Mądrze wspierać, mądrze wybierać

Informator
szkolnictwa ponadpodstawowego
2020/2021

Miasto Leszno i powiaty: leszczyński,
gostyński, kościański, rawicki

BEZPŁATNE PUNKTY DORADZTWA ZAWODOWEGO
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
ul. Śniadeckich 5,
Tel. 65 513-03-67
e-mail: kontakt@cwrkdiz.leszno.pl

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Leszno,
ul. B. Chrobrego 15
Tel. 65 529-30-35
e-mail:
poradniapedag@autograf.pl

Rydzyna,
ul. Plac Zamkowy 2
Tel. 65 538-00-55
e-mail:
powiatowapppleszno@onet.pl

Kościan,
ul. Kościelna 5a
Tel. 65 512-17-60
e-mail:
poradnia_koscian@poczta.onet.pl

Rawicz,
ul. Grota Roweckiego 9E
Tel. 65 614-18-54
e-mail:
ppp@powiatrawicki.pl

Gostyń,
ul. Wrocławska 8
Tel. 65 572-31-77
e-mail:
poradnia@poradniapp.gostyn.pl

POWIATOWE URZĘDY PRACY
Leszno,
ul. Śniadeckich 5
Tel. 65 529-94-33
e-mail:
sekretariat@leszno.praca.gov.pl

Kościan,
ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
Tel. 65 512-10- 14
e-mail:
poks@praca.gov.pl

Rawicz,
ul. Stanisława Kamińskiego 19A
Tel. 65 546 26 13
e-mail:
pup@powiatrawicki.pl

Gostyń,
ul. Poznańska 200
Tel. 655 72-33-68
e-mail:
pogo@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy Oddział Zamiejscowy w Lesznie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie
ul. Śniadeckich 5,
Tel. 65 529-90-81
e-mail:
wup.leszno@wup.poznan.pl
Doradztwo Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Narutowicza 74a,
Tel. 65 529-94-38
e-mail : doradztwo.zstleszno@onet.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w Lesznie
ul. Słowiańska 54 (52),
Tel. 797-090-548
e-mail: ceipm-leszno@ohp.pl

Jak mądrze wybierać, jak mądrze wspierać?
Wybierz zawód, który kochasz, a już do końca życia nie będziesz musiał pracować

C

hyba każdy chciałby mieć pracę, która sprawia mu przyjemność...

Nie każdemu jednak starcza odwagi, aby realizować w swoim dorosłym
życiu to założenie...
Wybór szkoły i zawodu jest procesem. Warto, by podejmowane decyzje
odbywały się zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami, umiejętnością rozpoznawania mocnych stron i ograniczeń, także – znajomości rynku
pracy i oferty edukacyjnej. Istotną rolę w wyborze zawodu i pracy odgrywa
czynnik finansowy, który dla części z nas staje się priorytetem. Ważne zatem
są: możliwość osobistego rozwoju i możliwość samorealizacji.
Zdobyć wymarzony zawód, który przyniesie satysfakcję... Grunt to znaleźć
złoty środek... Gdzie i czym jest złoty środek?... Na takie przemyślenia odpowiadamy sobie sami „bo każdy wie, co dla niego najlepsze...”
Drodzy uczniowie,
oddajemy do dyspozycji Informator przygotowany specjalnie po to, by pomóc Wam, Waszym rodzicom, wychowawcom, nauczycielom w odnalezieniu najlepszej dla Was drogi.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
oraz
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzynie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu
Uwaga! Weryfikuj podane informacje z aktualizacją na stronach www szkół
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Kalendarium ósmoklasisty 2020/2021
Egzamin – 21 kwietnia 2020 – język polski
Egzamin – 22 kwietnia 2020 – matematyka
Egzamin – 23 kwietnia 2020 – język obcy nowożytny

REKRUTACJA
od 11 maja do 23 czerwca do godz.15.00! – złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 11 maja do 20 maja do godz. 15.00! – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania
wojskowego w SP oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
od 21 maja do 8 czerwca – sprawdziany uzdolnień kierunkowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej
UWAGA! – należy dokładnie sprawdzić jakie terminy wskażą wybrane szkoły

19 czerwca – termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty
26 czerwca – wydanie zaświadczeń, świadectw, koniec roku szkolnego
od 26 czerwca do 30 czerwca – do godz. 15! – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia SP oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
13 lipca 2020 o godz. 10.00 – podanie do wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 11 maja do 14 lipca – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Szczegóły rekrutacji na podanych niżej stronach:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/
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Miasto Leszno
szkoły ponadpodstawowe

I Liceum Ogólnokształcące
im. Rodu Leszczyńskich
w Lesznie

ul. Karola Kurpińskiego 1
64-100 Leszno
tel. (65) 529 94 25
e-mail: lo1@leszno.edu.pl
www.jedynka-leszno.pl

Pierwsze Liceum im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie to połączenie tradycji z nowoczesnością, to prestiż i gwarancja przeżycia wyjątkowej przygody. Zwracamy szczególna uwagę na relacje międzyludzkie, dbamy o wysoką jakość
kształcenia, dobieramy ciekawe metody nauczania. Doświadczenie nauczycieli pozwala na realizację wyjątkowych
zadań w tym międzynarodowych egzaminów z j. obcych, krajowych i zagranicznych obozów językowych, naukowych
i sportowych.

Rekrutacja 2020/2021
A matematyczno– fizyczno-informatyczny (politechniczny)
Dobra znajomość matematyki, fizyki oraz informatyki ( przedmioty rozszerzone)to gwarancja przygotowania do
bardzo różnorodnych studiów. Możesz w przyszłości wybrać kierunki politechniczne, ścisłe, ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne na uniwersytetach.

B matematyczno-językowy (ekonomiczny)
Klasa przygotowuje do podjęcia nauki na wszystkich kierunkach studiów powiązanych z ekonomią. Rozszerzona
geografia stwarza możliwość studiowania na różnych kierunkach uniwersyteckich. Nauka w tej klasie daje gwarancje
doskonałą znajomości języka angielskiego. (przedmioty rozszerzone matematyka, geografia, j. angielski).

C lingwistyczny
Klasa o profilu lingwistycznym przygotowuje Cię do studiowania filologii nowożytnej i da Ci możliwość osobistego rozwoju. To gwarancja otwarcia na różne kultury, tolerancji, zyskania umiejętności komunikacyjnych i retorycznych, by w efekcie
podjąć studia o profilu humanistycznym czy społecznym. Przedmioty rozszerzone j. polski, j. angielski, j. hiszpański.

D klasyczno-prawny
Klasa humanistyczno-prawna to przygotowanie na studia na Wydziałach Prawa i Administracji, Historii czy Filologii Klasycznej, Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, filozofii, psychologii,
dziennikarstwa.

E biologiczno-chemiczny (medyczny)
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych bądź związanych z ochroną zdrowia klasa .Przygotujemy Cie również do kontynuowania nauki na kierunkach przyrodniczych. Przedmioty rozszerzone: biologia oraz
chemia.

F matematyczno-przyrodniczy
Jeśli interesuje Cię połączenie matematyki w zastosowaniach i chcesz połączyć ja z wybranym przedmiotem przyrodniczym, ten profil jest dla Ciebie . Klasa przygotowuje do studiów związanych z naukami ścisłymi, studiami technicznych oraz kierunków przyrodniczych. Przedmioty rozszerzone matematyka, chemia lub biologia, j. angielski.

Dzień otwarty
18 kwietnia godz. 9.00
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II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Lesznie z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

ul. Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno
tel./fax. (065) 655268485
e-mail: sekretariat@iilo.leszno.eu
http://liceum.kopernik-leszno.pl
fb: https://www.pl-pl.facebook.com/IILOLeszno

Umożliwiamy przystąpienie do Programu Matury Międzynarodowej i zdawanie matury dwujęzycznej.
Współpracujemy z British Council i jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym British Council przeprowadzającym egzaminy językowe FCE i CAE
Metody nauczania dostosowujemy do potrzeb uczniów.
Panuje u nas przyjazna atmosfera oraz stwarzamy warunki sprzyjające rozwojowi osobowości.

Rekrutacja 2020/2021
Klasa 1a - dwujęzyczna humanistyczna (prawna)
przedmioty rozszerzone –język polski, historia, wos, język angielski

Klasa 1b - przygotowawcza Programu Matury Międzynarodowej
przedmioty rozszerzone – język angielski, przedmioty wybrane na zasadach obowiązujących w Programie
Matury Międzynarodowej

Klasa 1c – biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna)
przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski

Klasa 1e – dwujęzyczna matematyczno-fizyczna (politechniczna)
przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski

Klasa 1f – dwujęzyczna matematyczno-geograficzna (ekonomicznaniczna)
przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia, język angielski

Klasa 1g – dwujęzyczna matematyczno-informatyczna
przedmioty rozszerzone – matematyka, informatyka, język angielski

Dzień otwarty dla uczniów
zainteresowanych nauką w II LO
4. 04. 2020 od godz.10.00
Zapraszamy!
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III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
w Lesznie

ul. Kościuszki 5
64-100 Leszno
tel. (65) 529 90 14
e-mail: 3loleszno@op.pl
www.3loleszno.eu
fb:https://www.facebook.com/3loleszno/

W III Liceum Ogólnokształcącym pracuje kompetentna kadra pedagogów złożona z ludzi zaangażowanych, otwartych na doświadczenia, innowacje i jednocześnie rozumiejąca potrzeby młodzieży, troszcząca się o przygotowanie uczniów do samodzielności i wykształcenia
wśród nich poczucia obowiązku. Szkoła ma świetną bazę dydaktyczną oraz sportową: boiska
wielofunkcyjne, strzelnica, hala sportowo – piłkarska.

Rekrutacja 2020/2021
IA: ogólna z językiem angielskim i językiem niemieckim
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki, geografia. Udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

IB: matematyczno - geograficzna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski. Klasa objęta patronatem
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

IC: biologiczno - chemiczna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. Klasa objęta patronatem Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

ID: humanistyczno - prawna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski. Uczniowie biorą udział
w warsztatach edukacji prawnej.

IE: ogólna - policyjna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski, język niemiecki. Klasa objęta patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

IF: ogólna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski, język niemiecki.

Dzień otwarty
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź na dzień otwarty w naszej szkole, który
odbędzie się 18 kwietnia 2020r. o godzinie 11:00. Zobaczysz bazę lokalową, spotkasz się
i porozmawiasz z uczniami oraz nauczycielami naszego liceum.
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Zespół Szkół Nr 4
im. Powstańców
Wielkopolskich w Lesznie

ul. Kurpińskiego 2
64-100 Leszno
tel./fax. (065) 5299534
e-mail: sekretariat@zs4-leszno.pl
www.zs4-leszno.pl
fb: https://www.facebook.com/zsnr4leszno

Rozpocznij naukę w szkole z tradycjami, w szkole z przyszłością, która pozwoli Ci zdobyć wymarzony zawód.
Dlaczego warto nas wybrać?
Współpracujemy z uczelniami wyższymi, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą i leszczyńskimi firmami. Realizujemy
programy unijne tj. Czas zawodowców BIS – zawodowa wielkopolska, Nowe kompetencje dzięki stażom zagranicznym,
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 4 – projekt HUB, Erasmus+, POWERVET, w ramach których uczniowie odbywają staże krajowe, zagraniczne oraz szkolenia branżowe.

