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Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych, wybór preferncji przez kandydatów.
Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego
i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.
Rekrutacja uzupełniająca.

Uwaga! Dokładne terminy związane z naborem zostaną podane na stronach internetowych po 15 kwietnia 2017 r.

Nabór elektroniczny pod adresem:

vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krotoszyńskim
www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl
www.powiat-krotoszyn.pl

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

www.powiat-krotoszyn.pl
starosta@krotoszyn.pl

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

Oddajemy do Waszych rąk Vademecum
Edukacyjne Powiatu Krotoszyńskiego na
rok szkolny 2017/2018. Kierujemy je przede
wszystkim do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Myśląc o wyborze szkoły musicie być świadomi tego, iż podejmujecie
jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Aby
była ona trafna – nie
kierujcie się modą
czy
powierzchownymi opiniami! Warto
zapoznać się
z
faktami

i zdobyć potwierdzone informacje. A takie
właśnie znajdziecie w niniejszym wydawnictwie, które przedstawia
ofertę szkół w powiecie krotoszyńskim.
Nasze szkoły oferują
wykwalifikowaną kadrę
nauczycielską, dobrze
wyposażoną
bazę,
ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
Przede
wszystkim stwarzają
szansę zdobycia ciekawego zawodu jak
też pozwolą uzyskać
wiedzę
ogólną

na takim poziomie, który gwarantuje
kontynuację nauki na wyższych uczelniach. Kolejne rankingi pokazują bowiem, że szkoły powiatu krotoszyńskiego
szczycić się mogą wysokimi wynikami
egzaminów zewnętrznych (maturalnych
i zawodowych).
Nasze wydawnictwo ma pomóc w skorzystaniu z tej bogatej oferty. Pragniemy Wam
uświadomić, że dobre wykształcenie, czy to
ogólne czy też zawodowe, to przepustka do
lepszej przyszłości.
Życzę wszystkim sukcesów w nauce i tego,
abyście decydując o swej przyszłości dokonali mądrych wyborów!
Starosta Krotoszyński

Stanisław Szczotka

I Liceum Ogólnokształcące

im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 1
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 36 49
fax: 62 725 36

Krotoszyńskie I LO należy do najstarszych
i najpopularniejszych szkół naszego powiatu.
Nasza szkoła przyciąga osoby zdolne, nietuzinkowe, pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności
przydatne w późniejszym życiu.
W I LO panuje niepowtarzalna atmosfera.
Nie tylko nauka, zeszyty i praca. Nasza codzienność to ciekawe wyjazdy naukowe, integracyjne
i rekreacyjne, zabawa, śpiew, taniec, prezentacja własnych talentów, czwartki tematyczne
i autorska telewizja HugonTV. Wszystkie te ciekawe zdarzenia sprawiają, że nasza szkoła jest miejscem dla każdego, dla olimpijczyka, sportowca,
artysty i średniaka, który chce po prostu dobrze
zdać maturę.

Drzwi otwarte: 22 kwietnia o godz. 10:00

www.liceumkollataj.edu.pl
e-mail: sekretariat@liceumkollataj.edu.pl
facebook.com/LiceumKollataj

Dołącz do najlepszych! Dasz radę!
Oferujemy szereg zajęć pozalekcyjnych naukowych i nienaukowych: działalność wolontariatu,
koła naukowe, zajęcia sportowe, udział w zajęciach uniwersyteckich i w Krotoszyńskiej Nocy
z Biologią. Organizujemy konkursy i imprezy,
wspomagając realizację pomysłów naszych
uczniów.
Co sprawia, że szkoła przyciąga tak wielu zdolnych ludzi? Z całą pewnością zróżnicowanie
profili. Ścisłe umysły mogą pogłębiać swoją
wiedzę w klasach matematyczno-fizycznych
oraz matematyczno-informatycznych. Oddział
biologiczno-chemiczny kształci przyszłych
medyków, farmaceutów, czy biotechnologów.
Humaniści rozwijają swoje zainteresowania
literackie, historyczne i językoznawcze. Każdy
z profili daje wiele możliwości i przygotowuje
do podjęcia studiów na wymarzonym kierunku.

