samokształcenia dla:
• DIAGNOZĘ psychologiczną, pedagogiczną,
· logopedów,
logopedyczną (w tym diagnozę dzieci rom· psychologów i pedagogów szkolnych –
skich), przesiewowe badania wzroku i słuchu,
grupa konsultacyjno-informacyjna,
• TERAPIĘ psychologiczną (indywidualną
· psychologów i pedagogów szkolnych –
i rodzinną), pedagogiczną, logopedyczną, tegrupa superwizyjna,
rapię przy użyciu sprzętu EEG-Biofeedback,
· nauczycieli prowadzących zajęcia korek• BADANIA I PORADY ZAWODOWE pomoccyjno-kompensacyjne,
ne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły po· nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijanadpodstawowej i kierunku studiów,
jące kompetencje emocjonalno-społeczne,

· doradców zawodowych oraz osób odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe
w szkołach podstawowych,
· wychowawców klas,
• wspólną pracę dla nauczycieli i rodziców
w modelu budowania strategii pomocy
dziecku z zaburzeniami zachowania,
• procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli,
• orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży
w odniesieniu do wszystkich niepełnosprawności, w tym niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

ETAPY REKRUTACJI DLA SZKÓŁ POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO rok szkolny 2022/2023

16.05 – 20.06.2022 r. godz. 15.00 n Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji i składanie wniosków (podpisanych przez co najmniej
jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami w szkołach pierwszego wyboru.
24.06 – 12.07.2022 r. godz. 15.00 n Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.
20.07.2022 r. godz. 10.00 n Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
20.07 – 1.08.2022 r. godz. 15.00 n Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także
zaświadczenia lekarskiego.
2.08.2022 r. godz. 10.00 n Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
od 3.08.2022 r. n Rekrutacja uzupełniająca.

Kołłątaj - przyszłość w nauce, nauka w przyszłości!

I Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 1
63–700 Krotoszyn
tel. 62 725 36 49

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie jest szkołą, której początki
sięgają XIX wieku. Od lat oferuje możliwość
kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych. W naszym Liceum stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, pomagamy
rozwijać pasje naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne. Współpracując z reprezentacją uczniów - Samorządem Szkolnym i Radą
Rodziców, umożliwiamy realizację pomysłów
i projektów.

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

Uczniowie „Kołłątaja” uczestniczą w zajęciach uniwersyteckich i politechnicznych,
w lekcjach muzealnych, w warsztatach artystycznych, językowych i z robotyki.
Wysokie wyniki egzaminu maturalnego
zostały docenione przez kapitułę Fundacji
Perspektywy. W rankingu liceów ogłoszonym
12.01.2022 r. „Kołłątaj” zajął 32. miejsce
w Wielkopolsce, otrzymując kolejny raz
SREBRNĄ TARCZĘ.
Zapraszamy do naszego Liceum!

OFERTA EDUKACYJNA
KLASA Ia CyberMat
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka lub
język angielski.
Klasa dla osób interesujących się naukami
ścisłymi. Swoje pasje uczniowie klasy
CyberMat mogą rozwijać nie tylko podczas
lekcji i zajęć dodatkowych w szkole, ale
i dzięki Ogólnopolskiemu Projektowi CMI,
udziałowi w laboratoriach organizowanych
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Politechnikę Wrocławską.
Absolwenci często kontynuują naukę na kierunkach politechnicznych (np. architektura,
budowa maszyn), ekonomicznych (ekonomia, marketing) i informatycznych.

KLASA 1b TechLab

KLASA 1d BioMed

KLASA 1f NatGeo

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia, język angielski

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Przedmioty uczone w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski.

Nowość! Profil dla młodzieży zainteresowanej nie tylko wzorami matematycznymi
i językami, ale także pracą w laboratorium, poznawaniem nowych technologii
i procesów inżynieryjnych. Uczniowie klasy
TechLab mają możliwość uczestniczenia
w wykładach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Profil BioMed skierowany jest do uczniów,
którzy swoją przyszłość wiążą z szeroko
rozumianymi kierunkami przyrodniczymi
i medycznymi. Zdobywanie wiedzy teoretycznej wspomagane jest ćwiczeniami
laboratoryjnymi. Uczniowie mają dostęp
do wsparcia renomowanych uczelni wyższych poprzez uczestnictwo w zajęciach
organizowanych m. in. przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nowość! Klasa dla uczniów, których pasją
jest przyroda i podróżowanie. Ten interdyscyplinarny oddział nawiązuje do tradycji
kształcenia przyrodniczego, a w połączeniu z zakresem wiedzy geograficznej daje
szerokie możliwości edukacyjne. Jeśli
myślisz o podjęciu studiów na kierunkach
takich jak: geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, geoinformacja, odnawialne
źródła energii, nawigacja, ekoenergetyka,
architektura krajobrazu czy gastronomia,
ta klasa jest dla Ciebie!

