CZEKAMY NA CIEBIE!

Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
starosta@krotoszyn.pl
63-700 Krotoszyn
www.powiat-krotoszynski.pl
tel: 62 725 42 56 do 57, 62 722 66 60 do 64 facebook.com/powiatkrotoszynski.szkoly

Drodzy młodzi przyjaciele!

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie
Vademecum Edukacyjnego Powiatu Krotoszyńskiego. Kierujemy je przede wszystkim do
uczniów trzecich klas gimnazjalnych, a także
do uczniów ósmych klas szkoły podstawowej.
Nadszedł bowiem moment podjęcia przez Was
pierwszej ważnej decyzji w życiu. Dlatego też
warto zapoznać się z faktami i zdobyć rzetelne informacje, a takie właśnie publikujemy
w naszym Vademecum. Przedstawia ono bogatą ofertę szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w powiecie krotoszyńskim.
Ostatnie rankingi oświatowe potwierdzają ich
silną i solidną pozycję na tle placówek w naszym regionie.
Trzeba pamiętać o tym, że rok szkolny
2019/2020 będzie szczególny. Równolegle
naukę w klasach pierwszych podejmą absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.
Zapewniam Was, że jesteśmy do tej sytuacji
dobrze przygotowani i nie wpłynie ona negatywnie na poziom nauczania. Szkoły powia-

towe oferują Wam wykwalifikowaną kadrę
nauczycielską, dobrze wyposażone pracownie
oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Przede
wszystkim jednak stworzą możliwość zdobycia
atrakcyjnego zawodu lub też – jeśli chcecie
kontynuować naukę na uczelni – przygotują
Was do tego należycie.
Drodzy uczniowie!
Nadchodzi moment ważnego wyboru. Życzę, by
Wasze decyzje były trafne i trzymam za Was
kciuki podczas egzaminów. Pamiętajcie – solidne wykształcenie jest przepustką do lepszej
przyszłości! Dlatego mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w jednej z naszych lokalnych
szkół!
Pozdrawiam serdecznie,
Starosta Krotoszyński

Stanisław Szczotka

Nabór elektroniczny pod adresem

vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krotoszyńskim:
www.powiatkrotoszynski.edu.com.pl

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

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Krotoszynie

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

speckrot@wp.pl
www.speckrot.pl
ul. Floriańska 10
facebook.com/ZSS-Krotoszyn
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 24 33

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

OFERTA EDUKACYJNA

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

•
•
•
•

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

ETAPY REKRUTACJI DLA SZKÓŁ POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO
13.05 – 31.05.2019 r. godz. 15.00 n Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru.
14.06-19.06.2019 r. godz. 15.00 n Możliwość zmiany preferencji.
21.06 – 25.06.2019 r. godz. 15.00 n Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu zewnętrznego
i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru, dostarczanie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia.
n
16.07.2019 r. godz. 10.00
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych.
n
16.07 – 24.07.2019 r. godz. 13.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego.
n
25.07.2019 r. godz. 13.00
Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
n
od 26.07.2019 r.
Rekrutacja uzupełniająca.

Kołłątaj - Twoją drogą do przyszłości!
I Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 1
63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 725 36 49
fax +48 62 725 36 49

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
w Krotoszynie jest szkołą, która od wielu lat zaprasza w swoje progi osoby pragnące rozwinąć
pasje, zdobyć wiedzę niezbędną do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Oferujemy
wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę
i możliwość realizacji różnych projektów. Nasi
uczniowie angażują się w działania charytatywne, sportowe, artystyczne, naukowe. Młodzi
„Kołłątajowcy” współtworzą rzeczywistość I LO,
proponując autorskie pomysły, np. tematyczne czwartki, „Twoja twarz nie brzmi znajomo”,
„HugonTV”, widowisko „Tu jest Polska”. Uczestniczą w projektach ogólnopolskich, międzynarodowych i powiatowych, osiągają sukcesy
w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
w zawodach sportowych. W „Kołłątaju” można
rozwinąć swoje talenty i spełniać marzenia.
Zapraszamy do naszego Liceum, współtwórz
z nami szkolną rzeczywistość!