OFERTA EDUKACYJNA
Przedmioty rozszerzone w planowanych klasach
pierwszych na rok szkolny 2017/2018
1a - matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
1b - biologia, chemia, j. angielski lub j. niemiecki
1c - j. polski, historia, j. angielski lub j. niemiecki
1d - j . polski, j. angielski lub j. niemiecki, biologia
lub geografia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 32 75

U braci Śniadeckich...
Patroni naszej szkoły - Jan i Jędrzej Śniadeccy- doskonale podkreślają politechniczny i przyrodniczy
charakter kierunków kształcenia w naszej szkole.
Profesjonalnie wyposażone pracownie: chemiczne, budowlane, logistyczne, weterynaryjne, geodezyjne i fotograficzne pozwalają na osiąganie wysokich wyników w nauce i z egzaminów zawodowych.

www.zsp1krotoszyn.pl
e-mail: zsp1krot@op.pl
facebook.com/zsp1krotoszyn

Od lat prowadzimy w naszej szkole warsztaty chemiczno-ekologiczne dla gimnazjalistów.
Aktywnie współpracujemy z uczelniami wyższymi
oraz firmami : Gembiak-Mikstacki sp.j., PPH „EWA”
S.A., MAHLE Polska Sp. z o. o.
Niemalże siedemdziesięcioletnia tradycja sprawia,
że nasza placówka wpisała się na trwałe w krajobraz Krotoszyna.

TECHNIKUM

Cerama, szkoła jakiej szukasz!

Jednym z naszych sukcesów jest zdobycie Srebrnej Tarczy w rankingu najlepszych Techników 2016
r. w Polsce (Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2016).

OFERTA EDUKACYJNA

Technik budownictwa – zdobywa wiedzę z zakresu
prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji, obmiarów i kosztorysów. Praca
w firmach budowlanych, w nadzorze budowlanym.

Fototechnik – zdobywa wiedzę z zakresu
fotografii, grafiki komputerowej. Zatrudnienie
w laboratoriach fotograficznych, reklamie,
w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

Technik geodeta - zdobywa wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
terenów, sporządzania map i tworzenia aktualizacji
baz danych ewidencji gruntów i budynków. Praca
w zakładach usług geodezyjnych, urzędach samorządowych, własna działalność.

Technik weterynarii – zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego. Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

Technik logistyk –zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów
i transportu. Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Drzwi otwarte: 13.04.2017 r. godz. 10:00

Technik analityk – zdobywa wiedzę z zakresu
analizy ilościowej, jakościowej surowców. Praca
w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych,
medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych
i toksykologicznych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Karola F. Libelta w Krotoszynie
Plac Jana Pawła II nr 5
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 22 28

To szkoła z tradycją i uznaną marką na rynku
edukacyjnym. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy uczniów, a także absolwentów.
W Ogólnopolskim XVII Rankingu Perspektywy
2017, Technikum nr 2 w Krotoszynie zajęło
pierwsze miejsce w zdawalności egzaminu
maturalnego w kategorii technika spośród
szkół tego typu w powiecie krotoszyńskim
i 26 miejsce w województwie wielkopolskim.
Szkoła „Kształci ludzi sukcesu”, a jej atutami
są: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza
dydaktyczna, niesamowity klimat oraz dogodna lokalizacja w centrum miasta. Uczniowie
realizują swoje pasje i uzyskują nowe kwalifikacje w wielu projektach unijnych.

www.zsp2.krotoszyn.net
e-mail: sekretariat@zsp2.krotoszyn.net
facebook.com/zsp2krot