Rekrutacja 2020/2021
Technik geodeta: współpraca z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie. Klasa wojskowa.
Technikum inżynierii sanitarnej: współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Lesznie. Klasa pożarnicza.
Technik mechanik: programista obrabiarek CNC. Patronat Leszczyńskiej Fabryki Pomp.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Współpraca z T&T PROENERGY.
Technik usług fryzjerskich.
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
czas trwania nauki - absolwenci szkoły podstawowej - 4 lat
klasa humanistyczna; przedmioty rozszerzone: język polski, język obcy, historia.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA czas trwania nauki – absolwenci szkoły podstawowej – 3 lata
Młodociani pracownicy: – operator obrabiarek skrawających – patronat Leszczyńskiej Fabryki Pomp,– mechanik
pojazdów samochodowych, – elektromechanik pojazdów samochodowych,– monter sieci i instalacji sanitarnych,– fryzjer, – stolarz,– fotograf, – elektryk,– cukiernik, – ślusarz, – kucharz, – sprzedawca, – cieśla,– wielozawodowa: elektromechanik, blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz, wędliniarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik
– operator pojazdów i maszyn rolniczych, tapicer, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie i inne.
Uczniowie: – operator obrabiarek skrawających – patronat SPINKO Sp. z o. o.
U nas możesz się uczyć w każdym wybranym zawodzie.
Przez siebie zawodzie.
Drzwi otwarte: 4 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – 12.00
Dzień ZAWODOWCA: 21 maja 2020 r. godz. 10.00 - 13.00
Bieg Transplantacja, Karczma Borowa, 26 kwietnia 2020 r. godz. 11.00
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Zespół Szkół
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych
w Lesznie

ul. Kilińskiego 4
64-100 Leszno
tel. 65 520-59-05
e-mail: sekretariat@zset.leszno.pl
https://zset.leszno.pl/

NASZE ATUTY:
„Czas zawodowców – BIS”, nauczanie modułowe, współpraca z firmami, praktyki w laboratoriach Politechniki
Poznańskiej, wycieczki zawodoznawcze, przygotowanie do wielu kierunków studiów i wykonywania zawodu, pomoc
w wyjściu na rynek pracy itp.

Rekrutacja 2020/2021
TECHNIK INFORMATYK
Uczniowie podczas zajęć zajmują się: sieciami komputerowymi, systemami operacyjnymi, programowaniem, obsługą sprzętu komputerowego, grafiką komputerową,administracją sieciową.
Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka Języki obce: język angielski, język niemiecki
TECHNIK REKLAMY
Uczniowie podczas zajęć poznają: techniki rozmowy handlowej, podstawy marketingu, reklamy i public relations,
uczą się programów graficznych, zajmują się analizą marketingową.
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki
TECHNIK TELEINFORMATYK
Uczniowie podczas zajęć zajmują się: systemami i sieciami informatycznymi, systemami transmisyjnymi, łączami
teleinformatycznymi, urządzeniami łączności.
Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka Języki obce: język angielski, język niemiecki
TECHNIK ELEKTRONIK
Uczniowie podczas zajęć zajmują się: urządzeniami i układami elektronicznymi, pomiarami i badaniami elektronicznymi, naprawą sprzętu elektronicznego.
Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka Języki obce: język angielski, język niemiecki
Od 12 grudnia 2010 r. szkoła posiada certyfikowane Edukacyjne Laboratorium ECDL o numerze: PL-LAB0955.
Uczniowie klas pierwszych realizują program przedmiotu informatyka uwzględniający treści oraz umiejętności sylabusa 5.0 ECDL i przygotowuję się do zdobycia certyfikatu ECDL BASE. Korzystają ze zniżek przy opłacaniu egzaminu.

Dzień otwartych drzwi
28.03.2020
Zwiedzisz szkołę, poznasz uczniów i nauczycieli.

10

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie

ul. Poniatowskiego 2
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529-24-07 fax (0-65) 529-91-11
e-mail: sekretariat@zse.leszno.pl
www.zse.leszno.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie należy do grona najlepszych techników w Polsce, o czym świadczą wyniki uczniów
osiągane na egzaminach maturalnych i zawodowych oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach o zasięgu krajowym. Wysiłki nauczycieli i uczniów potwierdza m.in. ranking miesięcznika „Perspektywy”, który przyznał szkole, po raz czwarty, tytuł „SREBRNA SZKOŁA” (2017-2020). Ostatnie sukcesy naszych uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zdecydowały o tym, że
jesteśmy najlepszym szkołą ponadpodstawową w Polsce, kształcącą w zawodzie logistyk.
Posiadamy pracownie informatyczne, gastronomiczne, pracownię logistyczną, hotelarską i handlową. Systematycznie kontynuowane są starania o unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły.
Otwieramy się na Europę w ramach realizacji różnego typu programów operacyjnych UE. Uczniowie odbywają atrakcyjne
praktyki w kraju oraz praktyki i płatne staże za granicą.

Rekrutacja 2020/2021
Technik Rachunkowości
Technik Ekonomista
Technik Logistyk
Technik Żywienia I Usług Gastronomicznych
Technik Organizacji Turystyki
Technik Hotelarstwa
Technik Handlowiec
Magazynier - Logistyk - szkoła branżowa I stopnia
– sprawdzanie jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu, · rozmieszczanie towaru w pomieszczeniach magazynowych, · zabezpieczenie towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem,· prowadzenie dokumentacji magazynowej· praca w firmach logistycznych i magazynach różnych
, przedsiębiorstw

Drzwi otwarte
21 marca 2020 roku od godziny 8:00
spotkanie w auli szkolnej o godzinie 9:00
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Zespół Szkół
Rolniczo – Budowlanych
im. Synów Pułku
w Lesznie

ul.1 Maja
64-100 Leszno
tel.(65) 529 94 30
e-mail: sekretariat@zsrb.leszno.pl
http://nowa.zsrb.leszno.pl
fb: https://www.facebook.com/zsrbleszno

Dlaczego my?
Jesteśmy szkołą o 100 - letniej tradycji. Kształcimy w 15 atrakcyjnych zawodach, gwarantujemy świetne warunki do praktycznej nauki każdego z nich. Nasi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w ramach projektu
ERASMUS+. Zapewniamy komfortowe zakwaterowanie w Internacie ze stołówką. Tu rozwiniesz swoje pasje i zainteresowania w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Dołącz do nas!

Rekrutacja 2020/2021
Technik architektury krajobrazu z innowacją florystyczną – daje możliwość prowadzenia własnego biznesu, zatrudnienia w biurach projektujących tereny zieleni, w przedsiębiorstwach zakładających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu.
Technik ogrodnik z innowacją florystyczną – absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, podejmować pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, pracować w kwiaciarniach,
zająć się uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem.
Technik budownictwa z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz – absolwent może pracować
przedsiębiorstwach budowlanych, w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, w administracjach budynków,
w urzędach nadzoru budowlanego, w biurach projektów oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz
– absolwent może pracować w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w firmach wykonawczych zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie wykończeniowych, może również prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.
Technik rolnik – absolwent może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych
z produkcją rolniczą, może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, prowadzić własną działalność gospodarczą.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - absolwent może pracować jako menadżer przedsiębiorstw rolnych, na stanowisku przedstawiciela handlowego lub serwisanta renomowanych producentów sprzętu rol-niczego,
samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowych, prowadząc własne gospodarstwo rolne.
Technik weterynarii – absolwent może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach
dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania
zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka z elementami oceny żywności – absolwent może
pracować jako menadżer zakładu gastronomicznego, koordynator ślubny, szef kuchni, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych.
Branżowa Szkoła I Stopnia: 3 – letni cykl kształcenia
Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz - tynkarz
Ogrodnik
Rolnik
Stolarz
Monter stolarki budowlanej
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Zapraszamy na
DRZWI OTWARTE
4 kwietnia 2020
10:00 – 12:00

Zespół Szkół Technicznych – Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty
w Lesznie

ul. Narutowicza 74a,
64-100 Leszno
tel.(0-65)529-94-35
e-mail: poczta@zst-leszno.pl
http://zst-leszno.pl/
http://doradztwozawodowe.zstckziu.pl/
fb: https://www.facebook.com/ZespolSzkolTechnicznychLeszno/

TECHNIKUM NR 2 - WIELE PASJI W JEDNEJ SZKOLE.
ZST – CKZiU to szkoła z wieloletnimi tradycjami. Tutaj każdy może rozwijać i pogłębiać swoje pasje. W szkole działają koła informatyczne, programistyczne, robotyki, mechatroniczne, „w świecie 3 D” oraz sportowe, działa również Szkolny Klub Filmowy „Kadr”,
który organizuje warsztaty filmowe. Nasza szkoła została Partnerem Regionalnym Programu Klubów Młodego Odkrywcy pod patronatem Centrum Nauki “Kopernik” przy wsparciu Fundacji Polsko-Amerykańskiej „WOLNOŚĆ” i Firmy BOEING.

Rekrutacja 2020/2021
TECHNIK MECHATRONIK
Kierunek techniczny stanowiący połączenie zagadnień z dziedziny mechaniki, elektroniki i informatyki. Posiadamy stanowiska dydaktyczne do nauki podstaw automatyki przemysłowej, robotyki, sensoryki, pneumatyki.

TECHNIK INFORMATYK
Dzisiaj komputer jest podstawowym narzędziem pracy w każdym zawodzie, nauczymy Cię administrowania sieciami, konfigurowania sprzętu, wdrażania programów, projektowania komputerowych systemów informacji.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Kierunek kształcący specjalistów z dziedziny diagnostyki oraz naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.
W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach w Centrum
Kształcenia Praktycznego.

TECHNIK ELEKTRYK
Zawód bardzo poszukiwany wśród pracodawców. Kadra techniczna niezbędna jest w kierowaniu robotami budowlanymi i wykonywaniem pomiarów odbiorczych. Szkoła kształci w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn
i urządzeń elektrycznych, kształcimy kadrę specjalistów w zawodzie dla „niskich napięć”.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
Kształcenie obejmuje stylizację ubiorów i modelowanie odzieży, skierowany jest do osób kreatywnych, zainteresowanych modą, konstruowaniem form i szyciem odzieży. Kierunek gwarantujący pewną i ciekawą pracę.

TECHNIK SPEDYTOR
Kierunek gwarantujący ciekawą i dynamiczną pracę. Spedycja to planowanie i organizowanie przewozu ładunków,
monitorowanie przebiegu procesu transportowego, prowadzenie dokumentacji zadań spedycyjnych. Skierowany jest
do osób lubiących wyzwania.