Drzwi otwarte
27 kwietnia 2019
9:30 absolwenci szkoły
podstawowej
12:00 absolwenci
gimnazjum

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

OFERTA EDUKACYJNA
dla absolwentów gimnazjum

OFERTA EDUKACYJNA
dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym:

- matematyka, informatyka, fizyka
- matematyka, informatyka, geografia
- matematyka, j.angielski/j.niemiecki, fizyka
- matematyka, j. angielski/j. niemiecki,
geografia
- j. polski, j. angielski/j. niemiecki, historia
- j. polski, j. angielski/j. niemiecki, biologia
- biologia, chemia, j. angielski/j. niemiecki

-matematyka, informatyka, fizyka
-matematyka, informatyka, geografia
-matematyka, j. angielski/j. niemiecki, fizyka
-matematyka, j. angielski/j. niemiecki, geografia
-j. polski, j. angielski/j. niemiecki, historia
-j. polski, j. angielski/j. niemiecki, biologia
-biologia, chemia, j. angielski/j. niemiecki

Cerama, szkoła jakiej szukasz!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Krotoszynie
ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn
Tel. 62 725-32-75

Od ponad 70 lat wpisujemy się w tradycję
techniczną naszego regionu i w potrzeby rynku pracy. Kształcimy uczniów w profesjonalnie
wyposażonych pracowniach: budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych i weterynaryjnych, co owocuje wysokimi wynikami
w nauce i na egzaminach zawodowych. Prężnie
współpracujemy z zakładami pracy i uczelniami
wyższymi, co przekłada się na łączenie teorii
z praktyką i solidne przygotowanie młodzieży do
pracy zawodowej. Od lat współdziałamy z gimnazjami i szkołami podstawowymi, prowadząc
profesjonalne warsztaty chemiczno-ekologiczne. Jednym z naszych sukcesów jest zdobycie
tytułu „Srebrna Szkoła 2016” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2016. Zapewniamy przyjazną atmosferę,
w której nasi uczniowie realizują swoje pasje
i zdobywają atrakcyjne zawody.

Drzwi otwarte
18.04.2019 r.
godz. 10.00

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

OFERTA EDUKACYJNA
dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
TECHNIKUM
Technik analityk – zdobywa wiedzę
z zakresu analizy ilościowej,jakościowej
surowców. Praca w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, medycznych,
farmaceutycznych,
kryminalistycznych
i toksykologicznych.
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 fotografii i multimediów
– zdobywa wiedzę z zakresu fotografii
i grafiki komputerowej. Praca w laboratoriach fotograficznych, reklamie,
w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

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

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

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

NOWOŚĆ!
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Murarz-tynkarz – zdobywa wiedzę z zakresu budowania
ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Wykonuje schody, filary, stropy. Układa na ścianach okładziny, sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. Wykonuje
prace remontowe i rozbiórkowe. W pracy murarza-tynkarza
ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne
badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację
wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. Absolwent
Branżowej Szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może uzyskać dodatkowe kwalifikacje
na kursach zawodowych oraz podwyższyć swoje kwalifikacje
w Branżowej Szkole II stopnia.

Magazynier-logistyk – zdobywa wiedzę z zakresu przyjmowania towaru do magazynu, rozmieszczania
i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zapewnienia odpowiednie warunki przechowywania, wydawania środków i materiałów.
Prowadzi dokumentację dotyczącą wydawania towarów
z magazynu. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk, po potwierdzeniu kwalifikacji: Obsługa magazynów, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik logistyk, jeżeli potwierdzi kwalifikacje:
Organizacji transportu, po wcześniejszym uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Kształcimy ludzi sukcesu!
Zespół Szkół Specjalnych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
im. Karola F. Libelta w Krotoszynie
ul. Ostrowska 49
63-700 Krotoszyn
tel: 62 725 24 31

speckrot@wp.pl
www.speckrot.pl
Plac Jana Pawła II nr 5
facebook.com/ZSS-Krotoszyn
63-700 Krotoszyn
tel. 62 7252228
fax 62 7252028

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

OFERTA EDUKACYJNA

Dwójka to szkoła z tradycją i uznaną marką na
rynku edukacyjnym przygotowująca do dalszego
kształcenia i wejścia na rynek pracy. Wyróżnia
nas bardzo wysoka zdawalność egzaminów
zewnętrznych. Aktywnie współpracujemy z rodzicami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy
oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę
w realizacji jej statutowych zadań. Dwójka
wyposaża ucznia w gruntowną wiedzę, umiejętności myślenia twórczego, postawę otwartości
i kreatywności. Młodzież realizuje swoje pasje
oraz ma szanse na uzyskiwanie dodatkowych
kwalifikacji. Atutami szkoły są: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna,
przyjazny klimat, bezpieczne otoczenie, współpracująca społeczność, wypracowane rozwiązania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, dogodna lokalizacja w centrum
miasta. Szkoła wprowadza innowacyjne rozwiązania pedagogiczne podnoszące jakość pracy.
We wrześniu 2018 r. otwarto kompleksowo
przebudowane boisko sportowe.
W XX jubileuszowym Ogólnopolskim Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018,
Technikum nr 2 w Krotoszynie zajęło 326 miejsce w kraju wśród szkół tego typu i zostało wyróżnione tytułem „Brązowa Szkoła 2019”.
W rankingu województwa wielkopolskiego szkoła zajęła 26 miejsce.