TECHNIKUM

OFERTA EDUKACYJNA

Technik informatyk - umiejętności: posługiwanie się
systemami operacyjnymi, praca w sieciach, administrowanie systemami, programowanie i projektowanie.
Praca w firmach, bankach, instytucjach publicznych,
punktach serwisowych, czy ośrodkach obliczeniowych.
Technik organizacji reklamy - umiejętności z zakresu:
grafiki komputerowej, reklamy, marketingu i public
relations. Miejsca pracy: agencje reklamowe, biura
ogłoszeń, studia graficzne.
Technik ekonomista - umiejętności: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie roli menadżera, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych,
prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Miejsca pracy
to: banki, urzędy, przedsiębiorstwa, własna działalność
gospodarcza.
Technik żywienia i usług gastronomicznych - umiejętności z zakresu: planowania i oceniania żywienia,
przygotowywania potraw i napojów, produkcji wyrobów
kulinarnych, organizowania produkcji gastronomicznej
oraz planowania usług. Typowe miejsca pracy to: restauracje, kawiarnie, stołówki, catering.

Drzwi otwarte: 1 kwietnia o godz. 10:00

Technik hotelarstwa - umiejętności: dobieranie oferty
hotelowej zgodnie z potrzebami gości, sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich,
prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, udzielanie informacji turystycznej, sporządzanie dokumentacji
związanej z rozliczaniem kosztów pobytu gości, obsługa komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej, zakładanie i prowadzenie
własnej działalności gospodarczej. Miejsca pracy to:
hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe,
pensjonaty, zajazdy.

czych, organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
kontrolowanie pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności. Miejsca pracy to: przedsiębiorstwa
produkcyjne przedsiębiorstwa spożywczego, instytucje
prowadzące badania i ocenę żywności, instytucje prowadzące handel artykułami spożywczymi, instytucje
zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności, własna działalność gospodarcza.
Technik handlowiec – umiejętności: organizowanie
prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, organizowanie
i prowadzenie działalności handlowej. Miejsca pracy
to: małe i duże firmy handlowe, sklepy i hipermarkety,
firmy produkcyjne i usługowe, przedstawiciel handlowy
firmy, własna działalność gospodarcza.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(OD 1 WRZEŚNIA 2017 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

Wędliniarz – umiejętności: dokonywanie rozbioru
tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych
w przetwórstwie mięsa, wykonywanie prac związanych
z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych, magazynowanie i przygotowywania przetworów mięsnych
i tłuszczowych do dystrybucji.
Cukiernik – umiejętności: obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
sporządzanie półproduktów cukierniczych, sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych, dekorowanie
wyrobów cukierniczych.

Technik technologii żywności – umiejętności: wytwarzanie produktów spożywczych, obsługiwanie maszyn
i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożyw-

Kształcimy ludzi sukcesu!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Krotoszynie
ul. Zdunowska 81
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 23 48

To placówka dobrze znana, działająca już od XIX
wieku. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem w środowisku naszego regionu. Od 2005 roku nosi imię
wybitnego Polaka Jana Pawła II. Oferuje wykształcenie zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku
pracy. Nawiązuje bogatą współpracę zagraniczną.
Zdobywa dobrą markę jako ośrodek egzamina-

www.zspnr3.com.pl
e-mail: sekretariat@zspnr3.com.pl
facebook.com/Zetka3Krotoszyn

cyjny. Stawia na współdziałanie i partnerstwo dla
edukacji. Partnerzy strategiczni: MAHLE Polska
sp. z o.o., Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, Hotel—
Restauracja Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Niemieckie Stowarzyszenie Hoteli i Gastronomii, Akademia Kelnerska
Grzegorza Górnika.

Tylko u Nas solidnie nauczysz sie zawodu!