Dzień otwarty
28 marca 2020 roku
Godzina 9.00-12.00.
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Zespół Szkół Specjalnych
imienia Janusza Korczaka
w Lesznie

Aleje Jana Pawła II nr 10
64-100 Leszno
tel./fax. (065) 520- 40-04
e-mail: sekretariat@zss-leszno.pl
www.zss-leszno

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia Specjalna
Nasza szkoła cieszy się bogatymi tradycjami sięgającymi dwudziestych lat minionego wieku. Od października 2018
roku Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia Specjalna mieści się w zmodernizowanym do potrzeb uczniów budynku
przy ulicy 1 Maja. Nowe pracownie i zaplecze dydaktyczne ułatwiają uczniom zdobywanie i rozwijanie umiejętności
koniecznych do nauki wybranego zawodu. Edukacja w trzyletniej szkole branżowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w określonym zawodzie. Egzamin zewnętrzny zdawany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim . Nasi uczniowie
są bardzo cenieni przez pracodawców, po zakończeniu nauki znajdują zatrudnienie zgodnie ze zdobytym wykształceniem a nawet prowadzą własne firmy.
Szkoła oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia. Nauka zawodu trwa trzy lata. Kandydaci na uczniów mogą
wybrać jeden z poniższych zawodów:
STOLARZ · MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH · CUKIERNIK · FRYZJER · MURARZ
TYNKARZ· MONTER SIECI INSTALACJI URZĄDZEŃ SANITARNYCH· SPRZEDAWCA· KUCHARZ·
PIEKARZ· OGRODNIK

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
W naszej placówce istnieje możliwość kontynuowania edukacji dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W szkole uczniowie mogą
kontynuować naukę do wieku 24 roku życia uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych poszerzających
kręgi zainteresowań, pozwalających aktywnie spędzać czas. Do nadrzędnych celów placówki należy kształtowanie
samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb. Od października 2018 roku Zespół otrzymał
zmodernizowany budynek mieszczący się przy ulicy 1 Maja. Nowe pracownie i zaplecze dydaktyczne ułatwiają
realizację celu jakim jest wykształcenie podstawowych umiejętności koniecznych do samodzielnego funkcjonowania
uczniów. Tworzymy, wykorzystujemy sytuacje edukacyjne i życiowe do rozwijania umiejętności czytania i pisania
oraz elementarnych umiejętności matematycznych. Uczymy zasad współżycia społecznego oraz stwarzamy sytuacje
sprzyjające poznawaniu otoczenia. Przygotowujemy do pełnienia określonych ról społecznych. Uczniowie biorą
aktywny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

DRZWI OTWARTE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Lesznie serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych wraz z opiekunami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 29 kwietnia 2020r. od
godz. 10.00 do 13.00. W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole, o kierunkach kształcenia
w szkole branżowej I stopnia, poznać nauczycieli i spędzić czas w miłej atmosferze.
Spotkanie odbędzie się w budynku Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia mieszczącej się przy ulicy 1-go Maja
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Technikum
TEB Edukacja
w Lesznie

ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno
tel./fax. (065) 619 80 13
e-mail: technikum-leszno@teb-edukacja.pl
www.technikum.pl
fb: https://www.facebook.com/technikumtebleszno/

fun & nauka zawsze razem!
Jesteśmy największą ogólnopolską siecią szkół. Istniejemy od 1994 roku i mamy ponad 24 lata doświadczenia
w szkolnictwie zawodowym. Oferujemy nowoczesną i profesjonalną bazę dydaktyczną (specjalistycznie wyposażone
sale i pracownie zawodowe) oraz zajęcia z praktykami. Zapewniamy 50% zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym. Patronują nam i zapewniają wsparcie edukacyjne międzynarodowe firmy: Cisco, MSI, Microsoft, Canon,
Schwarzkopf Professional. Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów.

Rekrutacja 2020/2021
Technik programista – klasa patronacka Cisco
Nauczysz się: * tworzyć strony www, systemy CMS oraz bazy danych i nimi administrować * projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe, aplikacje mobilne i desktopowe * testować aplikacje i tworzyć
dokumentację * posługiwać się jeżykiem angielskim w celach zawodowych.

Technik informatyk i ESPORT – klasa patronacka MSI
Nauczysz się: * wszystkiego co wynika z podstawy prog. na kierunku Technik informatyk * skutecznie dobierać sprzęt
i oprogramowanie gamingowe * zasad tworzenia drużyn, taktycznej komunikacji i topografii w oparciu o gry * działań
marketingowych, zarządzania projektami przy imprezach e-sportowych oraz zasad dziennikarstwa gamingowego.

Technik fotografii i multimediów – klasa patronacka Canon
Nauczysz się: * technik wykonywania fotografii cyfrowej i analogowej * profesjonalnie obrabiać zdjęcia i je publikować * organizować plan zdjęciowy, pracy z modelem * posługiwać się sprzętem fotograficznym i oświetleniem *
przygotowywać materiały cyfrowe do projektów graficznych, emisji i druku.

Technik usług fryzjerskich – klasa patronacka Schwarzkopf Professional
Nauczysz się: * strzyc, farbować, modelować i układać fryzury na światowym poziomie * wykonywać zabiegi pielęgnacyjne skóry głowy i włosów * wdrażać i stosować nowoczesne technologie * doradzać w zakresie stylizacji kreowania wizerunku klienta * podstaw makijażu * prowadzić własny salon fryzjerski.

Technik reklamy – grafika i media społecznościowe
Nauczysz się: * planować i organizować kampanie reklamowe i promocyjne w mediach (w tym mediach społecznościowych) * tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych * organizować sesje
zdjęciowe i filmowe * obsługiwać programy CorelDraw, Adobe Photoshop * badać skuteczność reklamy.

Dzień otwarty
24 marca 2020 r. o godz. 13.00
Przyjdź i zapisz się już dziś!
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Wykaz ponadpodstawowych
szkół niepublicznych w Lesznie
Nazwa
Prywatny Zespół Szkół:
Prywatna Szkoła Podstawowa - Henryk Jóźwiak
Zespół Prywatnych Szkół Średnich:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lesznie
Policealne Studium BHP w Lesznie
Ośrodek Kształcenia Kursowego
Zakład Doskonalenia Zawodowego:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Policealne Studium Kosmetyczne
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ZDZ w Lesznie
Policealne Studium Dietetyki w Lesznie
Policealne Studium Stylizacji i Makijażu w Lesznie
Studium Administracyjno-Prawne
Policealne Studium Zawodowe
Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące im.
T. Łopuszańskiego w Lesznie
Prywatne Liceum im. Cypriana Kamila Norwida
w Lesznie
Instytut Edukacji i Biznesu:
Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki przy
Instytucie Edukacji i Biznesu
Policealna Szkoła Weterynarii przy Instytucie
Edukacji i Biznesu
Policealna Szkoła Kosmetyczna przy Instytucie
Edukacji i Biznesu
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy IEiB
w Lesznie
Policealna Szkoła Geodezji i Drogownictwa przy
IEiB w Lesznie
Centrum Kształcenia Ustawicznego przy IEiB
w Lesznie
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
w Lesznie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”
w Lesznie
Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Lesznie
Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak”
w Lesznie
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu
„ŻAK” w Lesznie
Szkoła Branżowa I Stopnia „Żak” w Lesznie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal”
w Lesznie
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal”
w Lesznie
Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal”
w Lesznie
Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal”
w Lesznie
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Adres

Telefon

www

al. Krasińskiego 22

www.szkolaprywatna(65) 529 23 62 leszno.pl/aktualnosci.
html

ul. Zielona 30

(65) 529 67 06 www.zpssleszno.pl

ul. Krótka 5
ul. Królowej
Jadwigi 10

(65) 529 25 21 http://zdz.leszno.pl

ul. Dąbrowskiego 5

(65) 529 59 27

ul. Zielona 5

(65) 529 97 95 www.ploleszno.pl

ul. Słowiańska 11

(65) 529 48 20 http://pseii.leszno.pl

ul. Rynek 33

http://leszno.zak.edu.
(65) 520 23 00 pl/category/aktualnosci

ul. Rejtana 1

22 378 46 30

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w LESZNIE
ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno,
tel. 65 529-30-35; 65 529-64-71

e-mail: poradniapedag@autograf.pl;
www.poradniapsychpedag-leszno.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom
i nauczycielom (przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Leszna).
Poradnia udziela także pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne;
odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
Diagnozujemy poziom rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
 predyspozycji i uzdolnień,
 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 specyficznych trudności w uczeniu się;







Wspomagamy dzieci i młodzież odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzież:
szczególnie uzdolnioną,
z niepełnosprawnościami, niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
z zaburzeniami komunikacji językowej,
z chorobami przewlekłymi;
Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,
z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, oraz ich rodzin;

•
•
•
•
•
•
•
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Na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lesznie prowadzone są m.in.:
Szkoła dla rodziców.
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
Sieć współpracy dla pedagogów szkolnych
Grupa wsparcia dla nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole.
Grupa wsparcia dla psychologów / pedagogów pracujących w szkole.
Superwizja dla psychologów ze szkół i placówek oświatowych miasta Leszna.
Warsztaty dla nauczycieli rozwijające kompetencje wychowawcze.

Powiat leszczyński

Zespół Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich
w Brennie

Brenno, ul. Kościelna 1
64-150 Wijewo
tel. (065) 549 40 82
e-mail: zsbrenno@le.onet.pl
www.zsbrenno.edu.pl
fb: https://www.facebook.com/
573306513081893

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, to placówka z wieloletnią tradycją. Atutami szkoły są: kameralność, łatwy dojazd, powszechnie pozytywne opinie pracodawców o wiedzy i umiejętnościach naszej młodzieży,
metody nauczania dostosowane do możliwości poznawczych ucznia, biblioteka z czytelnią, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów i technologii informacyjnych, nowoczesna sala komputerowa, hala sportowa.

Rekrutacja 2020/2021
Branżowa Szkoła I stopnia – dla absolwentów szkoły podstawowej
tworzone klasy są wielozawodowe, młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe w zakładach pracy i na kursach
w Placówkach Kształcenia Ustawicznego,
n możliwość uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie.
n

Dzień otwarty
Dzień otwarty zostanie zorganizowany podczas Dnia Przedsiębiorczości w maju 2020 r.
Data i szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie na szkolnej stronie internetowej.
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Szkoła
Przysposabiająca
Do Pracy
w Górznie

Górzno 63
64-120 Krzemieniewo
tel. (065) 529-80-34
e-mail: zss.gorzno@wp.pl
www.zssgorzno.pl
fb: https://www.facebook.com/Zespół-Szkół
-Specjalnych-w-Górznie-180262795818837/

Zapewnia edukację młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz ze
sprzężeniami. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach i są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
Zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne przeplatają się, dzięki czemu uczniowie wraz z opiekunami nie
muszą dodatkowo dojeżdżać do innych placówek.

Rekrutacja 2020/2021
Edukacja
Kształcenie w szkole trwa trzy lata, służy przygotowaniu młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych i sa-modzielnego (na miarę ich możliwości rozwojowych) aktywnego dorosłego życia.

Terapia
Do dyspozycji podopiecznych pozostaje zespół specjalistów z dziedziny: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki,
EEG Biofeedback, integracji sensorycznej, logopedii, fizjoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii i psychologii.

Rehabilitacja
Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są codziennie. Wymagane skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej w Gó-rznie
z poradni specjalistycznej/lekarza POZ/rodzinnego. Szczegóły: https//www.rehabilitacjamsw.pl/ .

Dokumenty
Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i orzeczenie o potrze-bie
kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nie obowiązuje rejonizacja!
Do szkoły przyjmowana jest młodzież z okolicznych gmin powiatu leszczyńskiego, powiatów ościennych oraz
z Leszna, szczególnie ta wymagająca opieki rehabilitacyjnej.