Przykładowe kierunki studiów dla absolwentów to m.in.: analityka danych, architektura
krajobrazu, animacja 3D, bezpieczeństwo
jądrowe i ochrona radiologiczna, chemia
budowlana i kosmetyczna, ekoenergetyka,
kryminologia, technologia biomedyczna.

Absolwenci BioMed kontynuują naukę
głównie na uczelniach medycznych, przyrodniczych.

KLASA Ic HisStory

KLASA 1e LingoHis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, WOS.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język
angielski.

Propozycja dla osób lubiących teatr, książki, poznawanie historii i praw rządzących
światem. Uczniowie tej klasy realizują
swoje zainteresowania i pasje poprzez projekty artystyczne i społeczne, udział w konkursach i olimpiadach, wyjazdy do teatru,
muzeum, opery, kina.
Nauka w tej klasie nie tylko przygotowuje
uczniów do matury z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych, ale i umożliwia
studia na prestiżowych kierunkach takich
jak: lingwistyka, prawo i administracja,
dziennikarstwo, psychologia, socjologia,
archeologia, kognitywistyka, komunikacja
społeczna, public relations, politologia.

Podobnie jak klasa Ic HisStory przeznaczona jest dla osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Jednak obok poznania praw rządzących światem, dziejów
człowieka zapisanych również na kartach
literatury pięknej, uczniowie LingoHis będą
mieli szansę rozwijać swoje pasje lingwistyczne, uczestnicząc w projektach językowych, konkursach. Absolwenci LingoHis
mogą kontynuować naukę na kierunkach
typowo humanistycznych - prawo, socjologia, psychologia, pedagogika - jak i wszelkiego typu neofilologiach, np. japonistyka,
hebraistyka, kognitywistyka, etnolingwistyka.

CERAMA – dobra szkoła - dobry wybór - dobra przyszłość

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Krotoszynie

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

Od ponad 70 lat wpisujemy się w tradycję
techniczną naszego regionu i w potrzeby
rynku pracy. Kształcimy uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach:
budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych, weterynaryjnych oraz
projektowania, modelowania i kreowania
trendów mody, co owocuje wysokimi wynikami w nauce i na egzaminach zawodowych.
Prężnie współpracujemy z zakładami pracy
i uczelniami wyższymi, co przekłada się na
łączenie teorii z praktyką i solidne przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej. Od lat
współdziałamy ze szkołami podstawowymi,
prowadząc profesjonalne warsztaty chemiczno-ekologiczne.
Zapewniamy przyjazną atmosferę, w której
nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają atrakcyjne zawody.

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

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM
Technik analityk – zdobywa wiedzę
z zakresu analizy ilościowej, jakościowej surowców. Praca: laboratoria
przemysłowe, środowiskowe, medyczne, farmaceutyczne, kryminalistyczne
i toksykologiczne.
Technik budownictwa – zdobywa wiedzę z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji,
obmiarów i kosztorysów. Praca: firmy budowlane i w nadzorze budowlanym.

DRZWI OTWARTE
14 kwietnia 2022 r. godz. 10.00

Technik fotografii i multimediów
– zdobywa wiedzę z zakresu fotografii
i grafiki komputerowej. Praca: laboratoria
fotograficzne, reklama oraz w przemyśle
fotooptycznym i optycznym.
Technik logistyk – zdobywa wiedzę
z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i transportu.
Praca: przedsiębiostwa przemysłowe, handlowe, dystrybucyjne, usługowo - transportowe.
Technik weterynarii – zdobywa wiedzę
z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. Praca: lecznice, inspektoraty, laboratoria
i stacje hodowli.

NOWOŚĆ! Technik przemysłu mody –
zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej. Przyswojona wiedza
i umiejętności stanowią świetną podstawę do
kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów
mody, konstruktor odzieży, technolog.
OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA
Obserwujesz wszystkie znane blogerki modowe? Z utęsknieniem czekasz na kolejne
numery „Vogue”? Przed każdą imprezą nie
możesz się opędzić od telefonów z pytaniami, w co się ubrać i jakie dodatki do stylizacji
dobrać? Podążanie za trendami to dla Ciebie
za mało – Ty chcesz je kreować - to zawód
dla Ciebie!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Murarz-tynkarz – zdobywa wiedzę z zakresu
budowania ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonuje schody,
filary, stropy. Układa na ścianach okładziny,
sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.
Wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe.
W pracy murarza-tynkarza ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny.
Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok,
słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz
poczucie równowagi. Absolwent branżowej
szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie
w zawodzie murarz-tynkarz, może uzyskać
dodatkowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych oraz podwyższyć swoje
kwalifikacje w branżowej szkole II stopnia.
Magazynier-logistyk – zdobywa wiedzę
z zakresu: przyjmowania towaru do magazynu,
rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zapewnienia odpowiednich warunków
przechowywania, wydawania środków i materiałów. Prowadzi dokumentację dotyczącą
wydawania towarów z magazynu. Absolwent
szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk, po zdaniu egzaminu zawodowego
w kwalifikacji: Obsługa magazynów, może
uzyskać dyplom w zawodzie technik logistyk.
Warunkiem jest potwierdzenie kwalifikacji:
Organizacja transportu oraz wcześniejsze uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego
branżowego.