TECHNIKUM

OFERTA EDUKACYJNA

Kelner

Absolwent potrafi: przygotowywać salę, nakrywać i dekorować stoły, serwować potrawy i napoje, obsługiwać
przyjęcia, wykonywać pracę na stanowisku kelnera,
barmana, sommeliera, baristy.
Praca: restauracje, kawiarnie, hotele, bary, zajazdy, pensjonaty, kluby i firmy cateringowe, własna działalność
gospodarcza.
Technik elektryk
Absolwent potrafi: montować, naprawiać, obsługiwać,
konserwować instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne, wykonywać przyłącza urządzeń, naprawiać
silniki elektryczne, naprawiać uszkodzone rozdzielnie
energii elektrycznej.
Praca: energetyka, zakłady produkcyjne i naprawcze,
firmy rzemieślnicze, budowa nowych obiektów, własna
działaność gospodarcza.
Technik mechanik
Absolwent potrafi: posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną, stosować
podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów,
konstruować proste obiekty mechaniczne.

Praca: operator obrabiarek skrawających sterowanych
CNC, operator maszyn CNC do cięcia blach wiązką laserową, plazmą, operator pras krawędziowych i szlifierek narzędziowych ze sterowaniem CNC.
Technik hotelarstwa
Absolwent potrafi: obsługiwać gości w recepcji, prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług
hotelarskich, przygotowywać jednostki mieszkalne do
przyjęcia gości i śniadania w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie.
Praca: hotele i pensjonaty, motele, schroniska turystyczne, biura podróży, firmy cateringowe, sekretariaty,
własna działalność gospodarcza.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(OD 1 WRZEŚNIA 2017 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

Operator obrabiarek skrawających, operator maszyn
i urządzeń odlewniczych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, sprzedawca, i inne
w oddziałach wielozawodowych.

Drzwi otwarte: 22 kwietnia o godz. 10:00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
ul. Zamkowa 1
63-720 Koźmin Wlkp.
tel: 62 721 68 28

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa
Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to szkoła
łącząca ponad 150 letnią tradycję w nauczaniu
i wychowaniu młodzieży z nowoczesnymi kierunkami kształcenia. Proponujemy absolwentom gimnazjum naukę w trzech typach szkół:
liceum ogólnokształcącym, technikum oraz
branżowej szkole I stopnia (obecna zasadnicza
szkoła zawodowa). Wysoko wykwalifikowana kadra oraz dobrze wyposażone pracownie
gwarantują uzyskiwanie wysokich wyników
w nauczaniu. Nasi uczniowie osiągają liczne
sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Rozwijają swoje zainteresowania, realizują różnorodne pasje uczestnicząc
w zajęciach pozalekcyjnych między innymi
zespole folklorystycznym „Koźminiacy”,
stowarzyszeniu Leon Club Zamek i wielu kołach zainteresowań.

www.zspkozmin.pl
e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl
facebook.com/zspkozmin

OFERTA EDUKACYJNA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych
oraz poszerzenie wiedzy z poszczególnych przedmiotów. W roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony
nabór w oddziałach z rozszerzeniami: biologiczno
- chemicznym i historyczno - geograficznym

TECHNIKUM

Technik ekonomista - organizuje pracę biura firmy.
Analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje
ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje
zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów oraz sprzedaży towarów
i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.
Technik spedytor - zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych
dla klientów. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki,
organizuje odprawy celne towarów. Organizuje wyładunek i załadunek towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.
Technik cyfrowych procesów graficznych - przygotowuje publikacje multimedialne. Projektuje i przygotowuje
prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystuje
urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Pracuje w studiach grafiki i reklamy, fotografii
cyfrowej, zakładach poligraficznych.
Technik architektury krajobrazu - projektuje, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast
i obszarów wiejskich. Przygotowuje rośliny ozdobne do
urządzenia obiektów architektury krajobrazu. Nadzoruje pielęgnację i konserwację parków oraz ogrodów
zabytkowych. Produkuje rośliny ozdobne i materiały
szkółkarskie. Urządza i konserwuje obiekty małej architektury krajobrazu.