NABÓR CIĄGŁY!
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez cały rok szkolny.
Zapraszamy do obejrzenia placówki i zapoznania się z ofertą, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.
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Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka
w Rydzynie

Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna
tel. (065) 538-85-92
e-mail: soswry@wp.pl
www.soswrydzyna.com
fb: grupa otwarta :OSW Rydzyna”,
“OSW Rydzyna-Guben Cottbus”
str.internetowa na FB “Niesłyszący Rydzyna”

Zajmujemy się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym oraz uczniów słabosłyszących i niesłyszących. Nie obowiązuje u nas rejonizacja – uczniowie przyjmowani są z terenu Miasta Leszna, Powiatu Leszczyńskiego i powiatów ościennych. Podstawą do przyjęcia
jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja 2020/2021
Szkoła Branżowa I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Kończy się egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie (kucharz, ogrodnik, krawiec –
praktyki w placówce!). Inne zawody w zależności od zainteresowań uczniów.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Nauka w szkole trwa 3 lata. Przewidziana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Szkoła Branżowa I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej
Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe. Kształci w zawodach: ogrodnik, kucharz, krawiec – praktyki w placówce oraz stolarz i fryzjer.

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej
Nauka w szkole trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Szkoła policealna dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej
Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry). Kierunki kształcenia: technik turystyki wiejskiej, technik usług kosmetycznych.

Nabór ciągły!
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z placówką.
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Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Kurpińskiego
we Włoszakowicach

ul. Karola Kurpińskiego 30
64-140 Włoszakowice
tel./fax. (065) 537 00 17
e-mail: zso@wloszakowice.pl
www.zsowlosz.edu.pl
fb: https://pl-pl.facebook.com/zsowloszakowice

Zapewniamy solidne przygotowanie do matury. Rozwijamy zainteresowania: przedmiotowe, informatyczne, filmowe, dziennikarskie oraz sportowe. Proponujemy dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych: sportowe – narciarstwo
zjazdowe (wyjazd zimowy), kajaki, żagle oraz rekreację, turystykę i krajoznawstwo. Mamy możliwość korzystania
z nowoczesnej hali sportowo-środowiskowej. Możemy przygotować do testów sprawnościowych na egzaminy dla służb
mundurowych. Organizujemy kursy żeglarskie i na sternika motorowodnego.

Rekrutacja 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące
Kształcenie, wychowanie w liceum ma na celu wszechstronny–intelektualny, emocjonalny, moralny, społeczny, estetyczny, fizyczny rozwój uczniów, który opiera się na ich indywidualnych zainteresowaniach.

Liceum Ogólnokształcące o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne
Zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy, budowanie ich umiejętności i kompetencji w obszarze współczesnych
technologii cyfrowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Liceum Dwujęzyczne
Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów europejskiej polityki językowej. Przekazuje treści z zakresu
przedmiotów za pomocą języka obcego. Poszerza horyzonty uczniów, rozwija postawy otwartości i tolerancji.

Liceum Dla Dorosłych
Szkoła kształci w formie zaocznej. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Można dalej kontynuować naukę.

Branżowa Szkoła I Stopnia
we Włoszakowicach
Zapraszamy do klasy wielozawodowej. Należy wybrać odpowiedni zawód i znaleźć przedsiębiorcę, który przyjmie
na zajęcia praktyczne. Przedmiotów ogólnokształcących uczniowie uczą się w szkole. Przedmiotów zawodowych uczą
się na 4-tygodniowych kursach w centrach kształcenia (w każdym roku).

Rekrutacja 2020/2021
Szkoła kształci w zawodach, według klasyfikacji zawodów – klasy są wielozawodowe (można wybrać dowolny zawód, jeśli jest zapewnione miejsce praktyk).

Dzień otwarty
14 marca 2020 r., godz. 10.00
27 kwietnia 2020 r. godz. 10.00
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Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rydzynie

Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna
Tel/fax: 65 538 00 55
e-mail: powiatowapppleszno@onet.pl
www.powiatowapppleszno.pl

MISJA – Jesteśmy placówką wspomagającą wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, pomagającą w przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz problemów osobistych uczniom i ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne
wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby, w myśl zasady: DIAGNOZUJEMY - ROZUMIEMY WSPIERAMY - POMAGAMY
WIZJA – Pracujemy w czasach intensywnych zmian ekonomiczno – społecznych, w tym systemu edukacji zachodzących w naszym kraju. Reforma ma prowadzić do większej elastyczności systemu, bardziej podmiotowego traktowania ucznia oraz wyrównywania jego szans edukacyjnych. Nauczanie ma w większym stopniu wychodzić naprzeciw
potrzebom dzieci oraz uwzględniać ich indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne. Dlatego:
PLANUJEMY
• stałe doskonalenie i podwyższanie jakości świadczonych usług,
• poszerzanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, z mediami i stowarzyszeniami,
• wzbogacanie warsztatu i form pracy merytorycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy,
• zwiększenie zatrudnienia kadry specjalistycznej,
• systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników,
• poszerzenie działalności Poradni o rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży i pracę z uczniem zdolnym.
PRAGNIEMY
• osiągnąć nowe wartości w postaci satysfakcji i zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli z pomocy poradni,
• realizować swoje zadania przez autentyczny kontakt z drugim człowiekiem, który umożliwia kształtowanie więzi
i optymalny, harmonijny rozwój naszych klientów,
• tworzyć placówkę przyjazną rodzinie i dzieciom, wspierając ich w pokonywaniu ograniczeń, wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych,
• aby klimat poradni sprzyjał pracy zespołowej, wzajemnej pomocy i udzielaniu pomocy innym,
• popularyzować wiedzę, dzielić się pasjami i doświadczeniem ze wszystkimi zainteresowanymi osobami nie tylko w formie indywidualnego kontaktu, ale też w trakcie szkoleń, warsztatów, konferencji, publikacji i spotkań
w szkołach i przedszkolach.
DĄŻYMY
• do objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji,
• do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i funkcjonowaniu
społeczno-emocjonalnym, oraz dzieci uzdolnionych,
• do prowadzenia skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata,
• do osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orzekania do odpowiednich form kształcenia.
W ostatnim roku poszerzyliśmy ofertę Poradni o działania rozbudzające zainteresowania i pielęgnujące pasje dzieci
i młodzieży, aby młody człowiek oprócz zadań, jakie niesie mu życie szkolne potrafił i chciał znaleźć miejsce i czas na
realizację swoich marzeń.
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Miasto Gostyń i powiat gostyński

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Ziemi Gostyńskiej
w Gostyniu

ul. Wrocławska 10
63-800 Gostyń
tel./fax. (065) 572-02-92
e-mail: logostyn@logostyn.pl
www.strona.internetowa.pl
Znajdziesz nas na:
Facebook/ YouTube

Omnes Unum Simus
Dogodna lokalizacja (ścisłe centrum Gostynia), wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, przyjazna
atmosfera, szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, wysoka zdawalność matury, nowoczesna hala sportowa, biblioteka
z centrum multimedialnym, Grupa Teatralna MF, gazetka szkolna Limbus, współpraca z kilkoma uczelniami wyższymi. Brązowa Tarcza Perspektywy 2020

Rekrutacja 2020/2021
Klasa europejsko-językowa
I – j. angielski, II – geografia, III – j. niemiecki, j. polski, j. hiszpański (do wyboru) (rozszerzenie z języka hiszpańskiego/niemieckiego tylko w przypadku, gdy uczeń jako drugi język obcy wybrał j. hiszpański/niemiecki)

Klasa politechniczno-ekonomiczna
I – matematyka, II – fizyka, III – informatyka, j. angielski, geografia (do wyboru)

Klasa medyczno-przyrodnicza
I – biologia, II chemia, III – matematyka, j. angielski, geografia (do wyboru)

Klasa społeczno-prawna.
I – j. polski, II – historia, III – filozofia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie (do wyboru)
W każdej klasie:
I język obcy – j. angielski
II język obcy – j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański (do wyboru)

Dzień otwarty
7 marca 2020 (sobota)
9.00 – 13.00
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych
im. Ziemi Krobskiej
w Krobi

ul. Ogród Ludowy 2
63-840 Krobia
tel. 65 5711 221
fax. 65 5738 626
e-mail: zsoizkrobia1@wp.pl
www.zsoiz-krobia.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi jest szkołą dla młodzieży i dla dorosłych.
Powstał w roku 1997 r. i tworzy swoją tradycję, ale też jest stale unowocześniany. Ma doskonale wyposażone sale lekcyjne
z monitorami multimedialnymi, dwie klasopracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, dwie pracownie gastronomiczne, nowoczesną pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową oraz aulę ze sceną.
ZSOiZ w Krobi współpracuje ze szkołami partnerskimi w Bad Wörishofen i w Kijowie, z uczelniami wyższymi oraz
z Jednostkami Wojskowymi w Śremie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie.
To szkoła przyjaźnie wymagająca i bezpieczna. Pracują w niej życzliwi i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują atrakcyjne metody i formy nauczania.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych, mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i do wykonywania wybranego zawodu.

Rekrutacja 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące o profilu:
- ogólnym
- językowym

- sportowym (gry zespołowe)
- mundurowym

Technikum kształcące w zawodach:
- technik ekonomista
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik ochrony środowiska

- technik handlowiec
- technik budownictwa

Branżowa Szkoła I Stopnia
- klasy wielozawodowe
W szkole funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- klasy o profilu ogólnym (absolwenci ZSZ i BS1 mogą rozpocząć naukę od II klasy)

„Drzwi otwarte” w ZSOiZ w Krobi
Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich rodziców na „Drzwi otwarte” w niedzielę,
5 kwietnia 2020 r. od godziny 10:00 do 16:00, które odbędą się w budynku Zespołu w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.
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Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Ziemi Pogorzelskiej
w Pogorzeli

ul. Krobska 19
63-860 Pogorzela
tel./fax. (065) 5734405
e-mail: zsoizpogorzela@wp.pl
www.pogorzela.edu.pl
fb: /zsoizpogorzela

Szkoła stawia na dobro ucznia i nowoczesność. Może pochwalić się okazałą, funkcjonalną i estetyczną siedzibą,
nowoczesną bazą dydaktyczną, która jest corocznie modernizowana. Z zadowalającym skutkiem rozwijamy zainteresowania i pasje młodzieży. W naszej szkole kwitnie życie sportowe, tętni życie pozalekcyjne, jest klimat współpracy,
dialogu i otwartości.

Rekrutacja 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące (4–letnie) – szkoła, kończąca się egzaminem maturalnym, przygotowująca do kolejnego
etapu kształcenia (szkoły policealne, studia wyższe). Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia.
Technikum (5 – letnie) kształcące w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik agrobiznesu,
technik logistyk. Uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji zawodowych w różnych projektach.
Branżowa Szkoła I Stopnia (3 – letnia, wielozawodowa) m.in.: stolarz, sprzedawca, rolnik, krawiec, fryzjer, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik,
piekarz itp.

Szkoły dla Dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4 lata, Szkoła Policealna: technik bhp – 1,5 roku, technik administracji – 2 lata, technik informatyk – 2 lata, technik rachunkowości – 2 lata

Szkoły dla Dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4 lata, Szkoła Policealna: technik bhp – 1,5 roku, technik administracji – 2 lata, technik informatyk – 2 lata, technik rachunkowości – 2 lata

Dzień otwarty

29 marca 2020 r., godz. 11.00 – 15.00 (niedziela)

Miejsce:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,
ul. Krobska 19. 63-860 Pogorzela
ZAPRASZAMY !!!
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Branżowa Szkoła
I stopnia
w Borku Wlkp.

ol. Dworcowa 58
63-810 Borek Wlkp.
tel./fax. (065) 5715850
e-mail: spborek@post.pl
www.zspborek.edupage.org

WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ!
Obecnie szkoła funkcjonuje w zespole szkolno-przedszkolnym mieszczącym się w dwóch budynkach: na ulicy
Szkolnej i Dworcowej. Zapewniamy bezpieczeństwo, przyjazną dla ucznia bazę lokalową, dwie sale gimnastyczne
i halę sportową, udział w projektach, dobrze wyposażoną w nowości czytelnicze bibliotekę, wolontariat szkolny, opiekę
pedagogów i logopedów, pomoc pielęgniarki, stołówkę szkolną.