Kształcimy ludzi sukcesu!
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie
Plac Jana Pawła II nr 5
63–700 Krotoszyn
tel. 62 725 22 28

Dwójka to szkoła z tradycją i uznaną marką na rynku edukacyjnym przygotowująca do dalszego kształcenia
i wejścia na rynek pracy. Wyróżnia nas
bardzo wysoka zdawalność egzaminów
zewnętrznych. Aktywnie współpracujemy
z rodzicami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę w realizacji jej statutowych
zadań. Dwójka wyposaża ucznia w gruntowną wiedzę, umiejętności myślenia twórczego, postawę otwartości i kreatywności. Młodzież realizuje swoje pasje oraz ma szanse
na uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.
Atutami szkoły są: wykwalifikowana
kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna,
przyjazny klimat, bezpieczne otoczenie, współpracująca społeczność, wyprcowane rozwiązania pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dogodna lokalizacja w centrum miasta. Szkoła
wprowadza innowacyjne rozwiązania pedagogiczne podnoszące jakość pracy.
W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych Perspektywy 2022, Technikum nr 2 w Krotoszynie zostało wyróżnione
tytułem „Srebrnej Szkoły 2022”. W rankinku województwa wielkopolskiego szkoła
zajęła wysokie 20. miejsce.

sekretariat@zsp2-krotoszyn.pl
www.zsp2-krotoszyn.pl
www.facebook.com/zsp2krot

Nasza szkoła należy do
najlepszych techników w Polsce,
za co otrzymaliśmy tytuł
“SREBRNEJ SZKOŁY 2022”
nadany przez Fundację Edukacyjną
“Perspektywy”

OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM

Technik informatyk - umiejętności: posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca
w sieciach, administrowanie systemami, programowanie i projektowanie. Praca: firmy IT,
banki, instytucje publiczne, punkty serwisowe
oraz ośrodki obliczeniowe.
Technik programista - umiejętności: pisanie programów komputerowych w wybranych
językach programowania oraz nadzorowanie
procesów ich wdrażania. Znajomość języków
programowania np. C, C++, Java, Python, PHP,
JavaScript. Praca: działy informatyczne firm,
agencje reklamowe, firmy programistyczne
z sektora IT, start-upy, firmy projektujące
oprogramowanie komputerowe oraz serwisy
komputerowe.
Technik reklamy - umiejętności: z zakresu
grafiki komputerowej, reklamy, marketingu
i public relations. Praca: agencje reklamowe,
biura ogłoszeń, studia graficzne, dźwiękowe
i studia telewizyjne.

DRZWI OTWARTE
26 marca 2022 r. godz. 10.00

Technik ekonomista - umiejętności: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie roli menadżera, prowadzenie
rozliczeń finansowo-księgowych, prowadzenie
spraw kadrowo-płacowych. Praca: banki, urzędy, przedsiębiorstwa oraz własna działalność
gospodarcza.
Technik żywienia i usług gastronmicznych
- umiejętności: planowanie i ocenianie żywienia, przygotowywanie potraw i napojów, produkcja wyrobów kulinarnych, organizowanie
produkcji gastronomicznej. Praca: restauracje,
kawiarnie, stołówki, bary, catering oraz własna działalność gospodarcza.
Technik hotelarstwa - umiejętności: dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami
gości, sporządzanie dokumentacji związanej
z rezerwacją usług hotelarskich, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi
gości, obsługa komputerowych programów
użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej. Praca: hotele, ośrodki wypoczynkowe,
zakłady uzdrowiskowe a ponadto pensjonaty
i zajazdy.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Przetwórca mięsa – umiejętności: dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji, obsługiwanie maszyn
i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
magazynowanie i przygotowywania przetworów
mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Jedna szkoła – wiele możliwości!
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II w Krotoszynie
ul. Zdunowska 81
63–700 Krotoszyn
tel. 62 725 23 48, tel. +48 572 715 167