Drzwi otwarte: 21.04.2017 r. godz. 18:00

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - obsługuje urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacje satelitarne stosowane w pojazdach, maszynach
i urządzeniach rolniczych. Diagnozuje stan techniczny
maszyn i urządzeń rolniczych. Obsługuje, eksploatuje
i naprawia narzędzia, maszyny i urządzenia rolnicze.
Technik rolnik - organizuje i nadzoruje prace związane
z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich.
Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Obsługuje środki techniczne stosowane
w rolnictwie.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(OD 1 WRZEŚNIA 2017 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

Sprzedawca - nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Absolwent
jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych
form sprzedaży, obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w jednostkach handlowych.
Wielozawodowa - nauka trwa 3 lata i kończy się
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane
są na 4-tygodniowych kursach dokształcających.
Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na poziome branżowej szkoły I stopnia.

Zespół Szkół Specjalnych

im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
ul. Ostrowska 49,
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 24 31

Zespół Szkół Specjalnych to szkoła z 68- letnią
tradycją. To miejsce, w którym wszyscy uczniowie rozwijają się, wykorzystując swój potencjał
i możliwości. Każdy jest tak samo ważny i wyjątkowy. Oferujemy wiele zajęć, które mają
charakter rewalidacyjny: biofeedback, zajęcia
integracji sensorycznej, hipoterapię, dogoterapię,
muzykoterapię, terapię ręki, terapię pedagogiczną, zajęcia z pedagogiki cyrku, zajęcia prowadzone elementami metody Marii Montessori, terapię
taktylną, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne jak
i wiele innych. W ramach praktyk zawodowych,
które odbywają się na terenie naszej szkoły,
uczniowie kształcą się w zawodzie kucharza
czy cukiernika. Oferujemy także naukę w oddziałach wielozawodowych wedle preferencji ucznia.

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

Jako szkoła bierzemy udział w wielu projektach
unijnych, dzięki którym uczniowie realizują swoje pasje. Osiągamy wiele sukcesów sportowych,
w roku 2016 dwa srebrne medal oraz jeden brązowy naszego ucznia w VII Ogólnopolskim Mityngu
Pływackim w ramach Olimpiad Specjalnych,
I miejsce drużynowo w pływaniu oraz bowlingu
w XIII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych.

Drzwi otwarte: 04.04.2017 r. godz. 10:00

Jesteśmy społecznością aktywnie uczestniczącą
w życiu lokalnym.

OFERTA EDUKACYJNA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(OD 1 WRZEŚNIA 2017 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

„Dobroć człowieka jest największą wartością na świecie”

M.Grzegorzewska

Oddział cukiernik/wielozawodowa - wychodząc naprzeciw preferencjom i potrzebom uczniów oferujemy
naukę w zawodzie cukiernik z możliwość odbywania
praktyczniej nauki zawodu na terenie szkoły, jak
i w wybranym przez siebie dowolnym zawodzie - odbywanie praktyczniej nauki zawodu poza szkołą (grupa
wielozawodowa).

SZKOŁA SPECJALNA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Przeznaczona dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Program nauczania
obejmuje zajęcia przysposobienia do pracy, zajęcia
kształtujące kreatywność, funkcjonowanie osobiste
i społeczne, jak i zajęcia sportowe. W ramach godzin
w tej szkole realizowane są zajęcia rewalidacyjne
o charakterze indywidualnym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie
ul. Parkowa 18
63-700 Konarzew
tel: 62 722 80 99

