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Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) oraz klas wstępnych, z wyjątkiem szkół 
policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 

Lp. Rodzaj czynności I Termin II Termin (uzupełniający)

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.05.2019 r. do 31.05.2019 r. 
do godz. 15:00

od 26.07.2019 r. do 30.07.2019 r. 
do godz. 15:00

od 28.10.2019 r. do 13.11.2019 r. 
do godz. 15:002

od 12.12.2019 r. do 13.12.2019 r. 
do godz. 15:00

2.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół z programem 
nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

3.06.2019 r. 31.07.2019 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

3.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół 
mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.

od 4.06.2019 r. do 7.06.2019 r. 1.08.2019 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

4.
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół 
z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi.

od 10.06.2019 r. do 11.06.2019 r. 31.07.2019 r.

nie dotyczy3 nie dotyczy3

5. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.
12.06.2019 r. 2.08.2019 r.

nie dotyczy nie dotyczy

6.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 
wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu 
predyspozycji językowych i prób sprawności fizycznej.

od 13.06.2019 r. do godz. 10:00 5.08.2019 r. do godz. 10:00

nie dotyczy3 nie dotyczy3

7.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 
wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 13.06.2019 r. do godz. 10:00 5.08.2019 r. do godz. 10:00

nie dotyczy3 nie dotyczy3

8. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.
od 14.06.2019 r. do 19.06.2019 r. 

do godz. 15:00
nie dotyczy

9.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r. 
do godz. 15:00

nie dotyczy

10.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

do 28.06.2019 r. do 5.08.2019 r.

do 15.11.2019 r.2 20.12.2019 r.2

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15.07.2019 r. 20.08.2019 r.

30.11.2019 r.2 7.01.2020 r.2

12.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.

16.07.2019 r. godz. 10:00 21.08.2019 r. godz. 10:00 

3.12.2019 r. godz. 10:002 8.01.2020 r. godz. 10:002

13. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
od 16.07.2019 r. do 18.07.2019 r. od 21.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

od 3.12.2019 r. do 5.12.2019 r.2 od 8.01.2020 r. do 10.01.2020 r.2

14.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych 
do kierowania pojazdem.5

od 16.07.2019 r. do 24.07.2019 r. 
do godz. 13:00 

od 21.08.2019 r. do 29.08.2019 r. 
do godz. 13:00 

od 3.12.2019 r. do 10.12.2019 r. 
do godz. 13:002

od 8.01.2020 r. do 15.01.2020 r. 
do godz. 13:002

15.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych.

25.07.2019 r. godz. 13:00 30.08.2019 r. godz. 13:00 

11.12.2019 r. godz. 13:002 16.01.2020 r. godz. 13:002

16.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole.

25.07.2019 r. do godz. 15:00 30.08.2019 r. do godz. 15:00 

11.12.2019 r. do gody. 15:002 16.01.2020 r. do godz. 15:002

1 Dotyczy klas wstępnych tworzonych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z 
oddziałami dwujęzycznymi. 
2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 
3 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w branżowych szkołach nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów i prób sprawności fizycznej.
4 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania 
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. 
5 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania 
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.



chcąc pomóc w podjęciu bardzo ważnej decyzji jaką jest wy-
bór kierunku dalszej edukacji oddaję w wasze ręce Informator 
Oświatowy zawierający ofertę szkół ponadpodstawowych po-
wiatu złotowskiego. mam nadzieję, że szkołą waszych marzeń, 
będzie jedna z zaprezentowanych w tym opracowaniu. zapew-
niam, że nasza oferta oświatowa jest bardzo szeroka i może zain-
teresować każdego z was.

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja do oddziałów klas I w szkołach ponadpodstawowych 
prowadzona będzie odrębnie dla absolwentów szkół podstawowych i dla klas gimnazjalnych.

absolwenci szkół podstawowych przyjmowani będą do 4-letnich liceów ogólnokształcą-
cych i 5-letnich techników. absolwenci klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach przyj-
mowani będą do oddziałów kl. i dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, tj.: 3-letnich 
liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników.

ponadto wszyscy absolwenci przyjmowani będą do 3-letnich branżowych szkół i stopnia, 
z tym, że rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla absolwentów dotychczasowych klas 
gimnazjalnych i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

w niniejszej publikacji umieszczono charakterystyki szkół ponadpodstawowych i placówek 
oświatowych powiatu złotowskiego oraz ich dane teleadresowe. zawarte są w informatorze 
szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkół dotyczące: I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Złotowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, 
które prowadzi także szkołę w Jastrowiu.

informator zawiera również oferty edukacyjne dla uczniów, którzy wymagają stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, socjoterapii czy resocjalizacji.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca na terenie naszego powiatu umożli-
wia udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy 
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, terapii i profilaktyki.

rozwijanie swoich pasji umożliwia dzieciom i młodzieży Powiatowe Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej w Złotowie, w którym funkcjonują koła zainteresowań: edukacyjne, wychowaw-
cze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

oferta edukacyjna szkół powiatu złotowskiego jest niezwykle atrakcyjna i dlatego zachę-
cam, by oprócz lektury niniejszego informatora odwiedzać nasze szkoły, ich strony interneto-
we, rozmawiać z absolwentami, z zainteresowaniem odnieść się do spotkań informacyjnych 
w waszych szkołach. 

Życzę wam jak najlepszych wyników na świadectwach szkolnych oraz trafnych wyborów 
kierunków w dalszej edukacji.

powodzenia!
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ul. bohaterów westerplatte 9
77-400 złotów
tel. 67 263 25 99
e-mail: kontakt@lozlotow.pl
www.lozlotow.pl
Dyrektor: katarzyna cielas

Od kilku lat jesteśmy wśród  
500 najlepszych liceów w Polsce!

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Złotów

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI: godz. 10:00,  6 kwietnia 2019  r.

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI: godz. 10:00,  6 kwietnia 2019  r.

SREBRNA 
SZKOŁA 

2015
w rankingu 

opublikowanym 
przez „Perspektywy”

BRĄZOWA 
SZKOŁA 

2016
w rankingu 

opublikowanym 
przez „Perspektywy”

BRĄZOWA 
SZKOŁA 

2017
w rankingu 

opublikowanym 
przez „Perspektywy”

BRĄZOWA 
SZKOŁA 

2018
w rankingu 

opublikowanym 
przez „Perspektywy”

DRODZY UCZNIOWIE!
zdaniem uczniów i absolwentów jedną z najważniejszych wartości towarzyszących edukacji w naszej szkole jest bARDZO 
DObRA, SpRZYJAJĄCA NAUCE ATMOSfERA. wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej 
pracy. wskaźnik ewD (edukacyjnej wartości dodanej) pokazuje, że i lo w złotowie jest szkołą sukcesu, która skutecznie 
konkuruje nie tylko ze szkołami w powiecie, ale i w całej wielkopolsce. potwierdzeniem tego jest fakt, że jesteśmy według 
rankingu perSpektyw NAJLEpSZYM pAŃSTWOWYM LICEUM W pÓŁNOCNEJ WIELKOpOLSCE.

pozostając szkołą z tradycjami, pracujemy w sposób nowatorski i efektywny. 

pRZYGOTUJEMY WAS DO MATURY na poziomie, który pozwoli wam otrzymać indeksy najlepszych uczelni. Jako szkoła 
z tradycjami mamy w tym zakresie ponad 70-letnie doświadczenie.

zajęcia dodatkowe organizowane w naszej szkole gwarantują możliwość rozwoju zainteresowań i pasji.