Rekrutacja 2020/2021
Klasa wielozawodowa
Uczniowie kształcą się w wybranym przez siebie zawodzie w systemie dualnym: przedmioty ogólnokształcące
w szkole, przedmioty zawodowe teoretyczne na kursie w ośrodku kształcenia, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Najczęściej wybierane zawody
Sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
ślusarz, fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, elektryk.

Rzadziej wybierane zawody
Elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, piekarz, dekarz, operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających.

Zajęcia praktyczne
Nasi lokalni przedsiębiorcy są otwarci na zawieranie umów z pracownikami młodocianymi!

Dzień otwarty
Informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej. Zapraszamy do zwiedzania naszej szkoły codziennie. Nasz doradca
zawodowy oraz zespół pedagogów jest gotowy do pokazania Państwu naszej placówki!

29

Zespół Szkół Rolniczych
im. gen. Józefa Wybickiego
w Grabonogu

Grabonóg 63
63-820 Piaski
tel./fax. 65 573 91 46; 65 573 91 47
e-mail: sekretariat@grabonog.pl
www.grabonog.pl
fb: https://www.facebook.com/Zespół- SzkółRolniczych-im-gen-J-Wybickiego-w-Grabonogu./

ZSR w Grabonogu to miejsce, w którym już od 1946 roku tradycja łączy się z nowoczesnością. To szkoła mająca swoje trwałe miejsce w historii regionu gostyńskiego, która nieustannie
się rozwija. To szkoła na miarę XXI wieku dająca wszechstronne wykształcenie, przygotowanie zawodowe, które można uzyskać w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych
i sportowych.

Rekrutacja 2020/2021
Technik architektury krajobrazu (innowacja pedagogiczna: wedding planner), Technik rolnik (innowacja pedagogiczna: odnawialne źródła energii), Technik weterynarii (innowacja pedagogiczna: podstawy behawioryzmu zwierzęcego), Technik żywienia i usług gastronomicznych (innowacja pedagogiczna: kulinaria włoskie), Technik procesów
drukowania, Technik inżynierii środowiska i melioracji, Technik kelner, Technik usług fryzjerskich.
Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji.
Szkoły branżowe I stopnia: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kierowca-mechanik, rolnik, ogrodnik, cukiernik, piekarz, kucharz, rzeźnik.

Szkoły dla dorosłych: liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Szkoły policealne: florysta, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik masażysta, technik
usług fryzjerskich, opiekun osoby starszej.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe: florysta, kelner, rolnik, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik
rachunkowości, technik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kosmetycznych, technik usług
fryzjerskich.

Dzień otwarty
21 marca 2020 r.
Od godziny 9.00 do 13.00
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Zespół Szkół
Specjalnych
w Brzeziu

Brzezie 40
63-800 Gostyń
tel./fax. (65) 572 11 66
e-mail: zss-brzezie@xl.wp.pl
zssbrzezie-superskolna.pl
fb: https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-Specjalnych-W-Brzeziu-126517791432230/

Oferujemy:
ZSS w Brzeziu oferuje kształcenie wielozawodowe. Metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości ucznia. Zajęcia lekcyjne odbywają się w mało licznych klasach. Uczniom i rodzicom
proponujemy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe. Posiadamy pracownie:
EEG BIOFEEDBACK, KUCHNIĘ, KOMPUTEROWĄ oraz SPECJALISTYCZNE SALE: JĘZYKOWĄ, MATEMATYCZNĄ, FIZYCZNĄ, SALĘ GIMNASTYCZNĄ.

Rekrutacja 2020/2021
Branżowa szkoła I stopnia
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursów, praktycznej nauki zawodu odbywa się poprzez działanie m.in. w edukacyjnym sklepiku (obsługa kasy fiskalnej), pracowni technicznej, gastronomicznej.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
W szkole funkcjonują pracownie m.in. gospodarstwa domowego, krawiecka, techniczna, w których uczniowie nabywają praktycznych umiejętności.

Gostyńska Noc z Gwiazdami
Dnia 16.05.2020 roku Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu weźmie udział w Nocy Muzeów
„Gostyńska Noc z Gwiazdami”. Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z ofertą naszej placówki.
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Zespół Szkół Zawodowych
im.Powstańców
Wielkopolskich
w Gostyniu

ul. Tuwima 44
63-800 Gostyń
tel./fax. (065) 5720594
e-mail: sekretariat@zsz-gostyn.com.pl
www.zsz-gostyn.com.pl
fb: https://www.facebook.com/
ZSZWGOSTYNIU

Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę kształcenia, dającą możliwości rozwoju młodzieży o różnych zainteresowaniach,
pasjach i umiejętnościach. ZSZ w Gostyniu przez lata wypracował wysoką pozycję na rynku edukacyjnym, która jest
potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły, bardzo dobrych wyników egzaminów maturalnych i zawodowych oraz
osiągnięć uczniów w olimpiadach i konkursach. Doceniają to uczniowie, rodzice i pracodawcy.

Rekrutacja 2020/2021
Technikum w Gostyniu kształcące w zawodach:
Proponujemy naukę w jedenastu, atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik logistyk
• technik ekonomista
• technik rachunkowości
• technik organizacji turystyki
• technik reklamy
• technik handlowiec
• technik mechanik
• technik elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia w Gostyniu
Kształcimy we wszystkich zawodach, uwzględniając potrzeby zakładów pracy. Klasy są wielozawodowe. Nauka
w BS składa się z dwóch równolegle realizowanych części: praktycznej oraz teoretycznej. Trwa trzy lata.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gostyniu
To szkoła dla osób pełnoletnich, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i chcą uzyskać
wykształcenie średnie. Zajęcia odbywają się w formie zaocznej (piątki i soboty). Szkoła jest bezpłatna.

Dzień otwarty
Absolwentów szkół podstawowych oraz ich rodziców zapraszamy na „Drzwi otwarte 2020”
do Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu ul. Poznańska 1B, które odbędą się pod hasłem
„Nadszedł czas zawodowców”
4 kwietnia 2020 w godzinach 9:00-13:00
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Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gostyniu

ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń
tel. 65 57 23 177
fax. 65 57 20 697
e-mail: poradnia@poradniapp.gostyn.pl
www.poradniapp.gostyn.pl

Misja Poradni
Jesteśmy publiczną placówką pomagającą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych. Naszą pracą chcemy
wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Promując zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy zapobiegać patologiom społecznym.
Wizja Poradni
Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania,
głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.
Zakres pomocy świadczonej w Poradni
a) Diagnoza:
• psychologiczna (rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, osobowości)
• pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, wiadomości i umiejętności szkolnych)
• logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy)
b) Terapia:
• psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, terapia rodzinna)
• pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z instruktażem dla rodziców)
• logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy)
c) Doradztwo zawodowe
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. W ramach doradztwa zawodowego organizowane są spotkania indywidualne oraz grupowe.
d)Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie oraz stymulowanie ruchowego, poznawczego,
emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności, do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Z tego typu zajęć mogą korzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
e) Socjoterapia
Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane są do dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia zachowania, trudności
adaptacyjne oraz zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym lub wycofaniem. Podczas zajęć organizowane są liczne ćwiczenia oraz zabawy mające na celu pomóc uczestnikom terapii w przezwyciężaniu ich własnych słabości oraz
ograniczeń. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej i odbywają się raz w tygodniu.
f) Terapia grupowa dla dzieci z nieśmiałością, mutyzmem i zaburzeniami lękowymi
Zajęcia odbywają się pod hasłem: „Poszukiwacze odwagi”. Poprzez różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia, dzieci
mają możliwość przełamywania własnych barier, ograniczeń i lęków. Terapia odbywa się raz w tygodniu.
g) Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów oraz Doradców Zawodowych z Powiatu Gostyńskiego
W ramach funkcjonowania Sieci organizowane są spotkania pedagogów lub doradców zawodowych, podczas których odbywają się różnego rodzaju szkolenia i wykłady. Sieci stanowią także płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz
istotnych informacji między pedagogami oraz doradcami zawodowymi.
h)Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów
Każdego roku pracownicy Poradni prowadzą różnego rodzaju wykłady, prelekcje oraz warsztaty, skierowane zarówno do uczniów, nauczycieli jak i rodziców.
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Miasto Kościan i powiat kościański

I Liceum Ogólnokształcące
im. Oskara Kolberga
w Kościanie

Al. Kościuszki 3
64-000 Kościan
tel./fax. (065) 512-04-04
e-mail: lo1.koscian@gmail.com
https://www.lo1-koscian.pl/
fb: https://www.facebook.com/liceumkoscian/

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie jest bardzo obszerna. Uczniowie mogą wybrać naukę w jednej z pięciu klas. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami oraz różnymi
organizacjami. Uczniowie uczestniczą też w projektach, rozszerzających zakres oferowanych przez szkołę zajęć.
Licealiści mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas licznych zajęć pozalekcyjnych, uczestniczyć w wymianach ze szkołami w Niemczech oraz ze szkołą z Izraela (od roku 2015).

Rekrutacja 2020/2021
KLASA 1a
1)* przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski; drugi język: język niemiecki;
2) przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski; drugi język: język niemiecki;
*grupa zostanie utworzona, gdy wybierze ją odpowiednia liczba uczniów.

KLASA 1b
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski; drugi język: język niemiecki lub język hiszpański;*
*języki do wyboru, grupa zostanie utworzona, gdy dany język wybierze odpowiednia liczba uczniów.

KLASA 1c
przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski; drugi język: język niemiecki lub język hiszpański;*
*języki do wyboru, grupa zostanie utworzona, gdy dany język wybierze odpowiednia liczba uczniów.

KLASA 1d
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; drugi język: język niemiecki lub język
francuski;*
*języki do wyboru, grupa zostanie utworzona, gdy dany język wybierze odpowiednia liczba uczniów.

KLASA 1e
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; drugi język: język niemiecki;
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Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Konopnickiej
w Kościanie

ul. Marii Konopnickiej 1
64-000 Kościan
tel./fax. (065) 5122931
e-mail: zssp@poczta.onet.pl
https://zss-koscian.pl/
fb: http https://www.zss-koscian.pl

Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym oraz do samodzielnego funkcjonowania i podjęcia pracy zawodowej, a w przypadku dzieci z głęboką niepełnosprawnością – rozwijanie podstawowych życiowych funkcji, prawidłowych reakcji na bodźce i zmiany środowiska.
Zadania te szkoła realizuje nie tylko poprzez kształcenie ogólne i zawodowe, ale także przez rehabilitację,
rewalidację, terapię i wychowanie.