www.konarzew.edu.o12.pl
e-mail: sosw.konarzew@wp.pl
sosw.dyrektor@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
w Konarzewie
Struktura:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną ( od 7. do 24. roku życia):
- szkoła podstawowa : klasy 2-4 osobowe lub 6-8 osobowe,
- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy: klasy 6-8 osobowe,
- „internat” – grupy wychowawcze 6-8 osobowe.
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim ( od 3. do 25. roku życia):
- zespoły rewalidacyjno- wychowawcze 2-4 osobowe lub zajęcia indywidualne,
dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole).
Kadra to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym: pedagog, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog. Prowadzą zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne (hipoterapia, dogoterapia,
integracja sensoryczna, korekcja wad wymowy i inne). Jednym z najważniejszych naszych zadań jest
integracja, stąd wyjazdy naszych uczniów na wycieczki, udział w konkursach, zawodach sportowych,
imprezach lokalnych.
W ośrodku działają: drużyna harcerska, sekcja olimpiad specjalnych, koło PTTK, Stowarzyszenie
Motylek, którego celem statutowym jest praca na rzecz niepełnosprawnych.

OFERTA EDUKACYJNA
Dla uczniów kończących gimnazjum posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu umiarkowanym/znacznym lub o niepełnosprawności sprzężwonej to 3-letnia szkoła
przysposabiająca do pracy. Uczeń uczy się funkcjonowania osobistego i społecznego, zdobywa umiejętności w zakresie prac rolniczych, opieki nad terenami zielonymi i roślinami, gospodarstwa domowego
i prac biurowych.
Drzwi otwarte: spotkania indywidualne po uprzednim kontakcie telefonicznym

„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”
ks. J. Twardowski

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

www.soswborzeciczki.republika.pl
e-mail: sosw06@vp.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach to placówka
z 55-letnią tradycją. Oferuje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną możliwość optymalnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalno – społecznej. Zapewnia przygotowanie do funkcjonowania w życiu codziennym, a ich rodzicom wsparcie i poradnictwo specjalistyczne.
Ośrodek znajduje się w pięknym eklektycznym pałacu z XIX wieku. Otoczony dużym parkiem, który jest
miejscem rekreacji i odpoczynku.

OFERTA OŚRODKA
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla
uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum
(klasa II i III) dla uczniów z lekką, umiarkowaną
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem
dydaktycznym: pracownią komputerową ze stałym
dostępem do Internetu, biblioteką z Internetowym
Centrum Multimedialnym, tablicą interaktywną, Salą Doświadczania Świata, Salą Integracji
Sensorycznej, pracownią gospodarstwa domowego,
salą zabaw, boiskiem sportowym, ogródkiem ziołowym „Zielony Zakątek”. W placówce funkcjonuje
internat z przytulnymi pokojami, własną kuchnią
i stołówką. Podopieczni mają zapewnioną opiekę
pielęgniarki.

Kadra pedagogiczna to nauczyciele i wychowawcy świadczący usługi edukacyjne i opiekuńcze na najwyższym poziomie oraz specjaliści
m.in. psycholog, pedagog surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta, hipoterapeuta.
Placówka zapewnia swoim wychowankom
i uczniom bogatą ofertę zajęć w formie rewalidacji m.in. korygujące wady postawy, wady mowy,
arteterapię, hipoterapię i dogoterapię, integrację
sensoryczną, komunikację alternatywną.
Podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania
poprzez uczestnictwo w licznych zajęciach pozalekcyjnych: kółkach zainteresowań, drużynie harcerskiej, sekcji Olimpiad Specjalnych, zajęciach
grupy cyrkowej Mix Ferajna, rajdach rowerowych,
wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych.
Ośrodek współpracuje z placówkami zagranicznymi z Niemiec i Holandii realizując wspólne projekty.

Drzwi otwarte: 28.04.2017 r. o godz. 11:00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
im. Jana Kilińskiego w Zdunach
ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
tel: 62 721 57 23

www.zsp.zduny.pl
e-mail: zspzduny@wp.pl

„W każdym narodzie ceniona jest tylko jego samodzielność.
Tylko rzeczy własnymi rękami zrobione posiadają istotne znaczenie”

OFERTA EDUKACYJNA

Józef Piłsudski

TECHNIKUM

Od 130 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z powodzeniem kształci przedstawicieli rzemiosła oraz
popularnych zawodów technicznych. Uczniowie Kilińskiego zdobywają kolejne kwalifikacje zawodowe
i osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Technik turystki wiejskiej – samodzielnie organizuje usługi turystyczne i rolnicze, prowadzi
gospodarstwo agroturystyczne lub rolne. Praca
- sektory: rolniczy, spożywczy, agroturystyczny
i turystyczny, własna działalność.