ZApRASZAMY DO I LO W ZŁOTOWIE.

Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły

www.lozlotow.pl
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LICEUM CZTEROLETNIE DLA ABSOLWENTÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Klasa Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym Języki obce

A
politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka

język angielski,
język niemiecki 

B
humanistyczna

(uwzględniająca edukację artystyczną)

język polski, język obcy (angielski albo niemiecki),  
historia albo wiedza o społeczeństwie

C
przyrodniczo-medyczna

biologia, chemia

D
ekonomiczno-biznesowa

matematyka, fizyka, geografia

LICEUM TRZYLETNIE DLA ABSOLWENTÓW KLAS III GIMNAZJALNYCH

Klasa Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym Języki obce

a
politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka

język angielski,
język niemiecki 

b
humanistyczna

(uwzględniająca edukację artystyczną)

język polski, język obcy (angielski albo niemiecki),  
historia albo wiedza o społeczeństwie

c
przyrodniczo-medyczna

biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki)

d
ekonomiczno-biznesowa

matematyka, fizyka, geografia

e-mail: kontakt@lozlotow.pl, www.lozlotow.pl

ul. bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 25 99
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Zuzanna Dopierała,  
Jędrzej Tlock 
Uczniowie klasy IA
„W tej szkole czujemy się 
świetnie, pozwala nam ona 
poszerzyć naszą wiedzę, 
panuje w niej przyjazna at-
mosfera. Jesteśmy zadowoleni 
z naszego wyboru.”

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI: godz. 10:00,  6 kwietnia 2019  r.

Jesteśmy najlepszym państwowym Liceum Ogólnokształcącym •	
północnej Wielkopolski (ranking perspektyw 2019). 
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach nauki.•	
Absolwenci I LO w Złotowie studiują na prestiżowych uczelniach.•	

Zofia Jarosz 
Wiceprzewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego
„Do Curie przeniosłam się 
z innej szkoły. Wspaniała 
atmosfera, teatry, wymiana 
z Wuppertalem, samorząd 
szkolny sprawiły, że te trzy 
lata minęły bardzo szybko. 
Gdybym miała wybrać jeszcze 
raz, na pewno poszłabym 
do Curie.”

Dlaczego warto się u nas uczyć?
•	 wysoka	zdawalność	egzaminów	

maturalnych,
•	 niepowtarzalny	klimat	i	rodzinna	

atmosfera,
•	 zadowoleni	uczniowie,	
•	 wieloletnia	tradycja	w	nauczaniu,
•	 szkoła	jest	bezpieczna	i	przyjazna,
•	 innowacyjni	nauczyciele,
•	 interaktywne	pomoce	naukowe,
•	 sala	gimnastyczna	z	siłownią,
•	 dobrze	wyposażona	biblioteka	szkol-

na ze stanowiskami komputerowymi,
•	 dobra	lokalizacja	–	w	centrum	miasta	

w pobliżu dworca pkp i pkS,
•	 wieloletnia	współpraca	z	Uniwersyte-

tem im. adama mickiewicz w poznaniu 
i nadnoteckim instytutem uam w pile,

•	 zajęcia	w	laboratoriach	naukowych	
i pracowniach specjalistycznych 
ośrodków akademickich oraz zajęcia 
terenowe pod opieką pracowników 
naukowych,

•	 klasy akademickie	–	moduł	przyrod-
niczy, fizyczny i historyczny, 

•	 udział	w	ligach przedmiotowych 
(matematyka, fizyka, język angielski, 
historia)	–	stały	kontakt	z	uczniami	
liceów w wielkopolsce dzięki nowo-
czesnej sali wideokonferencyjnej,

•	 możliwość	uzyskiwania	stypendiów 
za wyniki w nauce, działalność nauko-
wą, społeczną, artystyczną i sportową,

•	 bezpłatne podręczniki dla uczniów 
klas pierwszych liceum trzyletniego.

poza lekcjami 
•	 Teatr	MATYSAREK we współpracy z popp,
•	 Teatr	DRUGIE DNO,
•	 Klub	Młodych	Ekologów,
•	 Uczniowski	Klub	Sportowy	„Everest”,
•	 polsko-niemiecka	wymiana partner-

ska ze szkołą gymnasium am kothen 
w wuppertalu,

•	 gazetka	szkolna	„LOkomotywa”,
•	 szeroka	działalność	charytatywna	i	wo-

lontariat: Szlachetna paczka, WOŚp,
•	 aktywna	współpraca	ze	stowarzysze-

niami i instytucjami,

•	 prężnie	działający	Samorząd Uczniowski,
•	 dyskoteki	i	imprezy	szkolne,
•	 szerokie	spektrum	przedsięwzięć	

kulturalnych i artystycznych,
•	 wycieczki krajoznawczo-turystyczne 

po polsce i europie,
•	 liczne	wycieczki	dydaktyczne,
•	 profesjonalne	zajęcia	dziennikarskie,
•	 bezpłatne zajęcia w szkole organizo-

wane we współpracy z popp: zajęcia 
literackie, zajęcia krajoznawczo-tu-
rystyczne, zajęcia z języka angiel-
skiego, zajęcia sportowe.
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ul. bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 25 99

e-mail: kontakt@lozlotow.pl, www.lozlotow.pl

Monika Karbowska 
Stypendystka stypendium 
„Absolwenci Absolwentom”
„Trzy lata spędzone w naszym 
liceum to czas, w którym 
ukształtowałam swoją oso-
bowość i nauczyłam się, jak 
rozwijać swoje mocne strony. 
Zawsze chętnie wracam 
myślami do Curie i uważam, 
że wybór tej szkoły był moim 
najlepszym wyborem.”

Sport
•	 „Szkoła w Ruchu” tytuł nadany przez mi-

nistra edukacji narodowej jedynej szkole 
ponadgimnazjalnej w powiecie, sukcesy 
sportowe w piłce nożnej, pływaniu, lekkiej 
atletyce, szachach, tenisie stołowym 
i innych,

•	 „Ogólniada”	–	szkolny	dzień	sportu	i	zdrowia,

•	 rozgrywki indywidualne i międzyklasowe 
o mistrzostwo szkoły w wielu dyscypli-
nach, 

•	 zajęcia pozalekcyjne z siatkówki, tenisa 
ziemnego i aerobiku,

•	 prężnie działający wolontariat sportowy
•	 spływy kajakowe z uczniowskim klubem 
Sportowym	„Everest”.

Nasze sukcesy:
•	 Nasi	absolwenci	uzyskują	wysoką	zdawalność	matur. 