Drzwi otwarte
27.04.2019 r. godz.10.00

OFERTA EDUKACYJNA
dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
TECHNIKUM
Technik informatyk - umiejętności: posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca
w sieciach, administrowanie systemami, programowania i projektowania. Praca w firmach,
bankach, instytucjach publicznych, punktach
serwisowych, czy ośrodkach obliczeniowych.
Technik 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: planowaniai ocenianie żywienia, przygotowywania potraw i napojów, produkcja wyrobów kulinarnych, organizowania
produkcji gastronomicznej. Typowe miejsca pracy to: restauracje,
kawiarnie, stołówki, catering.
Technik hotelarstwa - umiejętności: dobieranie oferty hotelowej
zgodnie z potrzebami gości, sporządzanie dokumentacji związanej
z rezerwacją usług hotelarskich, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi gości,
obsługa komputerowych programów użytkowych niezbędnych
w pracy zawodowej Miejsca pracy to: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy.
Technik handlowiec – umiejętności: organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do
sprzedaży, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz
realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową
przedsiębiorstwa. Miejsca pracy to: małe i duże firmy handlowe,
sklepy i hipermarkety, firmy produkcyjne i usługowe, przedstawiciel handlowy firmy, własna działalność gospodarcza.
Technik technologii żywności – umiejętności: samodzielne
organizowanie stanowiska pracy, posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną, dobieranie surowców, dodatków
i opakowań do wyrobu produktów spożywczych, dobieranie narzędzi
i maszyn do określonej produkcji. Miejsca pracy to: przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa spożywczego, instytucje
prowadzące badania i ocenę żywności, instytucje zajmujące się
przechowywaniem i dystrybucją żywności, własna działalność gospodarcza.

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

Solidnie uczymy zawodu!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Krotoszynie
ul. Zdunowska 81
63–700 Krotoszyn
Tel. 62 725 23 48
tel. +48 572 715 167

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana
Pawła II w Krotoszynie to szkoła, która od bardzo
wielu lat kształci fachowców w wielu branżach
zawodowych. Profesjonalna, dobrze wykwalifikowana kadra szkoły przekazuje z pasją swoją
wiedzę i umiejętności. Szkoła oferuje wykształcenie adekwatne do zapotrzebowania lokalnego
rynku pracy. Placówka cieszy się szacunkiem i
zaufaniem w środowisku naszego regionu. Atutami naszej placówki są: współpraca zagraniczna
z Włochami, Niemcami, Grecją, Szwecją i Irlandią w zakresie praktyk i staży zawodowych dla
uczniów i absolwentów, realizowane projekty
unijne m.in. Erasmus+ dla młodzieży i nauczycieli oraz to, iż jest od wielu lat ośrodkiem egzaminacyjnym w wielu zawodach. Placówka stawia
na współdziałanie i partnerstwo. Nasi partnerzy
to: Mahle Polska sp. z o.o., Krotoszyńska Izba
Rzemieślnicza, Hotel-Restauracja Wawrzyniak,
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu. Uczymy solidnie zawodu, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Drzwi otwarte
13.04.2019 r.
godz.10.00

e-mail: sekretariat@zsp3.com.pl
www.zspnr3.com.pl
facebook.com/Zetka3Krotoszyn

Technik usług fryzjerskich z innowacją: wizaż
i stylizacja paznokci – wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, wykonuje strzyżenie i koloryzację włosów,
zajmuje się stylizacją fryzur, wykonuje farbowanie brwi
i rzęs, przedłuża i zagęszcza włosy, wykonuje keratynowe prostowanie włosów, wykonuje trwałą ondulację,
wykonuje profesjonalny makijaż i zdobi paznokcie.
Praca: salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony
odnowy biologicznej, własna działalność gospodarcza.