Technik usług fryzjerskich – dobiera technologie i wykonuje zabiegi fryzjerskie odpowiednie
do potrzeb i oczekiwań klienta, projektuje fryzury. Praca: salony fryzjerskie, własna działalność.

Do tradycji szkoły należą praktyki w zaprzyjaźnionym
ze Zdunami niemieckim Emleben oraz udział w projektach Politechniki Poznańskiej. Szkoła dba przede
wszystkim o rozwój pasji i zainteresowań swoich
uczniów. Służą temu dobrze przygotowane pracownie,
wycieczki zawodowe oraz imprezy integracyjne poświęcone nie tylko nauce, ale także zabawie. Młodzież
Kilińskiego integruje się ze środowiskiem lokalnym
poprzez udział w projektach i spotkaniach organizowanych przez gminne instytucje.

Technik logistyk – samodzielnie planuje
i nadzoruje przepływ materiałów, ma szeroką
wiedzę z zakresu magazynowania, transportu,
organizacji zamówień. Praca: wszystkie rodzaje
dystrybucji w dowolnym sektorze gospodarki.
Technik informatyk - tworzy systemy baz danych, sieci komputerowe, aplikacje i strony
internetowe, programuje i konfiguruje sprzęt
i urządzenia komputerowe. Praca: wyspecjalizowane firmy informatyczne, obsługa informatyczna wszystkich działów gospodarki.

Technik technologii drewna - POWRÓT DO
TRADYCJI KSZTAŁCENIA W ZSP! - prowadzi dokumentację techniczną wyrobów drewnianych,
produkuje je, stosując odpowiednie procesy
technologiczne, materiały i wzornictwo. Praca:
zakłady stolarskie, fabryki mebli i wyrobów
drewnianych, własna działalność.

Od 2014 r. w ZSP prowadzone są także bezpłatne
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych, dzięki
którym można zdobyć nowe umiejętności potwierdzone certyfikatem OKE.

Drzwi otwarte: KILINIADA - 24 kwietnia, o godz. 10:00

Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada kwalifikacje kucharza, obsługuje urządzenia do produkcji żywności, nadzoruje procesy technologiczne, planuje procesy żywienia,
prowadzi obsługę imprez. Praca: w placówkach
zbiorowego żywienia, przemysł spożywczy,
własna działalność.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(OD 1 WRZEŚNIA 2017 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

-oddziały wielozawodowe.

ZESPÓŁ GIMNAZJUM I ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA w Kobylinie
ul. Krotoszyńska 6
63-740 Kobylin
tel: 6 5 548 25 02
65 548 14 96

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Kobylinie współpracuje z ponad 40 zakładami pracy działającymi na terenie powiatu krotoszyńskiego
i sąsiadujących z nim. Posiadamy bazę danych,
z której mogą korzystać uczniowie zainteresowani
nauką w naszej placówce.
Od wielu lat współpracujemy z Cechem Rzemiosł
Różnych w Krotoszynie, Klubem Pracy, Hufcem
Pracy 2-15 w Krotoszynie, Urzędem Pracy i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają proces
dydaktyczny w naszej placówce oraz pomagają
naszym absolwentom efektywnie poradzić sobie na
rynku pracy.

www.gimzszkobylin.edupage.org
e-mail: zszkobylin@wp.pl

Ponadto jako jedna z nielicznych szkół zawodowych
w Polsce wprowadziliśmy do procesu edukacyjnego
innowację pedagogiczną: „Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie - dobry zawód, pewna i bezpieczna
przyszłość”, której celem jest poprawienie jakości
i efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie jego atrakcyjności.
Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych
oraz atrakcyjnych formach praktyk, co skutkuje
wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcenie
zawodowe odbywa się na czterotygodniowych turnusach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Krotoszynie.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej egzaminu
zawodowego w formie elektronicznej.