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im.
Jana Pawła II w Krotoszhnie to szkoła, która od bardzo wielu lat kształci fachowców
w wielu zawodach. Profesjonalna, dobrze
wykwalifikowana kadra szkoły przekazuje
z pasją swoją wiedzę i umiejętności. Szkoła
oferuje wykształcenie adekwatne do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Placówka cieszy się szacunkiem i zaufaniem
w środowisku naszego regionu.
Atutami naszej placówki są: współpraca
zagraniczna z Portugalią, Niemcami i Grecją
w zakresie praktyk i staży zawodowych dla
uczniów i absolwentów, realizowane projekty unijne m. in. Erasmus+ dla młodzieży
i nauczycieli oraz to, iż jest od wielu lat
ośrodkiem egzaminacyjnym w wielu zawodach. Placówka stawia na współdziałanie
i partnerstwo. Nasi partnerzy to: Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, Mahle Polska
sp. z o. o., Hotel-Restauracja Wawrzyniak,
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rzemiosła
Kształcenia Dualnego i Zawodowegow Kaliszu, Bolsius Polska Sp. z o. o., Bistro cafe
& tapas.
Solidnie uczymy zawodu, co potwierdza
bardzo wysoka zdawalność egzaninów
zawodowych.

sekretariat@zsp3.com.pl
www.zspnr3.com.pl
facebook.com/Zetka3Krotoszyn
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TECHNIKUM
Technik usług kelnerskich z innowacją
barmańską i dietetyką – przygotowuje salę do
obsługi konsumentów, nakrywa i dekoruje stoły, serwuje zamówione potrawy i napoje 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 lub własna działalność gospodarcza.
Technik elektryk – montuje, naprawia, obsługuje, konserwuje 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 lub własna działalność
gospodarcza.

NOWOŚĆ Technik mechatronik – projektuje części oraz zespoły maszyn i urządzeń
mechanicznych z wykorzystaniem technik
komputerowych, wykorzystuje nowoczesne
techniki sterowania maszynami i urządzeniami
łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę, opracowuje
dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, instaluje i obsługuje
systemy sieciowe transmisji danych, montuje i demontuje, uruchamia oraz diagnozuje
urządzenia i systemy mechatroniczne. Praca:
przedsiębiorstwa o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, serwisy
samochodowe, sprzętu RTV i AGD, zakłady
produkujące i serwisujące sprzęt mechatroniczny, firmy zajmujące się programowaniem
sterowników przemysłowych PLC i CNC, przemysł elektromaszynowy, samochodowy, stacje
serwisowe i diagnostyczne, przemysł spożywczy, przemysł medyczny, lotnictwo, żegluga,
usługi, własna działalność gospodarcza.
Technik usług fryzjerskich z innowacją
kosmetologiczną – wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, wykonuje strzyżenie
i koloryzację włosów, zajmuje się stylizacją
fryzur, wykonuje farbowanie brwi i rzęs, przedłuża i zagęszcza włosy, wykonuje keratynowe prostowanie włosów, wykonuje trwałą
ondulację, wykonuje profesjonalny makijaż
i zdobi paznokcie. Praca: salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony odnowy biologicznej
lub własna działalność gospodarcza.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Operator obrabiarek skrawających, mechanik
pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz,
sprzedawca, elektryk i inne zawody ujęte
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w oddziałach wielozawodowych.

Z maturą, atrakcyjnym zawodem, odważnie w przyszłość

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
ul. Zamkowa 1
63–720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 721 68 28, fax. 62 721 62 47

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to
ważne miejsce na mapie powiatu krotoszyńskiego. Szkoła łączy wieloletnią tradycję
z nowoczesnym podejściem do nauczania.
Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia
w systemie jednozmianowym, w trzech
różnych typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole
I stopnia.
Profesjonalna, wykwalifikowana kadra
i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia.
Świadczą o tym zdawalność egzaminów
zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach
i zawodach sportowych.

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

Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną
atmosferę i niepowtarzalny klimat. Szkoła
jest otwarta na uczniów i ich potrzeby.
Umożliwia rozwijanie pasji w kołach zainteresowań, między innymi w zespole
folklorystycznym „Koźminiacy”, wolontariacie, przedmiotowych kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych.
Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej
stołówki.

Koźmiński Zamek to szkoła,
w której najważniejszy jest uczeń!

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uczniowie tej szkoły będą mogli uczęszczać na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego czyli
będą uczniami tzw. klasy mundurowej.
W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023
proponujemy absolwentom szkoły podstawowej
naukę w oddziale z następującymi rozszerzeniami:
• grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym
przedmiotami: biologią, chemią oraz matematyką
lub językiem angielskim (do wyboru),
• grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym
przedmiotami: geografią, historią oraz matematyką lub językiem angielskim (do wyboru).