OFERTA EDUKACYJNA
dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
TECHNIKUM
Technik usług kelnerskich z innowacją: działalność recepcji – przygotowuje salę do obsługi konsumentów, nakrywa
i dekoruje stoły, serwuje zamówione potrawy i napoje oraz udziela porad w zakresie
ich doboru, obsługuje przyjęcia, targi,
bankiety, konferencje, wykonuje pracę na
stanowisku kelnera, barmana, sommeliera,
baristy lub szefa obsługi kelnerskiej, obsługuje gości w recepcji. Praca: restauracje,
kawiarnie, firmy cateringowe, puby, bary,
pensjonaty, hotele, biura podróży, sekretariaty, własna działalność gospodarcza.
Technik mechanik – posługuje się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną
i eksploatacyjną, stosuje podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów, konstruuje 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 elektryk – montuje, naprawia, obsługuje,
konserwuje instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne, wykonuje przyłącza energetyczne, naprawia
silniki elektryczne, naprawia uszkodzone rozdzielnie
energii elektrycznej. Praca: energetyka, zakłady produkcyjne i naprawcze, firmy rzemieślnicze, budowa nowych obiektów, własna działalność gospodarcza.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Operator obrabiarek skrawających z innowacją mechatroniczną, mechanik pojazdów samochodowych,
kierowca mechanik, fryzjer, kucharz, sprzedawca i inne
zawody ujęte w klasyfikacji awodów szkolnictwa branżowgo w oddziałach wielozawodowych.

CZEKAMY NA CIEBIE!
Z maturą, atrakcyjnym zawodem, odważnie w przyszłość
Zespół Szkół Specjalnych

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

Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
speckrot@wp.pl
www.speckrot.pl
ul. Zamkowa 1
facebook.com/ZSS-Krotoszyn
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel: 62 721 68 28

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

OFERTA EDUKACYJNA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa
Marcińca w Koźminie Wielkopolskim to ważne
miejsce na mapie powiatu krotoszyńskiego.
Szkoła umiejętnie łączy wieloletnią tradycję
z nowoczesnym podejściem do nauczania. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych oraz
klas trzecich gimnazjów będą mieć możliwość
kształcenia w odrębnych klasach w systemie
jednozmianowym, w trzech różnych typach
szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum
oraz branżowej szkole I stopnia. Profesjonalnie
wykwalifikowana, zgrana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki
poziom kształcenia. Świadczą o tym bardzo dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz
sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę
i niepowtarzalny klimat. Szkoła jest otwarta na
uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie
pasji w licznych kołach zainteresowań, między
innymi w zespole folklorystycznym „Koźminiacy”, stowarzyszeniu Lions Club Zamek, wolontariacie czy sekcjach sportowych. Uczniowie mają
możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki. Koźmiński Zamek to
szkoła, w której najważniejszy jest uczeń!

Drzwi otwarte

ósmoklasiści
04.04.2019 r. godz. 10.00-14.00
gimnazjaliści
05.04.2019 r. 10.00-14.00

OFERTA EDUKACYJNA
dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

Klasa z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe – klasa mundurowa:
• grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: biologią i chemią,
• grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: historią i geografią.

Planowane kierunki kształcenia:
technik ekonomista (z możliwością
zdobycia w naszej szkole drugiego zawodu
w trakcie nauki – technik rachunkowości)
technik rolnik z elementami agrotroniki
(z możliwością zdobycia w naszej szkole
drugiego zawodu w trakcie nauki – technik
agrobiznesu),
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
(z możliwością zdobycia w naszej szkole
drugiego zawodu w trakcie nauki – fotograf),
technik agrobiznesu z elementami dietetyki (z możliwością zdobycia w naszej
szkole drugiego zawodu w trakcie nauki
–technik rolnik)- tylko dla absolwentów
szkoły podstawowej,
technik architektury krajobrazu
z elementami florystyki - tylko dla
absolwentów gimnazjum,
technik spedytor,
technik teleinformatyk. NOWOŚĆ.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
Klasa wielozawodowa - nauka trwa 3
lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Przedmioty
zawodowe 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. Po jej ukończeniu istnieje
możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia.

Technik ekonomista. Organizuje pracę
biura firmy. Analizuje koszty i przychody. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania
w zakresie: zaopatrzenia oraz magazynowania materiałów i gotowych produktów oraz
sprzedaży towarów i usług. Wykonuje analizy, sporządza sprawozdania. Specjalizuje się
w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
i płacowej. Może pracować w placówkach ZUS,
Urzędach Skarbowych, biurach rachunkowych
oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
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, oraz przewóz towarów. Sporządza
umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca
dostarczenia ładunku. Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu
transportowego. Pracuje w przedsiębiorstwach
logistycznych, spedycyjnych, transportowych,
agencjach obsługi portów.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystuje urządzenia
cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Prowadzi kontrolę jakości produktów
poligraficznych. Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne. Pracuje w studiach grafiki
i reklamy, fotografii cyfrowej, zakładach poligraficznych, drukarniach i agencjach reklamowych, może prowadzić własną działalność
gospodarczą.
Technik architektury krajobrazu. Przyrodnik, artysta, opracowuje i nadzoruje realizacje
projektów ogrodów przydomowych, ogrodów
osiedlowych, wokół budynków użyteczności
publicznej, parków publicznych, uzdrowiskowych i zabytkowych. Kształtuje krajobraz