Rok szkolny 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Zdawalność 100% 100% 98,86% 100%

•	 Od kilku lat jesteśmy najlepszym państwowym liceum w północnej Wielko-
polsce uzyskując tytuł SrebrneJ Szkoły w roku 2019 i 2015, a w latach 2016-
2018 tytuł brĄzoweJ Szkoły.

•	 Otrzymaliśmy	wyróżnienie	„Wielkopolska Szkoła Roku” przyznane przez Samo-
rząd województwa wielkopolskiego w 2016 r.

•	 Uczniowie	naszego	liceum	osiągają	liczne	sukcesy	w	olimpiadach	i	konkursach	
przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych na szczeblu regional-
nym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
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Kierunek Przedmioty  nauczane na poziomie rozszerzonym Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

przyrodniczy
biologia, geografia, język angielski,
przedmiot dodatkowy: ekologia 

jęz
yk

 an
gi

el
sk

i,  
jęz

yk
 ni

em
ie

ck
i język polski, matematyka,

biologia, geografia

medialny
język polski, WOS, język angielski  
przedmiot dodatkowy: edukacja medialna

język polski, matematyka,
geografia, WOS

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

plac wolności 1/2
77-400 złotów
tel./fax 67 265 00 60  
sekretariat@zsezlotow.edu.pl
www.zsezlotow.edu.pl
Dyrektor marek Skórcz

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Złotowie

Złotów

ZaprasZamy na 
Dzień   Otwartych  Drzwi13 kwietnia

2019 roku
od godZiny 9:00

II Liceum Ogólnokształcące
Absolwenci gimnazjum (3 letni okres nauki)
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Złotowie

Technikum nr 2
Absolwenci gimnazjum (4 letni okres nauki)

Zawód / kwalifikacje
Przedmioty nauczane 

na poziomie 
rozszerzonym

Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

Technik ekonomista
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  

 finansowej jednostek organizacyjnych.

WOS, geografia

jęz
yk

 an
gi

el
sk

i, j
ęz

yk
 ni

em
iec

ki

język polski, matematyka, 
geografia, język obcy

Technik rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych  

 i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

WOS, geografia
język polski, matematyka,  
geografia, język obcy

Technik programista
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

matematyka, 
informatyka

język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy

Technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,  

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

matematyka, 
informatyka

język polski, matematyka,
informatyka, język obcy

Technik fotografii i multimediów
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy

Technik handlowiec
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

Technik reklamy
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego. 
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka,
informatyka, język obcy

Technik organizacji turystyki
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych  

i publikacji cyfrowych.
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

matematyka, 
język angielski

język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy
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Dlaczego warto nas wybrać?

Gwarantujemy solidną wiedzę i szansę rozwoju zainteresowań i umiejętności w realizowanych 
w szkole projektach.
Realizujemy projekty:  

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”•	  - współpraca z politechniką poznańską, 
urzędem marszałkowskim i cDn w pile w ramach kształcenia zawodowego połączonego  
z płatnymi stażami w przedsiębiorstwach oraz zajęciami w nowoczesnych laboratoriach,
Euro – start Zawodowy  w ramach programu  ERASMUS+ •	 - praktyki zawodowe w zakładach 
i przedsiębiorstwach w irlandii i Hiszpanii. uczestnicy stażu otrzymują dokument europass 
mobilność,
„Samobadanie to Zapobieganie”•	  - edukacja w zakresie  chorób nowotworowych.

Szkoła Policealna dla Dorosłych:
technik administracji (2 lata), technik informatyk (2 lata), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

„Wraz z 19 innymi uczniami ZSE 
brałem udział w praktykach 
zagranicznych ERASMUS+, 
które odbywałem w Granadzie 
(Hiszpania). Uważam, że jest to 
idealna szansa na wykorzysta-
nie jak i szlifowanie dotychczas 
zgromadzonych umiejętności 
i wiedzy (również w kwestii po-
rozumiewania się w języku an-
gielskim i hiszpańskim)”.

- Nikodem - technikum 
organizacji reklamy

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Złotowie

II Liceum Ogólnokształcące
Absolwenci szkoły podstawowej (4 letni okres nauki)

Kierunek Przedmioty  nauczane na poziomie rozszerzonym Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

przyrodniczy
biologia, geografia, język angielski,
przedmiot dodatkowy: ekologia 

jęz
yk

 an
gi

el
sk

i,  
jęz

yk
 ni

em
ie

ck
i język polski, matematyka,

biologia, geografia

medialny
język polski, WOS, język angielski  
przedmiot dodatkowy: edukacja medialna

język polski, matematyka,
geografia, WOS
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Złotowie

Technikum nr 2
Absolwenci szkoły podstawowej  (5 letni okres nauki)

Zawód / kwalifikacje
Przedmioty nauczane 

na poziomie 
rozszerzonym

Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

Technik ekonomista
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki  

 finansowej jednostek organizacyjnych.

WOS, geografia

jęz
yk

 an
gi

el
sk

i, j
ęz

yk
 ni

em
iec

ki

język polski, matematyka, 
geografia, język obcy

Technik rachunkowości
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych  

 i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

WOS, geografia
język polski, matematyka,  
geografia, język obcy

Technik programista
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

matematyka, 
informatyka

język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy

Technik informatyk
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,  

urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

matematyka, 
informatyka

język polski, matematyka,
informatyka, język obcy

Technik fotografii i multimediów
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy

Technik handlowiec
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

Technik reklamy
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego. 
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka,
informatyka, język obcy

Technik organizacji turystyki
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

geografia, 
język angielski

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych  

i publikacji cyfrowych.
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

matematyka, 
język angielski

język polski, matematyka, 
informatyka, język obcy
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pomożemy ci osiągnąć sukces!
Jesteśmy laureatem konkursu  1. 
placówka oświatowa roku 2015  
w kategorii technikum.

uzyskaliśmy tytuł 2. złotej Szkoły 2015  
i Srebrnej Szkoły w 2016 i 2019  
w rankingu Szkół ponadgimnazjalnych  
miesięcznika perspektywy w kategorii technikum.

uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych  3. 
(znacznie powyżej średniej krajowej!): 
maturalnych	w	latach		2008	–	2018	od		96%	-	100%, 
zawodowych	w	latach	2008	–	2018	od	70%	-	100%.

mamy wysoką pozycję w rankingu szkół:  4. 
-	2018	r.	-		109	miejsce	w	kraju	w	rankingu	maturalnym	–	Technikum	Nr	2 
- 2015 r. -  3 miejsce w wielkopolsce i  28  w kraju - technikum nr 2 
- 2019 r. -  10 miejsce w Wielkopolsce i 165 w kraju – Technikum Nr 2.  

zdobyliśmy tytuł 5. najlepszej Szkoły Dekady 2008 -2018  
w okręgowym turnieju talentów ‘”akademia księgowego”.