TECHNIKUM
Technik ekonomista - umiejętności:
analizuje koszty i przychody oraz określa
możliwości ich poprawy, organizuje zadania z zakresu zaopatrzenia, magazynowania materiałów, gotowych produktów
oraz sprzedaży towarów i usług. Dobiera
i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania. Praca
we wszystkich podmiotach gospodarczych,
firmach, instytucjach. Może prowadzić własną
działalność gospodarczą.

Technik rolnik z elementami agrotroniki
- umiejętności: organizuje i nadzoruje prace
związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację
dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Obsługuje środki techniczne stosowane
w rolnictwie. Zdobywa wiedzę z zakresu
agrotroniki. Praca: gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze, ARiMR, doradztwo rolnicze
i firmy branży rolno-spożywczej.
Technik spedytor - umiejętności: zajmuje
się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych
i materiałów informacyjnych dla klientów.
Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki,
organizuje odprawy 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 transportowego. Praca: przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe,
agencje obsługi portów, oraz firmy branży
informatycznej i telekomunikacyjnej.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- umiejętności: projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania.
Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Prowadzi
kontrolę jakości produktów poligraficznych.
Stosuje programy Photoshop, Ilustrator,
In Design, Corel Draw. Obsługuje maszyny
i urządzenia poligraficzne. Praca: studia grafiki
i reklamy, fotografii cyfrowej, zakłady poligraficzne, drukarnie i agencje reklamowe. Może
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik teleinformatyk - umiejętności:
instaluje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe oraz narzędziowe na serwerqach i stacjach roboczych. Diagnozuje
stan techniczny komputerów, wykonuje
przeglądy, naprawy i modernizuje urządzenia IT. Projektuje, buduje sieci komputerowe
i administruje nimi. Konfiguruje urządzenia
sieciowe. Praca: przedsiębiorstwa branży
teleinformatycznej i organy administracji
publicznej. Ponadto w innych firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji
i teleinformatyki, a także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe oraz sieciowe.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa - nauka trwa 3 lata
i kończy się egzaminem czeladniczym lub zawodowym. Przedmioty zawodowe realizowane
są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich
zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego na poziome branżowej szkoły I stopnia. Po jej ukończeniu istnieje
możliwość kontynuowania nauki w branżowej
szkole II stopnia, liceum ogólnokształcącym
dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.

W sercu każdej trudności spoczywa ukryta możliwość

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
ul. Ostrowska 49
63–700 Krotoszyn
tel. 62 725 24 31

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Krotoszynie to placówka kształcenia specjalnego
dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej oraz zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
To miejsce, w którym uczniowie przygotowując się
do aktywnego i twórczego życia, mają możliwość
zdobywania wiedzy, odkrywania swojego potencjału
oraz rozwijania pasji i zainteresowań.
DLACZEGO WARTO PRZYJŚĆ DO ZESPOŁU SZKÓŁ
SPECJALNYCH?
• Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów na miarę
ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
• Zatrudniamy wykwalifikowanych i kreatywnych
nauczycieli.
• Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.
• Stawiamy na integrację ze środowiskiem lokalnym.
• Promujemy wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu.
• Wpajamy wartości ekologiczne i prozdrowotne.
ZAPEWNIAMY NASZYM UCZNIOM nie tylko interesujące zajęcia dydaktyczne, lecz także różnorodne
zajęcia rewalidacyjne i wspierające, których celem
jest wszechstronny i harmonijny rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny i fizyczny. Są to zajęcia:
korekcyjno-kompensacyjne, korekcja wad postawy,
korygowanie wad mowy, arteterapia, muzykoterapia,
hipoterapia, dogoterapia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, EEG Biofeedback, pedagogika cyrku,
terapia taktylna, terapia behawioralna, zajęcia z elementami metody M. Montessori.
W szkole działa koło turystyczne, wokalne, taneczne
i sportowe. Odbywają się zajęcia teatralne. Organi-

www.speckrot.pl
sekretariat@speckrot.pl
facebook.com/zsskrotoszyn

zowane są wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze
i rekreacyjne. Uczniowie uczestniczą w rajdach PTTK.
Bardzo aktywnie działa sekcja Olimpiad Specjalnych i harcerska drużyna „Nieprzetartego Szlaku”.
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w konkursach,
przeglądach, zawodach sportowych, gdzie prezentują swoje mocne strony, zdobywają medale, nagrody
i wyróżnienia.
Atutem naszej oferty jest to, że uczniowie mogą
przejść przez edukację od wczesnego wspomagania,
przez szkołę podstawową aż do szkoły zawodowej.

OFERTA EDUKACYJNA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Wczesnym wspomaganiem obejmowane są dzieci
i ich rodziny od momentu zdiagnozowania u dziecka
niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
Zajęcia dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
Praca dydaktyczna prowadzona jest w niewielkich
zespołach, które dają szansę dostrzeżenia indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia, ich
mocnych stron oraz deficytów. Tworzą one optymalne warunki umożliwiające indywidualny kontakt
nauczyciela z uczniem oraz odpowiednie wsparcie
w osiąganiu sukcesów.