w przestrzeni publicznej tzw.”Zieleń miejską”,
zieleńce, skwery, tereny sportowe, place zabaw, zieleń wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych.
Doskonale zna się na roślinach ozdobnych,
potrafi je odpowiednio komponować, sadzić
i pielęgnować. Kierunek poszerzony jest o elementy florystyki.
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.
Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki. Pracuje
w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, ARiMR, doradztwie rolniczym.
Technik agrobiznesu. Ocenia opłacalność
uruchamiania produkcji rolno – spożywczej.
Kontroluje jakość podstawowych produktów
rolniczych, spożywczych i środków do produkcji
rolnej. Analizuje i ocenia działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową firm.
Promuje produkty i usługi oraz kształtuje wizerunek firmy. Pracuje w firmach przetwórstwa
rolno – spożywczego, handlowych w branży
rolniczej i usługowo- turystycznych, może także
prowadzić własną działalność gospodarczą.
Technik teleinformatyk. Instaluje systemy
operacyjne i oprogramowanie użytkowe i narzędziowe w komputerach. Dokonuje przeglądów,
napraw i modernizacji komputerów. Buduje
sieci komputerowe i administruje nimi. Konfiguruje urządzenia sieciowe. Pracuje w przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej
korzystających z informacji elektronicznej,
w firmach świadczących usługi w zakresie
telekomunikacji i teleinformatyki, a także
w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Jesteś wyjątkowy? Zapraszamy do wyjątkowej szkoły!
Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
ul. Ostrowska 49
63-700 Krotoszyn
tel. 627252431

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Krotoszynie to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej i zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. To miejsce,
w którym uczniowie przygotowując się do aktywnego i twórczego życia mają możliwość zdobywania wiedzy, odkrywania swojego potencjału
oraz rozwijania pasji i zainteresowań.
W Zespole pracują pedagodzy - specjaliści dobrze przygotowani do realizacji najważniejszego
zadania, jakim jest maksymalne usprawnienie
ucznia oraz przygotowanie go do życia społecznego i zawodowego na otwartym lub chronionym
rynku pracy.
Oprócz zajęć dydaktycznych szkoła oferuje
bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych i wspierających. Są to m.in.: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia korekcji wady postawy,
korygowania wad mowy, arteterapia, muzykoterapia, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia z zakresu
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, biofeedback, zajęcia z pedagogiki cyrku, terapia taktylna, terapia behawioralna, zajęcia z elementami
metody M. Montessori.
W szkole działa koło turystyczne, wokalne, taneczne i sportowe. Odbywają się zajęcia teatralne. Organizowane są wycieczki dydaktyczne,
krajoznawcze i rekreacyjne. Uczniowie uczestniczą w rajdach PTTK. Bardzo aktywnie działa sekcja Olimpiad Specjalnych i harcerska „Drużyna
Nieprzetartego Szlaku”.

Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny

ks. J. Twardowski

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

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

OFERTA EDUKACYJNA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Oferuje naukę w zawodzie cukiernik oraz
oddziale wielozawodowym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim. Uczniowie mogą realizować praktyczną naukę zawodu na terenie szkoły. Absolwenci mają możliwość
przystąpienia do egzaminu zawodowego
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną
i zdobycia w ten sposób pełnych kwalifikacji zawodowych. Dzięki bardzo dobrze
wyposażonym pracowniom, uczniowie doskonale łączą naukę z praktyką, a wysoki
poziom kadry nauczycielskiej procentuje
podczas wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Drzwi otwarte
28.03.2019 r. godz. 10:00

SZKOŁA SPECJALNA
PRZYSPOSABIAJĄCA DO
PRACY
SSPdP to szkoła ponadpodstawowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Podczas zajęć uczniowie doskonalą
umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacji oraz zdobywają
nowe - niezbędne w dorosłym życiu, na
przykład: posługiwanie się pieniędzmi,
obsługiwanie komputera, załatwianie
spraw w instytucjach użyteczności
publicznej, pełnienie ról społecznych.
SSPdP przygotowuje uczniów, na miarę
ich potrzeb, możliwości i ograniczeń,
do samodzielnego funkcjonowania
w życiu codziennym, wykonywania
szeregu umiejętności wchodzących
w zakres różnych zawodów oraz podjęcia aktywności społecznej. SSPdP zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego do 24. roku życia.