Drużyna Szpiku6.  przy zespole Szkół ekonomicznych w złotowie zdobyła nagrodę powiatu 
złotowskiego za 2017 r. w kategorii osobowość roku.  

osiągamy liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym, regionalnym, 7. 
wojewódzkim i okręgowym. 
- olimpiada Historyczna - finalista etapu okręgowego, 
- olimpiada  przedsiębiorczości - finaliści etapu okręgowego, 
- olimpiada wiedzy ekonomicznej - finaliści etapu okręgowego, 
- olimpiada teologii katolickiej - finalista etapu centralnego, 
- olimpiada ekologiczna - finaliści etapu regionalnego, 
- wielkopolska olimpiada wiedzy konsumenckiej - finalista etapu wojewódzkiego, 
- turniej talentów - akademia księgowego - i miejsce w 2015 r. i 2018 r.,  
   laureaci w 2014 r., 2015 r. i 2018 r., 
-  konkurs wiedzy o ekonomii i gospodarce - finaliści etapu krajowego, 
-  ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej - finalista etapu krajowego, 
- regionalny konkurs matematyczny - i miejsce w 2018 r. (kategoria technika), 
- konkurs głośnego czytania prozy anglojęzycznej - laureaci etapu regionalnego, 
- wojewódzki konkurs literacki - laureat konkursu, 
- konkurs wiedzy o prawie - finaliści etapu wojewódzkiego, 
- powiatowy konkurs Historyczny - i miejsca w latach 2017r., 2018r., 
- liczne sukcesy uczniów w konkursach językowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, 
   fotograficznych.

osiągamy sukcesy sportowe: 8. 
od lat  zajmujemy czołowe miejsca w powiecie, rejonie w dyscyplinach: piłka nożna chłopców, 
tenis stołowy, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, piłka 
siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa plażowa, unihokej, szachy.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Złotowie

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

zapraszam absolwentów 
gimnazjum i szkół pod-
stawowych do naszej 
szkoły. proponujemy 
interesujące kierunki 
w liceum ogólnokształ-
cącym, a także bogatą 
ofertę nauki w techni-
kum. nie tylko dobrze 
kształcimy, o czym 
świadczą  wysokie wy-
niki egzaminów matu-
ralnych i zawodowych 
(tytuł „Złotej	 Szkoły	
2015 i Srebrnej 2016 
i 2019) naszego techni-
kum, lecz także dajemy 
możliwość wszech-
stronnego rozwoju oso-
bowego poprzez udział 
w projektach, konkur-
sach, olimpiadach i za-
wodach sportowych. 
oferujemy atrakcyjne 
praktyki, również za-
graniczne (Hiszpania, 
portugalia, irlandia) 
oraz płatne staże u pra-
codawców dające do-
datkowe umiejętności 
zawodowe.

Dyrektor  
Marek Skórcz
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana pawła II w Złotowie

„Jeżeli masz pomysł, 
inicjatywę, tu znajdziesz 
miejsce dla jej realizacji 
w przyjaznej atmosferze”. 

Artur Natoniewski  
- przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego

„Lubisz sport?  Tu mo-
żesz osiągnąć sportowy 
sukces w różnorodnych  
dyscyplinach.”

Rafał  
pażądka - Lipiński, 
absolwent szkoły

Co nas wyróżnia?

profesjonalna kadra.•	

nauczamy modułowo •	 w wybranych 
zawodach - nowatorskie nauczanie 
w zawodach: technik informatyk i technik 
organizacji reklamy.

Dajemy możliwość•	  zdobycia dodatkowych 
umiejętności potwierdzonych dyplomami 
w formie kursów informatycznych: 
konfiguracja routerów wi-Fi, obsługa 
systemu do zarządzania firmą, konfiguracja 
przełączników zarządzalnych,  obsługa 
oprogramowania biurowego.

aktywnie współpracujemy •	
z pracodawcami (praktyki zawodowe, 
płatne staże dla uczniów, zajęcia 
w specjalistycznych laboratoriach).

oferujemy•	  atrakcyjne praktyki zagraniczne 
(irlandia, Hiszpania, portugalia).

nasi uczniowie cieszą się  •	
dobrą opinią pracodawców

posiadamy: •	
- nowoczesną bazą dydaktyczną, 
- dobrze wyposażone sale lekcyjne  
  i specjalistyczne pracownie, 
- salę telekonferencyjną, 
- multimedialne centrum informacji. 

w szkole działają:•	   
- ośrodki egzaminacyjne - uczeń zdaje 
   egzaminy w swojej szkole, 
- Samorząd uczniowski,  
- towarzystwo przyjaciół Dzieci,  
- Szkolne koło caritas.

uczniowie rozwijają•	   
swoje pasje w redakcji  
internetowej  
poSteD ekonom.

promujemy•	  zdrowy styl życia.

aktywnie działamy•	  w Drużynie Szpiku 
złotów - propagujemy ideę honorowego 
krwiodawstwa i przeszczepu szpiku.

w opinii uczniów i rodziców •	 jesteśmy 
szkołą bezpieczną i przyjazną.

Działamy•	  w ramach wolontariatu 
(Szlachetna paczka, wielka orkiestra 
„Świątecznej	Pomocy”).

współpracujemy:•	   
- z uczelniami (uam w poznaniu, 
  politechnika poznańska, wyższa Szkoła 
  gospodarki w bydgoszczy, pwSz w pile), 
  ipn i instytucjami lokalnymi, 
- z powiatowym ogniskiem pracy 
  pozaszkolnej w ramach zajęć 
  pozalekcyjnych (zajęcia: teatralne, 
  taneczne, medialne, sportowe).

organizujemy•	  wycieczki dydaktyczne 
i rekreacyjne krajowe i zagraniczne. 
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ckziu  
77- 400 złotów 
ul. norwida 10 

Dyrektor  
andrzej Hencel
andrzej.hencel@ckziu-zlotow.pl

CKZiU -

CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

Złotów

Jastrowie

centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w złotowie to największa instytucja oświatowa powiatu złotowskiego, 
która oferuje w roku szkolnym 2019/2020, całą gamę szkół dla ostatnich absolwentów gimnazjów i pierwszych absolwentów szkół 
podstawowych. u nas możesz wybrać liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym, technikum, a także branżową Szkołę i stopnia. 

złotów to piękne, czyste, nowoczesne, bezpieczne, ciągle rozwijające się miasto i nie popełniaj błędu, aby szukać szkoły poza 
powiatem złotowskim. gwarantujemy i zapewniamy ci pewne miejsce, pomimo tego że rok szkolny 2019/2020 jest rokiem 
szczególnym w związku z podwójnym rocznikiem absolwentów. nie martw się! przygotowaliśmy się i czeka na ciebie miejsce 
w wybranej szkole, a uczyć się będziesz tylko na pierwszą zmianę.