Rekrutacja 2020/2021
Szkoła Podstawowa Specjalna w Kościanie. Do szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie wniosku rodziców
lub prawnych opiekunów oraz aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego. Ze względu na specyfikę szkoły uczniowie przyjmowani mogą być w trakcie roku szkolnego.
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kościanie. Do szkoły branżowej przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodzica lub prawnego opiekuna, zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na zajęcia praktycznej nauki zawodu, aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego. Szkoła branżowa kształci uczniów w zawodach m. in.: ślusarz, piekarz, cukiernik, kucharz.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kościanie. Nauka w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
trwa 3 lata (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24.r.ż.) i obejmuje
naukę czynności pracy w takich specjalnościach jak: ceramika i wyrób artykułów pamiątkarskich, ogrodnictwo, gospodarstwo domowe, obsługa komputera.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim na podstawie wniosku rodziców lub prawnych opiekunów i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmujący opieką dzieci w wieku od 0 do 7 lat, posiadające
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie WWRD. Celem działania zespołu jest realizowanie zadań
polegających na stymulowaniu sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej małego dziecka.

Zapoznania się z ofertą szkoły jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły.
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Franciszka Ratajczaka
w Kościanie

ul. Wielichowska 4A
64-000 Kościan
tel. (065) 511 41 35
tel./fax (065) 512 64 66
e-mail: sekretariat@zsp- koscian.pl
www.zsp-koscian.pll
fb:https://www.facebook.com/ZSPKoscian

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .Franciszka Ratajczaka w Kościanie to szkoła z tradycjami. Naszą kadrę stanowią doświadczeni, kreatywni nauczyciele. Jesteśmy szkołą z honorowym tytułem „ Srebrnej Szkoły 2020”ponieważ
otrzymaliśmy„ Srebrną Tarczą” w rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, w którym nasze Technikum zajęło
16 miejsce w Wielkopolsce. Posiadamy nowoczesna halę sportową, dobrą lokalizację, oraz rozbudowująca się stale bazę
dydaktyczną. Nasi uczniowie uzyskują wysoką zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych. Uczestniczymy
w wielu projektów unijnych, rozwijających zainteresowania oraz umiejętności: Erasmus+, eTwinning, Czas zawodowców Bis-Zawodowa Wielkopolska, Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020. Wybierając naszą szkołę w Kościanie zapewnisz sobie życiowy sukces.

Liceum Ogólnokształcące.

Rekrutacja 2020/2021

Oferujemy kierunki liceum: prozdrowotny, sportowo-rekreacyjny

Technikum.
Kształcimy w zawodach technik: budownictwa, ekonomista, elektryk, gazownictwa, geodeta, mechanik, reklamy,
rachunkowości.

Branżowa szkoła I Stopnia.
Kształcimy we wszystkich zawodach m.in. cukiernik, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca oraz w pozostałych zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów w klasie wielozawodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Dzień otwarty
20 marca 2020 r.
Zapraszamy
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Nietążkowo, ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
tel. (065)518 00 27
tel./fax (065) 518 96 60
e-mail: sekretariat@zspnietazkowo.pl
www.zspnietazkowo.pl
fb: https://www.facebook.com/ZSPNietazkowo

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie to szkoła z tradycjami. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Posiadamy trzy budynki dydaktyczne, pełnowymiarową salę gimnastyczną
oraz nowoczesny internat. Uczestniczymy w wielu projektach zewnętrznych, podnoszących kompetencje nauczycieli
i uczniów. Wybierając szkołę w Nietążkowie zapewnisz sobie życiowy sukces.

Rekrutacja 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące.
Oferujemy kierunki liceum: ogólne, policyjne, policyjne konne, wojskowe, strażacko-ratownicze, a od roku szkolnego 2020/2021 klasę sportową o specjalnościach piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna.

Technikum.
Kształcimy w zawodach technik: hotelarstwa z concierge, architektury krajobrazu, informatyk, fotografii i multimediów, rolnik, żywienia i usług gastronomicznych, spedytor, inżynierii środowiska i melioracji.

Branżowa szkoła I Stopnia.
Kształcimy we wszystkich zawodach m.in. dekarz (objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy), cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz, rolnik, stolarz, ślusarz – klasy wielozawodowe.

Szkoła Policealna.
Dla osób dorosłych. Oferujemy dwa kierunki kształcenia: technik BHP (BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem
w środowisku pracy), florysta (OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
Kształcimy w dwóch zawodach: rolnik (ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej), florysta (OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych).

Dzień otwarty
19 marca 2020 r. godz. 16.00 – 19.00
21 marca 2020 r. godz. 9.00 – 12.00
Zapraszamy
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Zespół Szkół
w Krzywiniu

ul. Gen. D. Chłapowskiego 34
64-010 Krzywiń
tel. 655-170-503
e-mail: kancelariauczniowskaB@zskrzywin.pl
www.zskrzywin.pl
Jesteśmy również dostępni na Facebooku

ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ! ZBUDUJ JĄ ZE SZKOŁĄ BRANŻOWĄ I STOPNIA W KRZYWINIU.
- Miła atmosfera
- Możliwość rozwijania swoich zainteresowań
- Indywidualne podejście do każdego ucznia
- Możliwość nauki języka angielskiego lub niemieckiego

Rekrutacja 2020/2021
KLASY WIELOZAWODOWE
KSZTAŁCIMY W TAKICH ZAWODACH JAK:
• Mechanik motocyklowy,
• Fryzjer,
• Wędliniarz
• Piekarz
• Cukiernik
• Stolarz
• Ślusarz
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
• Sprzedawca
• Rolnik
• Kucharz
• Fotograf
• Lakiernik
• Blacharz samochodowy
I innych zgodnie z zapotrzebowaniem
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Kościanie

ul. Kościelna 5a
64-000 Kościan
tel. 65 512 17 60
fax 65 511 74 21
e-mail: poradnia_koscian@poczta.onet.pl
www.poradniakoscian.szkolnastrona.pl

Misja Poradni:
„Razem pomagamy lepiej”
udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i rodzicom oraz wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych
Wizja Poradni:
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie to nowoczesna, dobrze wyposażona placówka oświatowa, zatrudniająca specjalistów
diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
• zapewniamy naszym klientom udzielanie wszechstronnej i merytorycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz związanej z doradztwem zawodowym,
• pomagamy pokonywać napotykane trudności osobom i instytucjom zgłaszającym problemy dydaktyczne i wychowawcze, wspieramy w sytuacjach trudnych,
• dostrzegamy potrzeby każdego klienta i efektywnie reagujemy na zgłaszane problemy.
Wiodące zadania Poradni:
• psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna diagnoza dzieci i młodzieży,
• udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom,
• wspomaganie rodziny oraz szkoły w stymulowaniu całościowego rozwoju dziecka od urodzenia, po dziecko w wieku przedszkolnym
i młodsze na pierwszym oraz kolejnych etapach edukacyjnych,
• wspieranie edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych, w tym udzielanie wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych i przewlekle
chorych w zakresie ich edukacji i wychowania,
• wspomaganie rodziców i nauczycieli w optymalnej organizacji procesu edukacyjnego rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
•  profilaktyka agresji i przemocy w szkołach oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych,
• wspieranie rodzin mających trudności z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci.
Ważnym zadaniem statutowym Poradni jest pomoc rodzinie i szkole w pracy z dzieckiem napotykającym trudności szkolne, a także z dzieckiem szczególnie uzdolnionym. Klienci zgłaszający się po pomoc uzyskują rzetelną diagnozę możliwości poznawczych, rozwoju emocjonalnego
i funkcjonowania społecznego dziecka. Diagnoza obszarów funkcjonowania pozwala na dotarcie do przyczyn sygnalizowanych trudności i określenie mocnych i słabszych stron dziecka oraz wdrożenie wspólnie z rodziną i szkołą odpowiednich metod czy systemu pracy. Dla optymalnego
funkcjonowania dziecka, ucznia szczególnie ważne jest wspomaganie rodziny oraz szkoły we wspieraniu rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych
Zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne dzieci i młodzieży często mają swoje źródło w zakłóceniach funkcjonowania rodziny i zwrotnie zakłócenie to podtrzymują lub pogłębiają. Tak więc do poradni zgłaszane są także problemy związane wprost z zaburzonym funkcjonowaniem
rodziny, takie jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm lub nadużycia seksualne. Wsparcia i pomocy wymagają także rodziny dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych w związku z tym, że przewlekła choroba lub niepełnosprawność dziecka jest dużym czynnikiem ryzyka dysfunkcjonalności rodziny rozumianej jako system. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mają prawo znaleźć się w środowisku szkolnym, sprzyjającym ich pełnemu rozwojowi. Szansę na takie funkcjonowanie daje edukacja włączająca.
Do głównych zadań statutowych poradni należy udzielanie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom oraz nauczycielom.
Realizacja tych zadań polega najczęściej na działalności diagnostyczno - orzeczniczej i pracy indywidualnej z dzieckiem lub jego rodzicem. Taki
tryb pracy sprawia, że oddziaływania podej¬mowane przez poradnię i szkołę na podstawie wskazań poradni, ukierun¬kowane są na dziecko,
a rodzina, jako priorytetowe środowisko życia i rozwoju dziecka jest angażowana w możliwie dużym stopniu w proces pokonywania trudności
dziecka i usuwania ich przyczyn.
Dlatego też w codziennej pracy Poradni nacisk kładziony jest również na jak najlepszą współpracę ze szkołami i przedszkolami z rejonu
działania placówki, by mając pełną świadomości tego, że udzielanie pomocy dziecku przeżywającemu niepowodzenia i lęk w szkole, zapobiegać ewentualnym późniejszym większym problemom w pełnym i dojrzałym funkcjonowaniu młodego człowieka w życiu dorosłym. Nauczenie
zbuntowanego nastolatka konstruktywnego rozwiązywania swoich problemów w młodszych latach szkolnych daje szanse na wyposażenie go
w umiejętności i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i społecznie i pozwoli uodpornić go na czyhające na młodych formy
uzależnienia i grupy subkulturowe.
Podejście systemowe naszej placówki wykracza poza system rodzinny i jest systematycznie wzbogacane o współdziałanie środowiskowe
i współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i placówkami udzielającymi specjalistycznej pomocy.
Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz prowadzenie różnych form terapii wymaga od pracowników naszej placówki, wysokich kwalifikacji zawodowych, odpowiednich predyspozycji emocjonalnych i znacznej kultury etycznej. Działania takie opierają się na głębokim
wglądzie i rozumieniu szczególnej sytuacji osoby poszukującej pomocy, umiejętności nawiązana kontaktu i stosowania różnych procedur psychokorekcyjnych. Uzyskanie przez profesjonalną kadrę odpowiednich umiejętności oraz dyspozycji emocjonalnych wymaga ciągłego podnoszenia
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kwalifikacji
i doskonalenia warsztatu pracy.

Miasto Rawicz i powiat rawicki

Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Rawiczu

ul. Jarosława Dąbrowskiego 29
63-900 Rawicz
tel/fax (65) 546 44 82
e-mail: lo1@powiatrawicki.pl
http://www.1lorawicz.pl
fb: https://www.facebook.com/lorawicz1

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju i profili, spośród których wybierzesz coś dla siebie.
Każda z proponowanych przez nasz klas pozwoli Ci uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia
wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.
Możesz wybierać spośród 7 profili.