ul. Parkowa 18
63-700 Konarzew
tel. 627228099
fax 502-856-497

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie to
placówka, w której przebywają i uczą się dzieci
i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi.
Struktura:
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną (od 7. do 24.
roku życia):
- szkoła podstawowa specjalna: klasy 4-8 osobowe,
- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy:
klasy 4-8 osobowe,
- „internat” – grupy wychowawcze 4-8 osobowe.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim ( od 3. do 25. roku życia):
- zespoły rewalidacyjno- wychowawcze (2-4
osoby) lub zajęcia indywidualne,
- dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego
wspomagania,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od
urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole),
zajęcia indywidualne.

Drzwi otwarte
29 maja 2019 r.
godz. 10.00-13.00

e-mail: sosw.konarzew@wp.pl
e-mail: sosw.dyrektor@interia.pl
www.konarzew.edu.o12.pl
facebook.com/SOSW-Konarzew

Kadra to specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym: pedagog, psycholog, logopeda,
surdopedagog, tyflopedagog. Prowadzą oni
zajęcia edukacyjne oraz rewalidacyjne (hipoterapia, dogoterapia, integracja sensoryczna,
korekcja wad wymowy, korekcja wad postawy,
muzykoterapia i inne). Jednym z najważniejszych zadań naszej placówki jest szeroko rozumiana integracja, stąd częste wyjazdy naszych
uczniów na wycieczki, udział w konkursach, zawodach sportowych oraz imprezach lokalnych.
W ośrodku działają: VIII drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku , Sekcja Olimpiad Specjalnych Huragan, koło PTTK, kółka zainteresowań
(teatralne, wędkarskie, informatyczne…) oraz
Stowarzyszenie Motylek, którego celem statutowym jest praca na rzecz uczniów i wychowanków ośrodka.

OFERTA EDUKACYJNA

dla absolwentów gimnazjum
i szkoły podstawowj

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

CZEKAMY NA CIEBIE!

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

KILIŃSKI – Twoja droga do sukcesu!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zdunach

Zespół Szkół Specjalnych

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

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

speckrot@wp.pl
Borzęciczki 11
www.speckrot.pl
63-720 Koźmin Wielkopolski
facebook.com/ZSS-Krotoszyn
tel./fax 62 721 69 93

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

www.soswborzeciczki.pl
e- mail sosw06@vp.pl
NIP 621-13-39-170
Regon 000235134

OFERTA EDUKACYJNA

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach to placówka z 58-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.

Drzwi otwarte
26.04.2019r. godz 11.00

OFERTA OŚRODKA

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności
do czasu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole);
Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze
dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną;
Szkoła Podstawowa dla uczniów z lekką,
umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek dysponuje nowoczesnym
zapleczem dydaktycznym: pracownią
komputerową ze stałym dostępem do Internetu, biblioteką z Internetowym Centrum
Multimedialnym, tablicą interaktywną, monitorem dotykowym, Salą Doświadczania

Świata, Salą Integracji Sensorycznej, pracownią gospodarstwa domowego, salą zabaw,
boiskiem sportowym, ogródkiem ziołowym
„Zielony Zakątek”. W placówce funkcjonuje
internat z przytulnymi pokojami, własną kuchnią i stołówką. Podopieczni mają zapewnioną
opiekę pielęgniarki. Jesteśmy kompetentni,
aby przygotować przyszłego ucznia do satysfakcjonującego udziału w procesie edukacji.
Kadra pedagogiczna to nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści świadczący usługi
edukacyjne i opiekuńcze na najwyższym poziomie. Placówka zapewnia swoim wychowankom i uczniom bogatą ofertę zajęć w formie
rewalidacji m. in.: korygujące wady postawy,
wady mowy, arteterapię, hipoterapię, dogoterapię, integrację sensoryczną, terapię ręki,
komunikację alternatywną, zajęcia z tyflopedagogiem i surdopedagogiem. 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.