zawsze jest tak, że duży może więcej. Dlatego od września 2019 roku do czerwca 2022 roku, na twój dodatkowy rozwój 
zawodowy, przeznaczymy ponad 1 500 000,00 zł (1,5 miliona złotych). ta ogromna kwota to przecież 500 000,00 zł każdego roku 
szkolnego; to jeszcze inaczej - 50 000,00 zł dodatkowych środków finansowych na każdy  miesiąc trwania zajęć dydaktycznych 
przez okres trzech lat, w czasie kiedy ty u nas będziesz zdobywał swój wymarzony zawód. Drogi rodzicu, niech twoje Dziecko 
wykorzysta te pieniądze na własny rozwój, na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień. Fachowcy z uprawnieniami 
poszukiwani są na wszystkich rynkach pracy w polsce i za granicą. Do nich będą należały szkolenia:

1)	Operator	obrabiarek	sterowanych	numerycznie	CNC	–	kurs	100-godzinny;
2)	Operator	obrabiarek	konwencjonalnych	–	kurs	100-godzinny;
3)	Profesjonalne	blacharstwo	samochodowe,	jako	pierwszy	krok	do	bycia	rzeczoznawcą	samochodowym	–	kurs	100-godzinny;
4)	Spawanie	metodą	MAG	(135)	blach	i	rur	ze	stali	ferrytycznych	spoinami	pachwinowymi	–	kurs	145-godzinny.

na opisanych szkoleniach kursowych każdy uczeń na własność otrzyma: podręczniki i materiały drukowane, materiały 
techniczne do ćwiczeń praktycznych oraz obuwie i odzież roboczą.

pełen zakres naszych propozycji dla ciebie znajduje się na kolejnych stronach. warto tylko wspomnieć, że nadal kontynuować 
będziemy projekt darmowych podręczników dla wszystkich uczniów ze wszystkich szkół kończących się maturą, także dla 
tegorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych. 

natomiast nowością, od roku szkolnego 2019/2020, będzie podstawowe ubezpieczenie 100% młodzieży na koszt ckziu; 
także nowością będzie dofinansowywanie dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 
w zakupie produktów żywnościowych na zajęcia praktyczne. również będziemy wspierać finansowo młodzież w kosztach 
dojazdów do naszych szkół w złotowie z najdalszych odległości, także zapewniamy nowo wyremontowane pokoje, na zasadzie 
stancji, w naszym budynku internatu.

więcej informacji na kolejnych stronach. przeczytaj je i zapoznaj się z nimi.

zapraszamy.  
centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w złotowie  

czeka na ciebie.

Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	w	Złotowie	•	www.ckziu-zlotow.pl
Szkoły im. Hipolita Cegielskiego

ZaprasZamy na 
Dzień   Otwartych  Drzwi21 marca

2019 roku
od godZiny 9:00
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CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

STRUKTURA SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

TECHNIKUM
•	 technik	elektronik
•	 technik	elektryk
•	 technik	logistyk
•	 technik	mechatronik
•	 technik	pojazdów 

samochodowych
•	 technik żywienia i usług 

gastronomicznych

TECHNIKUM
•	 technik	spedytor

bRANżOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	 ślusarz*
•	 kierowca	mechanik*
•	mechanik	pojazdów	
samochodowych*

•	 klasa	wielozawodowa
*	(praktyka	odbywa	się	
w warsztatach szkolnych)

SZKOŁY 
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
 ul. Norwida 10 

Wicedyrektor  
Anna baranowska

SZKOŁY 
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
ul. 8 Marca 5 

Wicedyrektor  
Anna Ściubeł

SZKOŁY 
im. Hipolita Cegielskiego

Jastrowie  
ul. poznańska 35 

Wicedyrektor 
Anna Ściubeł

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
•	 bezpieczeństwo	 

narodowe

KWALIfIKACYJNE
KURSY ZAWODOWE
•	na poziomie technikum 

elektrycznego, rolniczego, 
agrobiznesu, pojazdów 
samochodowych, żywienia 
i usług gastronomicznych, 
usług kosmetycznych

•	na poziomie branżowej 
Szkoły I stopnia 
•	 rolnik
•	 ślusarz
•	 kierowca	mechanik
•	mechanik	pojazdów	

samochodowych
•	 inne	zawody

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

SZKOŁY  
DLA DOROSŁYCH

Złotów  
 ul. Norwida 10 

Wicedyrektor  
Justyna Dmuchowska

CKZ
Centrum  Kształcenia  

Zawodowego
Złotów, ul. Norwida 10

ODiDZ
Ośrodek Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego
Złotów, ul. Norwida 10

bRANżOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	mechanik	pojazdów	

samochodowych 
(praktyka odbywa się 
w warsztatach szkolnych)

•	 klasa	wielozawodowa	

ZaprasZamy na 
Dzień   Otwartych  Drzwi21 marca

2019 roku
od godZiny 9:00
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Typ 
szkoły

Siedziba 

szkoły Nazwa zawodu Przedmioty 
rozszerzone
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Cykl  
kształcenia
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technik elektryk

technik logistyk matematyka,
geografia

technik mechatronik

matematyka,
fizyka

technik pojazdów samochodowych

technik żywienia i usług gastronomicznych

j. angielski,
geografia

Ja
st

ro
w

ie
ul

. P
oz

na
ńs

ka
 35

technik spedytor

Lic
eu

m
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ól
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ks
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Zło
tó
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0

bezpieczeństwo narodowe matematyka,
geografia
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lsk
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m
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i
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a t
rw

a 3
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 sz
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CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

SZKOŁA fACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ pRZYSZŁOŚCIĄ!
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Typ 
szkoły

Siedziba 

szkoły Nazwa zawodu Języki 
obce

Cykl  
kształcenia

Br
an

żo
we

 Sz
ko

ły
 I s

to
pn

ia Zło
tó

w 
ul

. 8
 M

ar
ca

 5

ślusarz

j. n
ie

m
ie

ck
i

 na
uk

a t
rw

a 3
 la

ta

kierowca mechanik

mechanik pojazdów samochodowych

klasa wielozawodowa*

Ja
st

ro
w

ie
ul

. P
oz

na
ńs

ka
 35

mechanik pojazdów samochodowych

klasa wielozawodowa*

CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

NOWOCZESNE KIERUNKI SZANSĄ NA CIEKAWĄ pRACę!

*W klasie wielozawodowej możesz się kształcić, między innymi, w zawodach: stolarz, sprzedawca, rolnik, kucharz, kelner, cukiernik, piekarz, 
operator obrabiarek skrawających, tapicer, elektryk, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, murarz-
tynkarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz, zdun, 
złotnik, operator maszyn leśnych i wielu innych.
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Z a p e w n i a m y  k i e r u n k i  p r z y s z ł o ś c i !

Dlaczego warto wybrać szkołę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie?

PO PIERWSZE: pOŁOżENIE 
Wiesz, jak do nas trafić? 

to nic trudnego! ckziu usytuowane jest w złotowie, mieście powiatowym, do którego łatwo i  szybko można dotrzeć dostępnymi 
środkami komunikacji (pkp i pkS). klasa technikum spedycji oraz wielozawodowa jest również w Jastrowiu. Dla tych spośród was, 
mających problem z dojazdem do złotowa, szkoła oferuje darmową stancję.