Rekrutacja 2020/2021
PROFIL MATEMATYCZNO - FIZYCZNY
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
• Matematyka, Fizyka, J. angielski lub J. niemiecki
Drugi język: J. angielski lub J. niemiecki lub J. francuski lub J. hiszpański PP

PROFIL BIOLOGICZNO–CHEMICZNY
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
• Biologia, Chemia, J. angielski lub J. niemiecki
Drugi język: J. angielski lub J. niemiecki lub J. francuski lub J. hiszpański PP

PROFIL HUMANISTYCZNY
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
• J. polski, Historia, J. angielski lub J. niemiecki
Drugi język: J. angielski lub J. niemiecki lub J. francuski lub J. hiszpański PP

PROFIL DZIENNIKARSKO-PRAWNY (patronat UAM w Poznaniu)
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
• Historia, WOS, J. angielski lub J. niemiecki
Drugi język: J. angielski lub J. niemiecki lub J. francuski lub J. hiszpański PP

PROFIL MATEMATYCZNY
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
• Matematyka, Biologia, J. angielski lub J. niemiecki
Drugi język: J. angielski lub J. niemiecki lub J. francuski lub J. hiszpański PP

PROFIL JĘZYKOWY
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
• J. angielski, J. niemiecki, Geografia

KLASA MUNDUROWA (KADECKA) – patronat AWL we Wrocławiu
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: WOS, Geografia, J. angielski lub J. niemiecki
Drugi język: J. angielski lub J. niemiecki lub J. francuski lub J. hiszpański PP
DODATKOWE ZAJĘCIA: po 3 godz. w każdej klasie SŁUŻBY MUNDUROWE

Dzień otwarty
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu zapraszają na Drzwi Otwarte Szkoły, które odbędą się
13 marca 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00.
W programie m.in. prezentacja profili i obiektu szkoły.
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WSCKZiU
w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz
tel. 65 545 21 20, fax 65 545 23 97
e-mail: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl
www.medyk-rawicz.com.pl
fb: https://pl-pl.facebook.com/WSCKZiU.Rawicz

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu jest placówką publiczną, policealną, kształcącą bezpłatnie. Zapewniamy praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe. Posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe, Centrum Multimedialne i Internat. Kształcimy również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz innych kursach umożliwiających zdobycie nowych umiejętności.

Rekrutacja 2020/2021
Technik Masażysta
Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi
chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik Usług Kosmetycznych
Udziela porad w zakresie kosmetyki zachowawczej. Wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych. Wspiera i motywuje do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Opiekunka Dziecięca
Sprawuje fachową opiekę nad małymi dziećmi. Pilnuje bezpieczeństwa dziecka i dba o jego potrzeby. Organizuje
zabawy i zajęcia ruchowe wpływające na prawidłowy rozwój.

Opiekun Medyczny
Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej. Pomaga zaspokajać potrzeby psychospołeczne. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów.

Dzień otwarty
Dni otwarte w Wielkopolskim Samorządowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
odbędą się 18 kwietnia 2020 r. (sobota)
oraz 30 maja 2020 r. (sobota)
w godzinach 10.00-17.00
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Zespół Szkół
im. Jana Pawła II
w Jutrosinie

ul. Wrocławska 39
63 - 930 Jutrosin
tel./fax. (065) 547 12 12
e-mail: zsoizjutrosin@op.pl
www: zs.jutrosin.eu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie jest szkołą wiodącą w rejonie. Uzyskuje bardzo dobre wyniki nauczania
– 100 % zdawalność egzaminu maturalnego. Wszyscy absolwenci zainteresowani studiami uzyskują indeksy wyższych
uczelni. Szkoła charakteryzuje się wysokim poziomem wychowawczym, którego źródłem jest nauczanie wielkiego
przyjaciela młodzieży, Patrona naszej szkoły Papieża Jana Pawła II. W ciągu minionych 25 lat szkoła ukształtowała
swój unikalny charakter -nasi uczniowie określają naszą szkołę „ swoim drugim domem”.

Rekrutacja 2020/2021
Liceum ogólnokształcące – profil matematyczno-fizyczny.
Przygotowuje uczniów do studiów w zakresie politechnicznym. Matematyka i fizyka nauczane są w zakresie rozszerzonym.
Liceum ogólnokształcące – profil biologiczno-chemiczny.
Przygotowuje uczniów do studiów uniwersyteckich –na biologii, chemii, medycynie i innych przyrodniczych. Biologia i chemia nauczane są w zakresie rozszerzonym.
Liceum ogólnokształcące – profil matematyczno-geograficzny.
Przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach prawniczych. Matematyka i geografia nauczane są w zakresie rozszerzonym.
Liceum ogólnokształcące – profil humanistyczny.
Przygotowuje uczniów do studiów humanistycznych – polonistyka, germanistyka, anglistyka. J. polski, j.
niemiecki, j. angielski nauczane są w zakresie rozszerzonym.
Szkoła Branżowa I Stopnia – wielozawodowa.
Uczymy wszystkich zawodów. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie zaświadczenia o miejscu odbywania praktyk zawodowych.

Dzień otwarty
Dzień otwarty – odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. od godziny 9,00 do godziny 14,00.
Osoby zainteresowane zapraszamy również w innych dla siebie dogodnych terminach
po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
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Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie

ul. Dworcowa 29
64-940 Bojanowo
tel./fax. (065) 545 6231; 545 63 43
e-mail: zspt@powiatrawicki.pl
http://zsptbojanowo.pl/
https://www.facebook.com/zsptbojanowo/

Szkoła stawia na ucznia i jego wykształcenie poprzez zatrudnianie specjalistów z danej dziedziny. Z nami osiągniesz sukces zawodowy, a egzamin nie będzie dla ciebie żadnym problemem. Łączymy ponad stuletnią tradycję z nowoczesnością. Gwarantujemy przyjazną atmosferę i indywidualne podejście.

Rekrutacja 2020/2021
Technikum
Technik weterynarii
Zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy, polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne
i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może
również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.

Technik informatyk
Zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Technik rolnik
Zawód w ramach, którego wykonuje się prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin
w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

Technik spedytor
Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych
oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów.

Branżowa Szkoła I i II stopnia
Uczniowie samodzielnie wybierają zawód i odbywają kształcenie ogólne w szkole, zawodowe teoretyczne w centrach kształcenia zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywają u wybranego pracodawcy

Liceum Ogólnokształcące
Nauka w liceum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie ogólne
i może podjąć naukę na uczelniach wyższych.

Dzień otwarty
3o marca 2020 w godzinach 9:00-18:00
Serdecznie zapraszamy do szkoły, uczniów oraz rodziców.
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Zespół Szkół
im. St. Mikołajczyka
w Miejskiej Górce

ul. Marii Konopnickiej 3
63-910 Miejska Górka
tel./fax. (065) 547 41 25
e-mail: sekretariat@zsmg.info
https://www.zsmg.info

Wybierz rozwój - wybierz ZSMG – Szkołę Nowych Możliwości!

Co Nas wyróżnia? Bogate zaplecze dydaktyczne: pracownia fizyczna, matematyczna, biologiczna i chemiczna; nowoczesna sala
do nauki języków obcych, pracownia informatyczna z najnowszej generacji sprzętem komputerowym, biblioteka z czytelnią, nowoczesna hala sportowa, salki fitness i cardio, boisko wielofunkcyjne, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, kompleks boisk sportowych,
skatepark, kort tenisowy, sklepik ze zdrową żywnością ”Pszczółka”. Prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz Koło Charytatywne.

Rekrutacja 2020/2021
Profil humanistyczny (liceum ogólnokształcące)
Pasjonuje Cię sztuka, interesujesz się filmem, teatrem, lubisz dyskutować? Jeśli czujesz, że drzemie w Tobie artysta – to jest
właśnie profil dla Ciebie!

Profil lingwistyczny (liceum ogólnokształcące)
Interesują Cię języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański? A może pasjonuje Cię lektura prasy obcojęzycznej? Lubisz dyskutować w językach obcych i zdobywać wiedzę o kulturze, historii i geografii?

Profil biologiczno-chemiczny (liceum ogólnokształcące)
Nurtują Cię pytania związane z funkcjonowaniem organizmów, ich budową i nie tylko? Odkryłeś w sobie fascynację florą
i fauną? Na wszystkie nurtujące Cię pytania odpowiedzi znajdziesz na tym profilu!

Profil matematyczno-fizyczny (liceum ogólnokształcące)
Podstawą badań są eksperymenty i doświadczania a siłą praktyczność wiedzy i możliwość odnajdowania jej w życiu codziennym. Marzysz o studiach politechnicznych, technicznych lub ekonomii? Dobry wybór!!

Branżowa Szkoła I stopnia
Uczniowie kształcą się w wybranych przez siebie zawodach w klasach wielozawodowych korzystając z bogatej bazy
dydaktyczno-sportowej szkoły.

Kierunek „Prawno-Policyjny” możliwy do wyboru, dodatkowo, na każdym profilu w LO

Uczniowie realizują podstawę programową oraz dodatkowe zajęcia kierunkowe: Wiedza o Policji, Podstawy prawa, Szkolenie
strzeleckie, Samoobrona, I Pomoc oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami Policji. Uczniowie realizują
podstawę programową oraz dodatkowe zajęcia kierunkowe: Wiedza o Policji, Podstawy prawa, Szkolenie strzeleckie, Samoobrona, I Pomoc oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami Policji.

Kierunek „Służba Więzienna” możliwy do wyboru, dodatkowo, na każdym profilu w LO

Uczniowie realizują podstawę programową oraz dodatkowe zajęcia kierunkowe: Wiedza o Służbie Więziennej, Podstawy prawa z elementami prawa karnego wykonawczego, Samoobrona,Szkolenie strzeleckie, I pomoc oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych z funkcjonariuszami z Zakładu Karnego

Kierunek „Służba Pożarnicza” możliwy do wyboru, dodatkowo, na każdym profilu w LO

Uczniowie realizują podstawę programową oraz dodatkowe zajęcia kierunkowe: zajęcia z zakresu EdB, Struktura Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie jednostek straży pożarnej, zajęcia sportowe rozwijające sprawność fizyczną oraz zajęcia z I pomocy.

Innowacja „e-sport” możliwy do wyboru, dodatkowo, na każdym profilu w LO

E –sport to nauka logicznego i analitycznego myślenia, panowania nad emocjami, współpraca w zespole, doskonalenie umiejętności językowych, zgłębianie taktyk danej gry. W ramach innowacji, m. in. grafika komputerowa, projektowanie 3D, spotkania
z psychologiem.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Dla Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej możliwość bezpłatnej nauki w liceum w formie zaocznej. Nauka trwa tylko
4 semestry..
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Tylko w naszej szkole masz możliwość spotkać się ze służbami mundurowymi oraz poznać tajniki ich pracy. Przekonać się, czy wybrany przez Ciebie
zawód, to zawód Twoich marzeń.
Przekonaj się, że nasza szkoła ma wybitnych uczniów i absolwentów. Oni
radzą sobie doskonale i nigdzie nie są tylko na chwilę….
ZAPRASZAMY na DRZWI OTWARTE!!!