130 lat historii, 1. miejsca w plebiscycie powiatowym „Szkoła Warta Wyboru 2015” a także
„Szkoła przyjazna uczniom 2018” to najlepsza
rekomendacja dla szkoły z tradycjami w kształceniu zawodowym na poziomie technikum oraz
branżowej szkoły I stopnia. Przyjazna atmosfera,
sale rekreacyjno - sportowe, bogato wyposażone
pracownie (ośrodek egzaminacyjny), wykwalifikowana kadra nauczycieli egzaminatorów oraz
indywidualne spojrzenie na ucznia sprzyjają
rozwojowi pasji, kształtowaniu prospołecznych
i prozdrowotnych postaw młodzieży. Udział
w projektach edukacyjnych, stażach, laboratoriach oraz atrakcyjnych formach praktyk
zawodowych w ramach Czasu zawodowców
BIS – zawodowa Wielkopolska; także w zaprzyjaźnionym ze Zdunami niemieckim Emleben. We
wrześniu 2019 nasi uczniowie uczestniczyć będą
w praktykach zagranicznych w Irlandii w ramach
Erasmus+, realizujemy projekt Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy
europejskie w konsorcjum z CWRKDIZ w Kaliszu,
a także rozpoczną realizację projektu WRPO
2014-2020 (m.in. bezpłatne kursy).

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

OFERTA EDUKACYJNA dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
TECHNIKUM

Technik logistyk – z innowacją POŻARNICZO
– RATOWNICZĄ dla uczniów, którzy chcą rozwinąć zainteresowania związane z ratownictwem
medycznym i pożarnictwem – uczniowie zdobędą
dodatkowe umiejętności i kompetencje; logistyk
samodzielnie planuje i nadzoruje przepływ materiałów, ma szeroką wiedzę z zakresu magazynowania, transportu, organizacji zamówień.
Technik usług fryzjerskich – z innowacją
BARBERYSTYKA, STYLIZACJA I KREOWANIE WIZERUNKU czyli męskie cięcie, strzyżenie, stylizacja i pielęgnacja brody, a także praca w zawodzie
stylisty; uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zarówno we fryzjerstwie, jak i makijażu
uzyskując dodatkowe kompetencje.
Technik turystyki wiejskiej – z innowacją OBSŁUGA RECEPCJI HOTELOWEJ; uczniowie na tym
kierunku poza poznaniem tajników związanych
z rolnictwem poznają również możliwości wykorzystania walorów okolicy, tak powstał pomysł
na rozwój agroturystyki; uczeń będzie zdobywał
umiejętności związane z obsługą recepcji hotelowej, uczył się bezpośredniego kontaktu z gościem
hotelowym, obserwował właściwy przebieg fachowej obsługi działu recepcyjnego.

Drzwi otwarte
KILINIADA 28 marca 2019 r.
godz. 9.00 - 14.00

Technik informatyk – z innowacją GRAFIKA KOMPUTEROWA, tworzy systemy baz danych, sieci komputerowe, aplikacje i strony internetowe, programuje
i konfiguruje sprzęt i urządzenia komputerowe, uczeń
zdobędzie dodatkowe umiejętności z zakresu grafiki
komputerowej, kontynuacja nauki na studiach na
wydz. informatycznych i artystycznych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
- z innowacją DIETETYKA I ZDROWY STYL ŻYCIA,
dla uczniów zainteresowanych kształceniem na kierunku związanym ze zdrowym odżywianiem; uczeń
posiada kwalifikacje kucharza, obsługuje urządzenia do produkcji żywności, nadzoruje procesy
technologiczne, planuje procesy żywienia, prowadzi
obsługę imprez.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Oddziały wielozawodowe (mechanik pojazdów
samochodowych, stolarz, magazynier-logistyk,
blacharz samochodowy, monter instalacji budowlanych, murarz, tynkarz, kucharz, cukiernik, fryzjer,
elektromechanik, elektryk, introligator, piekarz,
tapicer, ślusarz, przetwórca mięsa i in.)

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Koźminie Wielkopolskim

Branżowa Szkoła I Stopnia
w Kobylinie
ul. Krotoszyńska 49
63-740 Kobylin
tel.65-548-25-02
fax: 65-548-25-02

Przez ponad dwie dekady istnieniu szkoły zawodowej w Kobylinie przyświecała idea umocnienia
związku młodego człowieka ze środowiskiem lokalnym, wychowania w duchu szacunku do tradycji lokalnego rzemiosła, do miejscowych zasobów
rynku pracy. Doświadczenie i fachowość kobylińskich rzemieślników jest solidnym oparciem dla
działań edukacyjnych szkoły. Proces kształcenia
i wychowania odbywa się przy serdecznym
wsparciu władz gminnych, życzliwych szkole instytucjom, osobom, ośrodkom dokształcania.
Obecnie Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie
współpracuje z ponad 40 zakładami pracy działającymi na terenie powiatu krotoszyńskiego
i sąsiadujących z nim.
Od wielu lat współpracujemy z Cechem Rzemiosł
Różnych w Krotoszynie, Klubem Pracy, Hufcem
Pracy 15-2 w Krotoszynie, Urzędem Pracy i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają proces dydaktyczny w naszej placówce oraz pomagają naszym absolwentom efektywnie poradzić
sobie na rynku pracy.
Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych oraz atrakcyjnych formach praktyk,
również zagranicznych, co skutkuje wysokim
procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Laureaci
konkursów na etapach rejonowych, ogólnopolskich przysparzają szkole chluby i powodów
do dumy. Wielu uczniów podejmuje nowe wyzwania, takie jak wolontariat, współorganizowanie uroczystości lokalnych, innowacje peda-