DRZWI OTWARTE
6 kwietnia 2022 r. godz. 10.00

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Szkoła oferuje kształcenie zawodowe w oddziale wielozawodowym. Kształcimy w zawodach:
cukiernik, piekarz, kucharz, stolarz, fryzjer, sprzedawca, elektryk, tapicer, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
oraz innych, w klasie wielozawodowej. Praktyczną naukę w zawodzie cukiernik uczniowie mogą
realizować na terenie szkoły.

SZKOŁA SPECJALNA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Szkoła ponadpodstawowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podczas
zajęć uczniowie doskonalą umiejętności zdobyte
na wcześniejszych etapach edukacji oraz zdobywają nowe, niezbędne w dorosłym życiu.

Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny

ks. J. Twardowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie
ul. Parkowa 18
63-700 Konarzew
tel./fax. 62 722 80 99, kom. 502-856-497

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 niepełnosprawnością sprzężoną (od 7. do 24. roku życia):
• szkoła podstawowa specjalna: oddziały 4-8
osobowe,
• szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:
oddziały 4-8 osobowe,
• „internat” – grupy wychowawcze 4-8 osobowe.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim (od 3. do 25. roku życia):
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: zespołowe
(2-4 osoby) lub indywidualne.
Dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania:
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole): zajęcia
indywidualne.

sekretariat@soswkonarzew.edu.pl
www.konarzew.edu.o12.pl
facebook.com/SOSW-Konarzew

Kadra to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym: pedagog, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog. Prowadzą oni zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne (hipoterapia, dogoterapia,
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, w tym w ramach olimpiad
specjalnych oraz imprezach lokalnych.
W Ośrodku działają: VIII drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku, Sekcja Olimpiad Specjalnych
Huragan, koło PTTK, kółka zainteresowań (teatralne,
wędkarskie, informatyczne…) oraz Stowarzyszenie
Motylek, którego celem statutowym jest praca na
rzecz uczniów i wychowanków Ośrodka.

DRZWI OTWARTE
24 maja 2022 r. godz. 10.00-13.00
spotkania z rodzicami organizujemy
także po uprzednim kontakcie
telefonicznym

OFERTA EDUKACYJNA

Dla uczniów kończących szkołę podstawową posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną, oferujemy 3-letnią szkołę przysposabiającą do pracy.
W trakcie nauki uczeń uczy się funkcjonowania
osobistego i społecznego, zdobywa umiejętności w zakresie opieki nad terenami zielonymi na
terenie placówki oraz gospodarstwie domowym,
a ponadto poznaje proste prace biurowe.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach
Borzęciczki 11
63–720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 721 69 93

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach
to placówka z 61-letnią tradycją. Oferuje
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną możliwość optymalnego rozwoju
w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalno – społecznej. Zapewnia przygotowanie do funkcjonowania w życiu codziennym,
a ich rodzicom wsparcie i poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek znajduje się w pięknym
eklektycznym pałacu z XIX wieku. Otoczony
dużym parkiem, który jest miejscem rekreacji
i odpoczynku.

sosw06@vp.pl
sekretariat@soswborzeciczki.pl
www.soswborzeciczki.pl
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Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
(od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole).
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla
wychowanków z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną.
Szkoła podstawowa dla uczniów z lekką,
umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością
intelektualną.
Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem
dydaktycznym: pracownią komputerową
ze stałym dostępem do Internetu, biblioteką
z Internetowym Centrum Multimedialnym,
tablicą interaktywną, monitorem dotykowym,
Salą Doświadczania Świata, Salą Integracji
Sensorycznej, pracownią gospodarstwa domowego, salą zabaw, boiskiem sportowym, ogród-

DRZWI OTWARTE
24 kwietnia 2022 r. godz. 11.00

kiem ziołowym „Zielony Zakątek”. W placówce
funkcjonuje internat z przytulnymi pokojami, własną kuchnią i stołówką. 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.: korygujące wady postawy, wady mowy,
arteterapię, hipoterapię, dogoterapię, hortiterapię,
integrację sensoryczną, terapię ręki, biofeedback,
komunikację alternatywną, zajęcia z tyflopedagogiem i surdopedagogiem.
Podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania
poprzez uczestnictwo w licznych zajęciach pozalekcyjnych: kółkach zainteresowań, sekcji Olimpiad
Specjalnych, zajęciach grupy cyrkowej Mix Ferajna,
rajdach rowerowych, wycieczkach, wydarzeniach
kulturalnych.
Ośrodek współpracuje z placówkami zagranicznymi z Niemiec i Holandii realizując wspólne projekty
w ramach programu Erasmus Plus.