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II
w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9F
63-900 Rawicz
tel. 65 546 15 07
e-mail: zss@powiatrawicki.pl
zss-rawicz.pl

Oferujemy kształcenie na wszystkich etapach edukacji.
Specjalizujemy się w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz skierowanie z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Rekrutacja 2020/2021

Zespół Szkół realizuje nauczanie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w:
SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA w dowolnie wybranym zawodzie dla młodzieży:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY dla młodzieży:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ZESPOŁACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU
ODBYWA SIĘ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY
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Zespół Szkół Zawodowych
im. Stefana Bobrowskiego
w Rawiczu

ul. Gen. J. Hallera 12
63-900 Rawicz
Telefon: 065-545-3072
Fax: 065-545-2235
e-mail: zsz@powiatrawicki.pl
http://www.zszrawicz.pl

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu to szkoła z 70-letnią tradycją.
Posiada bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Kształci w zawodach potrzebnych na współczesnym rynku pracy.
Posiada przyjazną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
Zapewnia atrakcyjne staże i praktyki zawodowe.
Zapewnia wszechstronny rozwój i możliwość zdobycia doświadczenia

Rekrutacja 2020/2021
Technik budownictwa
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik ekonomista
Technik elektryk
Technik teleinformatyk
Technik handlowiec
Technik logistyk
Technik mechanik
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcimy w następujących zawodach:
fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, złotnik-jubiler, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, krawiec, stolarz, tapicer, cieśla, mechanik pojazdów samochodowych.
OFERTA ZAWODÓW MOŻE BYĆ ROZSZERZONA W ZALEŻNOŚCI
OD POTRZEB ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW
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Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9e
63-900 Rawicz
tel./fax. tel. (65) 614 18 54,
(65) 614 27 98 (065)
e-mail: ppp@powiatrawicki.pl
www.poradniarawicz.pl

OFERTA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PORADNIĘ
PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNĄ W RAWICZU
W zakresie diagnozowania:
– badania psychologiczne określające potencjał rozwojowy dzieci,
– badania diagnostyczne dzieci i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi
– badania predyspozycji zawodowych,
– badania pedagogiczne poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych,
– badania diagnostyczne uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu,
– badania logopedyczne rozwoju i zaburzeń mowy dzieci i młodzieży,
– przesiewowe badania funkcji poznawczych,
– przesiewowe badania mowy, wzroku i słuchu,
– orzekanie, opiniowanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia specjalnego,
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i profilaktyczno – wychowawczej
W zakresie wspomagania:
– udzielanie porad rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom i innym zainteresowanym w zakresie problemów emocjonalnych, dydaktycznych, wychowawczych, związanych z wyborem zawodu – w formie konsultacji,
pogadanki, wykładu, warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych,
– grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych,
– grupa wsparcia dla rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących,
– grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem,
– grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
– grupa wsparcia dla dyrektorów przedszkoli,
– warsztaty sensoplastyczne,
– Klub J,
– Powiatowy Zespół Samokształceniowy Logopedów,
– dyżury poniedziałkowe dla rodziców, uczniów, nauczycieli w godzinach od 16:00 do19:00 (nie jest wymagane
wcześniejsze umawianie się).
Profilaktyka obejmuje:
– współudział w tworzeniu lokalnych programów zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży,
– prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
– warsztaty integracyjno – adaptacyjne dla dzieci i młodzieży z klas pierwszych poszczególnych typów szkół
– „Szkołę dla rodziców i wychowawców”
– treningi asertywności,
– treningi antystresowe,
– mediacje i interwencję kryzysową
W zakresie terapii:
– terapia psychologiczna,
– terapia logopedyczna (w tym terapia jąkania),
– zajęcia rewalidacyjne z dziećmi słabosłyszącymi i niesłyszącymi
oraz ze słabowidzącymi,
– terapia pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi,
– terapia dzieci i młodzieży z fobią, mutyzmem, anoreksją, bulimią,
– działania terapeutyczne wspomagające funkcjonowanie rodziny,
– terapia SI,
– działania terapeutyczne wspomagające funkcjonowanie rodziny,
– terapia SI.
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szkoły wyższe

Studiuj w Lesznie!
Wyższa Szkoła Humanistyczna zaprasza!
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie istnieje na rynku edukacyjnym od 2001
roku. Przez te lata mury uczelni opuściło ponad 8 tysięcy absolwentów studiów I i II stopnia oraz kilka tysięcy słuchaczy
studiów podyplomowych. Szkoła czterokrotnie przeszła pozytywnie kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co świadczy
o dobrej i prowadzonej zgodnie z przepisami prawa jakości kształcenia.

Oferta edukacyjna uczelni na rok akademicki 2020/2021 obejmuje:
studia I stopnia: administracja, dietetyka, pedagogika
studia II stopnia: pedagogika
jednolite studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (po uzyskaniu zgody Ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego ).
studia I stopnia: administracja, dietetyka, pedagogika
studia II stopnia: pedagogika
jednolite studia magisterskie: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (po uzyskaniu zgody Ministra właściwego ds.
szkolnictwa wyższego).
Na każdym z tych kierunków proponujemy specjalności dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, zwłaszcza tego
najbliższego, lokalnego. Aktualnie dokonujemy zmian w programach, metodach i formach kształcenia, by nasi absolwenci
wyróżniali się wysokimi umiejętnościami praktycznymi w zakresie wybranego kierunku studiów.
Studia podyplomowe dla osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub poszerzać wiedzę.
System pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
i stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Student znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może także wnioskować o przyznanie zapomogi.
Atuty praktyczne: idealne położenie w centrum Leszna, bliskość dworca PKP i PKS, nowoczesna baza lokalowa, kształcenie na odległość (e-learning, webinarium), bardzo dobra infrastruktura dla osób niepełnosprawnych.
Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym!
Na terenie szkoły jest szereg istotnych udogodnień, wśród nich m.in. winda, podjazdy, szerokie korytarze, automatyczne
drzwi, a także własna wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu dla studentów niepełnosprawnych. Studenci mogą także
ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do rodzaju niepełnosprawności
(indywidualna organizacja studiów) oraz wsparcie finansowe.
Szkoła uczestniczy w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ i współpracuje z uczelniami wyższymi z Czech, Słowacji, Hiszpanii i Turcji, co stwarza studentom możliwości wyjazdu na praktyki i naukę za granicą.
Organizujemy konferencje naukowe na dużą, nawet międzynarodową skalę oraz warsztaty i szkolenia, do których studenci WSH mają pełny dostęp w celu zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy wyniesionej ze studiów. Studenci
mogą także brać czynny udział w konferencjach i publikować swoje artykuły.

Masz ciekawe pomysły na rozwój lub zmiany na uczelni?
Chętnie podyskutujemy nad możliwościami ich realizacji i spróbujemy je wdrożyć!
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Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie
WARSZTATY
• Myślenie wizualne TIK na lekcjach języka polskiego
• Trening zastępowania agresji
• Gry z zabawy w języku angielskim w przedszkolu
• Film jako narzędzie dydaktyczne i wychowawcze

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno
Tel. 65 529 90 62
Fax 65 529 31 09
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl
facebook.com/cdnleszno
twitter.com/cdnleszno

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH:
• Prawa i obowiązki nauczyciela
• Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję
• Działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty
• Ocenianie kształtujące
PROMOCJA NOWYCH TECHNOLOGII

•
•
•
•
•

Skazani na sukces – wykorzystanie social-mediów w promocji
ClassFlow - lekcja w chmurze
Wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego i nie tylko
Python w szkole podstawowej
#GreenStudio

KONKURSY
• Będę Biznesmenem – BeBi
• #GłosujeDecyduje
• Wielkopolska – moja duma
• High School Science Lab Konkurs
• Recytatorski #PanTadeusz
SZKOLENIA
• Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
• Preorientacja zawodowa w przedszkolu
• Jak przygotować się do obserwacji lekcji
• Orientacja zawodowa w szkole podstawowej
• Zintegrowany system kwalifikacji
KURSY
• Kurs kierownika i opiekuna wycieczek szkolnych
• Kurs kierownika wypoczynku
• Awans zawodowy nauczyciela
• Mediacje szkolne i rówieśnicze
• Nauczanie kooperatywne
LEKCJE BIBLIOTECZNE (realizuje PBP Leszno)
•
Leszno mój region, moje miejsce
•
Biblioteka pedagogiczna w „pigułce”
•
Biblioteki cyfrowe - alternatywa dla bibliotek klasycznych
•
Od tradycyjnej książki do e-booka
•
„Mapa Karier” - zajęcia z orientacji zawodowej
WARSZTATY BIBLIOTECZNE (realizuje PBP Leszno)
•
Szlakiem wiatraków w powiecie leszczyńskim
•
Spotkanie z Teatrem Kamishibai
•
Lapbookowe ABC, czyli jak zrobić lapbook
•
Spotkanie z Nelą - małą reporterką
•
Komiks sposobem na nudę. Tworzymy komiksowe opowieści
•
Wiosna, lato, jesień, zima z książką się zaczyna...
•
Poznajemy zawody - preorientacja zawodowa przedszkolaków
PROMUJEMY NOWOCZESNE, OSADZONE W NAJNOWSZYCH TECHNOLOGIACH FORMY I METODY PRACY,
WZBOGACAMY, INSPIRUJEMY I MODERNIZUJEMY WARSZTAT PRACY KAŻDEGO NAUCZYCIELA
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Stacja Biznes
Stacja Biznes to jedyne miejsce w Lesznie świadczące bezpłatną usługę coworkingu. Zatem jeżeli wykonujesz wolny zawód lub twoja firma nie ma jeszcze
swojej siedziby, możesz przyjść popracować w odpowiednio wyposażonej do
tego przestrzeni. Na miejscu jest dostęp do Internetu, rzutnika, a także darmowej
kawy i herbaty. W lokalu na leszczyńskim deptaku możesz również umawiać się
na spotkania ze swoimi kontrahentami. Z tej usługi korzysta wiele głównie młodych osób reprezentujących bardzo różne branże.

To jedyne takie miejsce w Lesznie, gdzie walutą za udostępnienie go jest chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie przedsięwzięcia odbywające się w lokalu przy ulicy Słowiańskiej są bezpłatne. Organizatorzy zajęć, którym Stacja Biznes udostępnia swoją przestrzeń, nie
płacą za jej wynajem, ale warunkiem jest niepobieranie opłat od uczestników
wydarzeń. Działalność placówki finansowana jest przez Urząd Miasta Leszna,
a także przez partnerów, czyli lokalne firmy, których sukcesywnie przybywa.

Notatki

Notatki
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Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – jednostka organizacyjna samorządu Województwa Wielkopolskiego
funkcjonuje na terenie subregionu leszczyńskiego już dwa lata. W tym czasie
nawiązała szereg partnerstw ze środowiskiem edukacyjnym, biznesowym oraz
instytucjami wspierającymi.
Wspieramy inicjatywy związane z promowaniem nauki w rzemiośle, na kierunkach technicznych oraz w systemie dualnym. Staramy się zaszczepić pasję
do zawodów już wśród dzieci przedszkolnych. Uczniom pomagamy w świadomym wyborze ścieżki kariery prowadząc warsztaty grupowe i konsultacje
indywidualne. Ważnym aspektem dla nas jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych, dlatego chętnie włączamy się w konkursy związane z promowaniem
pomysłów biznesowych młodych ludzi.
Korzystając z dobrodziejstwa dofinansowań unijnych piszemy i realizujemy
projekty z programu Erasmus + oraz POWER dzięki którym młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe za granicą i poznaje kraje wspólnotowe.
Chcąc brać aktywny udział we wdrażaniu i tworzeniu sieci wsparcia doradztwa zawodowego powołaliśmy Klub Doradców Kariery, który ma za zadanie
integrować, sprzyjać wymianie dobrych praktyk i umożliwiać podnoszenie
kompetencji doradców.
Wspólnie z pozostałymi Centrami z województwa wielkopolskiego stworzyło System Informacji Zawodowej https://celujwzawody.pl pomocne narzędzie ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.
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