ul. Klasztorna 39
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 627216 542
fax: 627216 544

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

gogiczne. 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.:
- I miejsce w konkursie „Sprawny w zawodzie –
bezpieczny w pracy – fryzjer” (etap wojewódzki) i III miejsce na etapie ogólnopolskim,
- I miejsce w konkursie „Sprawny w zawodzie
– bezpieczny w pracy – kucharz” (etap wojewódzki),
- I miejsce w konkursie wiedzy informatycznej
w Tarnowie (etap wojewódzki),
- I miejsce w wojewódzkim konkursie „Sprawny
w zawodzie – bezpieczny w pracy – przepisy
BHP”,
- I miejsce w „Przeglądzie Twórczości Artystycznej” w Kole,
- I miejsce w Regionalnym Konkursie Patriotycznym „Wolna Polska – Wolny Ja”,
- I miejsce w Hufcowym Konkursie Historycznym „Śladami Legionów Polskich”,
- I miejsce w krotoszyńskim XII Papieskim Biegu
Pokoju.

OFERTA EDUKACYJNA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Uczniowie mogą pobierać naukę
w dowolnie przez siebie wybranym
zawodzie (zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministra Edukacji Narodowej).
Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu
miejsca praktycznej nauki zawodu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim jest publiczną placówką
resocjalizacyjno - wychowawczą dla młodzieży
męskiej w wieku od 15 do 18 roku życia, przejawiającej niedostosowanie społeczne i demoralizację.
Celem Ośrodka jest zresocjalizowanie wychowanków czyli wyeliminowanie przyczyn
i przejawów niedostosowania społecznego
i demoralizacji, przygotowanie wychowanków
do samodzielnych wyborów zgodnych z normami prawnymi i społecznymi, przygotowanie
wychowanków do dalszego kształcenia zawodowego i wyboru szkół po opuszczeniu Ośrodka
oraz prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym.
Zadania resocjalizacyjne Ośrodka realizowane
są poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą,
w oparciu o specjalistyczne programy, obejmującą m.in. naukę, przygotowanie do pracy oraz
zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne.
Praca resocjalizacyjna, wychowawcza i opiekuńcza oparta jest na zasadach: indywidualizacji pracy z wychowankami i odpowiedzialności
wychowawców, jednorodności i konsekwencji
oddziaływań, samorządności wychowanków
oraz profesjonalizmu i specjalizacji kadry pedagogicznej.

e-mail: sekretariat@mowkozmin.pl
www.mow.kozmin.pl

OFERTA EDUKACYJNA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W Ośrodku nauka wychowanków realizowana jest w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej, przysposabiających do pracy
w zawodzie stolarza, przygotowujących do
podjęcia dalszego kształcenia w zakresie
tego zawodu.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W Ośrodku realizuje się naukę
w zawodzie stolarza, który wykonuje
z drewna meble lub elementy potrzebne
w budownictwie i wykończeniu wnętrz;
szkoła w Ośrodku dysponuje pracowniami praktycznej nauki zawodu, wyposażonymi w specjalistyczne maszyny
i urządzenia stolarskie.
Tragedie zdarzają się wszędzie. Możemy doszukiwać się przyczyn, winić
innych, wyobrażać sobie jak odmienne byłoby bez nich nasze życie. Ale
wszystko to nie ma znaczenia, zdarzyły
się i koniec. Musimy zapomnieć o strachu, jaki wywołały, i rozpocząć odbudowę.
Paulo Coelho „Piąta góra”

Na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły oraz instytucje oświatowe opracował
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
Krotoszyn 2019
Skład DTP i oprawa graficzna: uczniowie ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
Karolina Przyjemska i Milena Miernicka, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr. Grzegorza Pierzchały.
Druk: Drukarnia „Projekt” w Jarocinie, ul. Kusocińskiego 12.
© 2019 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