Nasi uczniowie osiągają czołowe miejsca w różnego
typu konkursach o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim , m.in.:
III m
 . w Powiatowych Mistrzostwach w Lekkiej
Atletyce- Licealiada;
III m
 . w Mikołajkowym Turnieju w Halowej Piłce
Nożnej o Puchar Starosty Krotoszyńskiego,
III m
 . w IV Ogólnopolskim Konkursie Uczniów
Rzemiosła Fryzjerskiego – Młody Fryzjer,
I m. Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie
fryzjer”,
II m. XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe,
II m. VI Turniej Recytatorski Literatury Polskiej
im. Jana Pawła II,
I m. i III m. w Konkursie Wiedzy w Ramach
Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych.

OFERTA EDUKACYJNA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(OD 1 WRZEŚNIA 2017 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

Oddziały wielozawodowe, w których nauka trwa 3 lata.
Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie przez
siebie wybranym zawodzie (zgodnie z klasyfikacją
zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej). Szkoła
oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu.

„DOBRY ZAWÓD TO DOBRA PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ – DOŁĄCZ DO NAS”

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w Krotoszynie
ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 24 33

www.ppp.krotoszyn.pl
e-mail: pop.sekretariat@gmail.com

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

OFERTA PORADNI

DIAGNOZA psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna (w tym diagnoza dzieci romskich), przesiewowe badania wzroku i słuchu.
TERAPIA psychologiczna (indywidualna i rodzinna),
pedagogiczna, logopedyczna, terapia przy użyciu
sprzętu EEG-Biofeedback.
BADANIA I PORADY ZAWODOWE pomocne w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
i kierunku studiów.

Zajęcia „Szkoły dla
Rodziców i Wychowawców” – część I, II i III.
Różne formy wsparcia
grupowego dla rodziców
oraz uczniów (warsztaty,
prelekcje).

Sieci współpracy i samokształcenia dla:
- logopedów
- psychologów i pedagogów szkolnych – konsultacyjno-informacyjna
- psychologów i pedagogów szkolnych – superwizyjna
- nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- wychowawców klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Wspólna praca dla nauczycieli i rodziców w modelu
budowania strategii pomocy dziecku z zaburzeniami
zachowania.
Procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli.

Orzekanie w sprawach dzieci i młodzieży w odniesieniu do wszystkich niepełnosprawności, w tym niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem.

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

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

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

wiat-krotoszyn.pl, na której tuż przed rozpoczęciem
rekrutacji zostanie umieszczony Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Tu uzyskasz informacje o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Tu spotkasz specjalistów, którzy pomogą Ci
odpowiedzieć na pytanie o Twoje predyspozycje
- jaki profil kształcenia, jaki zawód najbardziej odpowiada Twojej osobowości, Twoim zainteresowaniom
i możliwościom.

W PUP pracują doradcy zawodowi, którzy udzielą
Ci odpowiedzi na pytanie jaki zawód warto wybrać,
by znaleźć pracę.

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn
tel.: 62 725 42 56 w. 339 lub 343
www.powiat-krotoszyn.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krotoszynie
ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn
tel.: 62 725 24 33
www.ppp.krotoszyn.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn
tel.: 62 725 44 56
www.pupkrotoszyn.pl

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

www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl

Skład DTP i oprawa graficzna: uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.
kształcący się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych:
Mateusz Handke i Kamil Szewczyk pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr. Grzegorza Pierzchały
Druk:

Drukarnia „Projekt” w Jarocinie, ul. Kusocińskiego 12
Na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły oraz instytucje oświatowe opracował
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
Krotoszyn 2017