Dobry zawód to dobra perspektywa na przyszłość – dołącz do nas!

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie
Plac Andrzeja Glabera 3
63-740 Kobylin
tel./fax: 65 548 25 02, tel. kom. 519 146 962

Funkcjonowaniu Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie
przyświeca idea umocnienia związku młodego człowieka ze środowiskiem lokalnym, wychowania w duchu
szacunku do tradycji lokalnego rzemiosła oraz zasobów
rynku pracy. Doświadczenie i fachowość rzemieślników,
przedsiębiorców jest solidnym oparciem dla działań
edukacyjnych szkoły. Proces kształcenia i wychowania
odbywa się przy serdecznym wsparciu władz gminnych,
życzliwych szkole instytucjom, osobom, ośrodkom dokształcania. Dzięki tej współpracy oraz permanentnej,
merytorycznej pracy nauczycieli uczniowie uzyskują
wysokie wyniki egzaminów zawodowych, angażują
się w liczne konkursy, turnieje, wzbogacając wiedzę,
podnosząc kwalifikacje zawodowe, czym przysparzają
szkole chluby i powodów do dumy. Wielu z nich podejmuje nowe wyzwania, takie jak wolontariat, innowacje
pedagogiczne, współorganizowanie uroczystości lokalnych, uczestnictwo w projektach unijnych. W ramach
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Kobyliński Uczeń Zawodowiec” (WRPO
2014-2020) realizują dodatkowe praktyki branżowe
u pracodawców, bezpłatnie odbywają kursy prawa
jazdy, obsługi wózków widłowych, barberskie, kuchni
molekularnej i wiele innych. To z pewnością wzbogaci
ich umiejętności zawodowe, stworzy ogromną szansę na
zdobycie nowych kwalifikacji, ciekawych doświadczeń,
a tym samym na lepszy start kariery zawodowej!

www.gimzszkobylin.edupage.org
zszkobylin@wp.pl
facebook.com/Branżowa-Szkoła-I-stopnia-w-Kobylinie

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 pomagają absolwentom efektywnie poradzić sobie na rynku pracy.
Atuty szkoły:
• dobra atmosfera w szkole, łatwość indywidualnego
kontaktu sprzyjają społecznej akceptacji, indywidualizacji nauczania oraz bezpieczeństwu,
• życzliwe, przyjazne i otwarte na potrzeby uczniów
grono nauczycielskie,
• nagradzanie najzdolniejszych i najlepszych uczniów
(m. in. całoroczny konkurs „Aktywista roku”, Stypendium Burmistrza Kobylina),
• sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego,
• dobra organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opieka pedagoga i psychologa,
• dbanie o jakość nauczania (stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, podnoszenie kompetencji nauczycieli, dobre wyposażenie w sprzęt
komputerowy, w tym do nauki zdalnej, który szkoła
wypożycza uczniom),
• przychylność rodziców, pracodawców i lokalnych
instytucji wspierających pracę szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Oddziały wielozawodowe – nauka trwa 3 lata
i kończy się egzaminem zawodowym/czeladniczym. Uczniowie mogą pobierać naukę
w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie
(zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
branżowego). Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu.
Obecnie Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie
współpracuje z ponad 40 zakładami pracy działającymi na terenie powiatu krotoszyńskiego i sąsiadujących z nim. Kształcenie zawodowe odbywa się na
czterotygodniowych turnusach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie.

KILIŃSKI – Twoja droga do sukcesu!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kilińskiego w Zdunach
ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
tel. 62 721 57 23, fax 62 721 57 23

Historia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana
Kilińskiego w Zdunach sięga ponad 130 lat. Szkoła
kształci na poziomie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.
W XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy
2020 ZSP w Zdunach zajęło II miejsce wśród szkół
w powiecie.
Przyjazna atmosfera, sale rekreacyjno – sportowe,
dobrze wyposażone pracownie (ośrodek egzaminacyjny), wykwalifikowana kadra nauczycieli egzaminatorów oraz indywidualne spojrzenie na ucznia.
To sprzyja rozwojowi pasji, kształtowaniu prospołecznych i prozdrowotnych postaw młodzieży. Nasi
uczniowie uczestniczą w projektach edukacyjnych,
stażach, laboratoriach oraz atrakcyjnych formach
praktyk zawodowych w ramach Czasu zawodowców
BIS – zawodowa Wielkopolska; także z zaprzyjaźnionym ze Zdunami niemieckim Emleben. We wrześniu
2019 r. nasza młodzież uczestniczyła w wyjeździe
zagranicznym do Irlandii w ramach Erasmus+.
W roku 2022 wyruszamy do Sevilli!