PO DRUGIE: WYpOSAżENIE 
Czy wiesz, że edukacja w CKZiU spełnia najwyższe standardy pod względem wyposażenia?

nasza szkoła zapewni tobie:

pOZNAJ NASZE ATUTY!

•	 profesjonalne,	 bogato	 wyposażone	 i	 klimatyzowane	
pracownie komputerowe, 

•	 ośrodki	egzaminacyjne,	w	których	zdasz	egzaminy	zawodowe	
na znanych ci urządzeniach i przyrządach pomiarowych, 
w znanym i bliskim ci otoczeniu, 

•	 specjalistyczne,	bardzo	dobrze	wyposażone,	służące	do	nauki	
przedmiotów zawodowych, pracownie m.in.: elektryczne, 
elektroniczne, gastronomiczną, logistyczną, mechatroniczną  
i pneumatyczną oraz super nowoczesną na miarę XXi wieku 
pracownię diagnostyki samochodowej,

•	 darmowe podręczniki, przez cały cykl nauki, dla każdego 
ucznia podejmującego naukę w zawodzie kończącym się 
maturą (technikum, liceum ogólnokształcące),

•	 dofinansowanie zakupu produktów spożywczych na zajęcia 
praktyczne odbywające się w pracowniach żywienia, 

•	 bezpłatne	 korzystanie	 z	 siłowni	 wewnętrznej	 i	 na	 świeżym	
powietrzu oraz z boisk sportowych,

•	 profesjonalnie	wyposażoną	 siłownię	wewnętrzną,	 dostępną	
również po lekcjach, 

•	 nowo wybudowaną i bogato wyposażoną salę gimnastyczną, 

•	 bezpłatną	naukę	jazdy	na	profesjonalnym	symulatorze,	

•	 dostęp do bibliotek z multimedialnym centrum informacyjnym,

•	 klasopracownie	 wyposażone	 w	 nowoczesny	 sprzęt	
multimedialny,

•	 bezpłatny	 kurs	 strzelectwa	 sportowego	 z	 wykorzystaniem	
pistoletów i karabinków sportowych,

•	 transport	 młodzieży	 na	 zawody	 sportowe	 nowym,	
komfortowym busem renault trafic, 

•	 bezpłatny	dostęp	do	Wi-Fi,

•	 bezpłatną	naukę	jazdy	nową	Toyotą	Auris.
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Z a p l a n u j  s w o j ą  p r z y s z ł o ś ć  i  p r z y j d ź  d o  n a s !

CKZiU łączy pokolenia: uczyli się tu Twoi Rodzice, ucz się i Ty!

PO TRZECIE: bEZpIECZEŃSTWO 
U nas poczujesz się bezpiecznie!

w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w złotowie przestrzega się najwyższych standardów bezpieczeństwa. zapewniamy 
monitoring, a także opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną. natomiast nowością, od roku szkolnego 2019/2020, będzie 
podstawowe ubezpieczenie 100 % młodzieży na koszt ckziu. wszystko po to, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie! 

Rodzicu - będziemy czuwać nad bezpieczeństwem Twojego Dziecka!

PO CZWARTE: OfERTA EDUKACYJNA 
Czy zdajesz sobie sprawę, że wykształcenie zawodowe jest obecnie najatrakcyjniejsze na rynku pracy? Kończąc naszą 
szkołę, nie będziesz bezrobotny! będziesz absolwentem poszukiwanym przez pracodawców!

Dlatego wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy, proponujemy tobie wykształcenie zawodowe! nasza oferta kształcenia 
jest bardzo bogata; stanowi ponad 35 zawodów!

 możesz wybrać coś dla siebie spośród sześciu kierunków oferowanych w technikum nr 1 im. Hipolita cegielskiego w złotowie. 
uczniowie tej szkoły swoje doświadczenie zawodowe zdobywają w nowoczesnych pracowniach oraz podczas organizowanych 
dla nich praktykach zagranicznych. 
absolwenci technikum zdają egzaminy kwalifikacyjne oraz maturę, która daje im możliwość dalszego kształcenia w uczelniach wyższych. 

 możesz także wybrać spośród wielu ciekawych zawodów oferowanych w branżowej Szkole i stopnia nr 2 im. Hipolita 
cegielskiego w złotowie. co więcej, ty sam decydujesz o miejscu odbywania praktyki. Jeżeli będziesz miał trudności z jej 
znalezieniem, zawsze pomocą w tym zakresie służy cech rzemiosł różnych w złotowie.
kończąc branżową szkołę i stopnia, będziesz miał również szansę dalszego zdobywania wiedzy w branżowych szkołach 
ii stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
uwaga: Jeżeli masz już ukończone 18 lat i nie możesz rozpocząć nauki zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik, 
wybierz jeden z atrakcyjnych zawodów oferowanych przez szkołę i podejmij naukę w centrum kształcenia zawodowego. 

 oferujemy tobie także naukę w liceum ogólnokształcącym o specjalności militarnej. 
po ukończeniu tej szkoły, uzyskujesz dodatkowe punkty i możesz ubiegać się o indeks wyższych szkół: wojskowych, policyjnych i pożarniczych. 
po zakończeniu nauki i zdanej maturze zdobędziesz wykształcenie ogólnokształcące i będziesz miał drogę otwartą na wyższe uczelnie. 
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Czy wiesz, że w CKZiU możesz skorzystać z dofinansowanych przez szkołę kursów, dzięki którym zdobędziesz dodatkowe 
uprawnienia?

organizujemy i dofinansowujemy dodatkowe uprawnienia, które możesz zdobyć w trakcie nauki:

w Technikum: 

 technik elektronik + uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

 technik elektryk + uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

 technik logistyk + kurs operatora wózków widłowych,

	 technik mechatronik + uprawnienia elektryczne do 1 kV, 

 technik pojazdów samochodowych + dofinansowanie do prawa jazdy kat. b,

	 technik żywienia i usług gastronomicznych + kurs barmański,

w Liceum Ogólnokształcącym:

 dofinansowanie do wyjazdu na obóz kondycyjny do kiekrza,

w Szkole branżowej I stopnia:

 dofinansowanie kursu prawa jazdy na samochody osobowe (kat. b) dla uczniów w zawodzie kierowca mechanik, odbywających 
praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych ckziu.    

 

PO PIĄTE: DODATKOWE KWALIfIKACJE ZAWODOWE  

w ramach projektu realizowanego od roku 2019/2020 uczniowie mogą brać udział w kursach zawodowych i zdobyć umiejętności 
cenione i poszukiwane na rynku:

 operator obrabiarek cnc,

 operator mechanicznej obróbki skrawaniem,

 profesjonalne blacharstwo samochodowe,

 spawanie metodą mag.

J e s t e ś m y  n a  b i e ż ą c o  z  t r e n d a m i  n a  r y n k u  p r a c y !