TECHNIKUM

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

Technik logistyk – z innowacją POŻARNICZO
– RATOWNICZĄ – dla uczniów, którzy chcą rozwinąć zainteresowania związane z ratownictwem
medycznym i pożarnictwem, ale nie tylko. Logistyk zajmuje się sprawnym przepływem materiałów i surowców, planuje zaopatrzenie magazynów
i produkcji, odpowiada za dobrą organizację pracy
ludzi w firmie. Organizuje procesy transportowe.
Logistyk znajdzie zatrudnienie w każdej firmie.
Technik usług fryzjerskich – z innowacją
KOSMETYCZNĄ I STYLIZACJĄ PAZNOKCI – dla
lubiących doskonalić swoje umiejętności zarówno we fryzjerstwie, jak i w makijażu oraz stylizacji paznokci, uzyskując dodatkowe kompetencje.
Technik turystyki na obszarach wiejskich
– z innowacją OBSŁUGA RECEPCJI HOTELOWEJ. Dla zainteresowanych poznaniem tajników rolnictwa a także wykorzystaniem walorów turystyczno-przyrodniczych okolicy. Uczeń
będzie zdobywał umiejętności związane
z obsługą recepcji hotelowej, bezpośredniego
kontaktu z gośćmi hotelowymi, a także rozpoznawania oczekiwań klientów dotyczących imprez
turystycznych i form spędzania czasu wolnego
w gospodarstwie agroturystycznym. Zdobędzie
również doświadczenie, w jaki sposób współpracować z uczestnikami rynku turystycznego.

Technik informatyk - z innowacją GRAFIKA
KOMPUTEROWA – dla uczniów, których pasją jest
tworzenie systemów baz danych, sieci komputerowych, aplikacji i stron internetowych, konfigurowanie sprzętu i urządzeń komputerowych. Uczniowie
zdobędą dodatkowe umiejętności z zakresu grafiki
komputerowej.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
– z innowacją DIETETYKA I ZDROWY STYL ŻYCIA
– dla uczniów zainteresowanych kształceniem
na kierunku związanym ze zdrowym odżywianiem
i stylem życia. Uczeń zdobędzie kwalifikacje
kucharza, obsługi urządzeń do produkcji żywności,
a także wiedzę w zakresie nadzoru procesów technologicznych, planowania procesów żywienia, prowadzenia obsługi imprez żywieniowych. Posiadamy
dwie nowocześnie urządzone pracownie gastronomiczne, dzięki czemu nauka zawodu odbywa się na
wysokim poziomie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Oddziały wielozawodowe – mechanik pojazdów
samochodowych, stolarz, magazynier-logistyk,
sprzedawca, fryzjer, murarz, tynkarz, ślusarz,
kucharz, monter instalacji budowlanej, hydraulik,
tapicer, blacharz samochodowy, elektryk samochodowy i wiele innych.

Pomagamy uczyć się, uczymy pomagać!
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Koźminie Wielkopolskim
ul. Klasztorna 39
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 721 65 42, fax: 62 721 65 44

sekretariat@mowkozmin.pl
www.mowkozmin.pl
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim jest publiczną placówką
resocjalizacyjno - wychowawczą dla młodzieży
męskiej w wieku od 15 do 18 roku życia, przejawiającej niedostosowanie społeczne i demoralizację.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Celem Ośrodka jest zresocjalizowanie wychowanków, czyli wyeliminowanie przyczyn
i przejawów niedostosowania społecznego oraz
demoralizacji, przygotowanie wychowanków do
samodzielnych wyborów zgodnych z normami
prawnymi i społecznymi, przygotowanie wychowanków do dalszego kształcenia zawodowego
i wyboru szkół po opuszczeniu Ośrodka oraz
prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zadania resocjalizacyjne Ośrodka realizowane
są poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą,
w oparciu o specjalistyczne programy, obejmującą m.in. naukę, przygotowanie do pracy oraz
zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne.
Praca resocjalizacyjna, wychowawcza i opiekuńcza oparta jest na zasadach: indywidualizacji pracy z wychowankami i odpowiedzialności
wychowawców, jednorodności i konsekwencji
oddziaływań, samorządności wychowanków
oraz profesjonalizmu i specjalizacji kadry pedagogicznej.

W Ośrodku nauka wychowanków realizowana
jest w klasie VIII szkoły podstawowej, w oddziałach przysposabiających do pracy w zawodzie
stolarza i przygotowującej do podjęcia dalszego
kształcenia w zakresie tego zawodu.

W Ośrodku realizuje się naukę w zawodzie
stolarza, który wykonuje z drewna meble lub
elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz; szkoła w Ośrodku dysponuje
pracowniami praktycznej nauki zawodu, wyposażonymi w specjalistyczne maszyny i urządzenia stolarskie.

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”