WYbIERZ SZKOLNICTWO ZAWODOWE!
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PO SZÓSTE: WSpÓŁpRACA Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI  

ckziu w złotowie współpracuje z:

 cechem rzemiosł różnych w złotowie, dzięki temu bez problemów będziesz mógł zrealizować praktykę zawodową. bardzo 
cenimy tę współpracę. nasi uczniowie, jako pracownicy młodociani, zatrudniani są w różnych zakładach rzemieślniczych,

 unimetalem S.a. i renolem - zakładami w złotowie, gdzie możesz odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 

 Eneą	Operator	Sp.	z	o.	o.		–	zapewnia	Tobie	ciekawe	praktyki	zawodowe.	Ta	firma	jest	zainteresowana	absolwentami,	którzy	mogą	
podjąć pracę w energetyce. w 2018 r. podpisana została umowa dotycząca współpracy między szkołą a eneą operator  Sp. z o.o., 

 komendą powiatową policji w złotowie,

 komendą państwowej powiatowej Straży pożarnej w złotowie,

 wojskową komendą uzupełnień w pile,

 złotowską Spółdzielnią Handlowo-produkcyjną, 

 kruS-em, arimr-em, oDr-em,

 itD-em w pile.

PO SIÓDME: WSpÓŁpRACA Z WYżSZYMI UCZELNIAMI 
w związku z tym, że nasza szkoła to szkoła zawodowa, współpracujemy z następującymi wyższymi uczelniami:  

 zachodniopomorskim uniwersytetem technologicznym w Szczecinie,

 uniwersytetem przyrodniczym w poznaniu, 

 uniwersytetem technologiczno-przyrodniczym w bydgoszczy, 

 wyższą Szkołą gospodarki w bydgoszczy,

 państwową wyższą Szkołą zawodową w pile, 

 państwową wyższą Szkołą zawodową w wałczu, 

 wyższą Szkołą logistyki w poznaniu, 

 Szkołą główną Handlową w warszawie, 

 Szkołą policji w pile. 

D z i ę k i  C K Z i U  z n a j d z i e s z  p r a c ę !

CKZiU - Twój zawód - Twoją pasją!
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PO ÓSME: UCZNIOWSKIE OSIĄGNIęCIA 
uczniowskie osiągnięcia stanowią dumę ckziu. możesz być pewny, że w naszej szkole sprawdzisz poziom swoich pasji 
i zainteresowań w konkursach szkolnych, powiatowych, okręgowych czy ogólnopolskich. 

Do	nich	należą	liczne	konkursy	przedmiotowe:	matematyczne	(np.	„Święto	liczby	Pi”),	informatyczne,	językowe	(np.„Pół	żartem,	pół	
serio”), historyczne, recytatorskie i ortograficzne. 

mamy w szkole finalistów konkursów: logistycznych, języka angielskiego, historycznych, artystycznych, sportowych i militarnych. 

nasi uczniowie biorą udział również w konkursach branżowych, podczas których sprawdzają swoją wiedzę zawodową. mowa 
tu o konkursach: fryzjerskich, stolarskich, związanych z logistyką, robotyką, czy z wiedzą o żywieniu. co więcej, nasi uczniowie 
uczestniczą w: turnieju klas policyjnych, turnieju wiedzy pożarniczej czy olimpiadzie techniki Samochodowej.

zwyciężamy w olimpiadach: np. w ogólnopolskiej olimpiadzie logistycznej, olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych, 
ergonomii i bezpieczeństwa prac w rolnictwie. 

organizujemy również wewnątrzszkolne rywalizacje o tematyce: motoryzacyjnej, rolniczej, żywieniowej, gastronomicznej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

reprezentujemy naszą szkołę w licznych zawodach sportowych, niejednokrotnie zdobywając podium np.: mistrzostwo powiatu 
złotowskiego w Sztafetowych biegach przełajowych, ii miejsce w turnieju piłki nożnej Dziewcząt, mistrzostwo powiatu w piłce 
Siatkowej chłopców.

PO DZIEWIĄTE: ZAJęCIA pOZALEKCYJNE  

gdy dysponujesz  wolnym czasem po zajęciach szkolnych, zapraszamy ciebie do dodatkowego uczestnictwa w sekcjach 
sportowych: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa stołowego. proponujemy tobie także uczestnictwo w zajęciach 
fakultatywnych, wyrównawczych, kółkach przedmiotowych, takich jak: koło gastronomiczne, kółko zdrowego Żywienia, Szkolne 
koło ekologiczne oraz  w zajęciach z elektroniki.

uwaga: w ckziu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ramach funduszy unijnych.  

PO DZIESIĄTE: pROJEKTY UNIJNE 
pogłębiaj wiedzę i umiejętności. weź udział w projektach unijnych! 

	 Obecnie	bierzemy	udział	w	projekcie	„Lepsza	jakość	kształcenia	ogólnego	w	CKZiU	w	Złotowie”,	w	ramach	którego	odbywają	
się	 zajęcia:	 kółko	 geograficzne,	 kółko	 chemiczne,	 kółko	 fizyczne,	 zajęcia	„dla	Młodzików”	 (j.	 angielski	 +	matematyka)	 oraz	
zajęcia dla maturzystów (j. angielski + matematyka oraz j. niemiecki + matematyka).

C K Z i U  -  z a m i e ń  s w o j ą  p a s j ę  n a  z a w ó d !

SZKOŁA fACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ pRZYSZŁOŚCIĄ!
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 trwa pierwsza edycja projektu w ramach erasmus+, która zapewni zagraniczne praktyki zawodowe dla naszych uczniów 
w 4 zawodach na poziomie technikum. w maju 2019 r. aż 30 uczniów wyjedzie do włoskiego rimini, aby rozwijać się zawodowo 
i poznawać nową kulturę. kolejny etap projektu odbędzie się w 2020 r. 

	 W	 roku	 szkolnym	 2019/2020	 rozpoczną	 się	 bezpłatne	 szkolenia	 dla	 uczniów	 w	 ramach	 projektu	 „Wzrost	 potencjału	
zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego ckziu jako wsparcie dla rozwoju w północnym regionie 
wielkopolski”. uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe kompetencje i umiejętności cenione na rynku pracy. 

PO JEDENASTE: INICJATYWY SZKOLNE 
Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, pełną energii i masz głowę pełną pomysłów (i będziesz uczniem ckziu), możesz przyłączyć się 
do Samorządu Szkolnego. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich inicjatywie:

 we wrześniu bierzemy udział w narodowym czytaniu literatury pod patronatem prezydenta rzeczypospolitej polskiej,

 przygotowujemy akcje prozdrowotne - zdrowo się odżywiamy, ćwiczymy i chodzimy na spacery,

	 organizujemy	turnieje	szkolne	w	piłkę	nożną	„Długa	przerwa”	i	z	okazji	Dnia	Sportu,

 aby pogłębić świadomość prozdrowotną, organizujemy dla uczniów konferencje, happeningi np. monitorujące zdrowy styl 
życia i odżywiania,

 uczestniczymy w sportowych rywalizacjach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,

 obchodzimy europejski Dzień Języków obcych, w ramach którego w szkolnej auli odbywają się projekcje filmów w oryginalnej 
wersji językowej,

 bawimy się podczas dyskotek szkolnych,

 przygotowujemy catering na imprezy szkolne i pozaszkolne,

 przeprowadzamy dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych tematyczne konkursy, zachęcające do wyboru danego 
zawodu i do sprawdzenia swoich umiejętności związanych z określoną branżą,

	 udzielamy	 się	 również	 społecznie	 np.	 porządkując	 cmentarze	 oraz	 biorąc	 udział	 w	 akcjach	 ekologicznych	 np.	„Sprzątanie	
Świata”	czy	zbierając	makulaturę,

 organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Z a p l a n u j  s w o j ą  p r z y s z ł o ś ć  i  p r z y j d ź  d o  n a s !

CKZIU TO SZKOŁY Z TRADYCJAMI!
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CKZiU - SZKOŁA ZAWODOWCÓW!

Z D O b Ą D ź  Z A W Ó D  p R Z Y S Z Ł O Ś C I !C K Z i U  -  pA S J A ,  Z AW Ó D ,  p R Z Y S Z Ł O Ś Ć !

PO DWUNASTE: WOLONTARIAT 
pomagamy innym, przyjdź do naszej szkoły, pomożesz i Ty! 

nasi uczniowie aktywnie pracują na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. wykonują swoje działania w ramach wolontariatu 
np.	dla:	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	(w	naszej	Szkole	znajduje	się	główny	sztab	WOŚP	w	Złotowie),	Fundacji	Złotowianka,	
Warsztatów	 Terapii	 Zajęciowej,	 Centrum	 Hipoterapii	 i	 Rehabilitacji	 „Zabajka”	 czy	 Złotowskiego	 Hospicjum.	 Co	 roku	 czynnie	
bierzemy	udział	w	akcji		„Szlachetna	Paczka”,	przygotowując	prezenty	świąteczne	dla	potrzebujących	rodzin	z	naszego	powiatu.	

PO TRZYNASTE: TRADYCYJNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 
Świętuj i baw się razem z nami, bo w ckziu:

	 odbywają	się	tradycyjne	„Otrzęsiny	uczniów	klas	pierwszych”	na	wesoło,

 bale studniówkowe,

	 z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia	uczniowie	przygotowują	jasełka,	a	potem	w	poszczególnych	klasach	odbywają	się	wigilie	
z prezentami oraz tradycyjnymi potrawami,

 świętujemy pierwszy Dzień wiosny, przygotowując dla uczniów szereg gier i zabaw,

	 celebrujemy	Święto	Patrona	CKZiU	–	Hipolita	Cegielskiego	i	obchodzimy	jubileusze,

 pamiętamy o świętach narodowych i przygotowujemy uroczyste apele,

 uroczyście żegnamy absolwentów naszej szkoły. 

PO CZTERNASTE: WYMIANY UCZNIOWSKIE 
od wielu lat realizujemy międzynarodową wymianę ze szkołami w gifhorn (niemcy). podczas tych wyjazdów młodzież ma okazję 
doskonalić znajomość języków obcych i zawiązać nowe przyjaźnie.

24



PO PIĘTNASTE: SZKOLNE pODRÓżOWANIE 
Z nami zwiedzisz polskę, a nawet Europę! 

 odwiedzamy warszawę i muzeum powstania warszawskiego. udaje nam się tam spotkać sławnego polityka lub zasiąść 
w ławach sejmowych. 

 odbywamy tradycyjne wycieczki do berlina na weihnachtsmarkt w okresie przedświątecznym.

 organizujemy wycieczki zawodowe, podczas których odwiedzamy branżowe zakłady pracy i poznajemy w praktyce nowe 
technologie. odwiedzamy: agrotech minikowo, Fabrykę maszyn Sprzętu rolniczego w trzciance yoSkin, agro-show bednary, 
browar poznań, hotel gromaDa w pile, bydgoską Fabrykę kabli, elektrownie, elektrociepłownie, stacje elektroenergetyczne, 
biogazownie. uczestniczymy w branżowych targach: np. polagra-premiery.

 wyjeżdżamy do teatru muzycznego w gdyni.

 zwiedzamy inne kraje podczas kilkudniowych wycieczek zagranicznych.

 bierzemy udział w spływach kajakowych i nocnych marszach na orientację.

pOZNAŁEŚ NASZE ATUTY!

Nie wahaj się, wybierz naszą szkołę, ponieważ:

 panuje tu przyjemna i przyjazna atmosfera,

 bardzo szybko się rozwijamy,

 gwarantujemy uczniom zdobycie solidnej wiedzy,

 kładziemy nacisk na ucznia, jego możliwości i zainteresowania,

 stawiamy na współpracę z rodzicami,

 mamy życzliwą, profesjonalną kadrę pedagogiczną i zarządzającą,

 mamy nowoczesną bazę dydaktyczną,

 stwarzamy młodzieży bardzo dobre warunki do uprawiania sportu i rekreacji,

 posiadamy nowoczesne kompleksy sportowe,

 cieszymy się dobrą opinią pracodawców, która stanowi gwarancję późniejszej pracy w zawodzie.

Z D O b Ą D ź  Z A W Ó D  p R Z Y S Z Ł O Ś C I !

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE pASJE - pRZYJDź DO  NASZEJ SZKOŁY.
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CKZ – Centrum Kształcenia Zawodowego w Złotowie 

w centrum kształcenia zawodowego w złotowie przeprowadzamy dokształcanie:

a) młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych 
szkołach i stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dokształcanie odbywa się w formie czterotygodniowych 
turnusów, 

b) osób dorosłych - wynikające z potrzeb rynku. 

 uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich sal i pracowni ckziu w złotowie

 gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminów zawodowych. 

 zajęcia prowadzą egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej i egzaminatorzy wielkopolskiej izby rzemieślniczej 
w poznaniu. ckz efektywnie współpracuje z cechem rzemiosł różnych złotowie. obecnie prowadzi dokształcanie 
w 22 zawodach. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma edukacji. nauka w nim odbywa się średnio co dwa tygodnie: w soboty 
od 8:00 do 16:30 i w niedziele od 8:00 do 14:40. oferta liceum kierowana jest do absolwentów gimnazjów, ośmioklasowych szkół 
podstawowych (wówczas nauka trwa trzy lata) oraz do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (nauka trwa dwa lata). 

po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych zdobywasz wykształcenie średnie, które jest przepustką do: 

 uzyskania tytułu technika, 

 zdania matury, 

 kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. 

CKZiU - SZKOŁA ZAWODOWCÓW!

Złotów

ckz 
ul. norwida 10 
77-400 złotów 
tel 67 263 30-41

K S Z TA Ł C I M Y   fA C H O W C Ó W !26



Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego dla dorosłych. program nauczania uwzględnia 
podstawę programową kształcenia w zawodach. ukończenie kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przed  
okręgową komisją egzaminacyjną. na kurs mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat, są po studiach wyższych, szkole 
średniej, zasadniczej szkole zawodowej, gimnazjum lub szkole podstawowej. 

Ukończenie Kursu zapewnia: 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 możliwość zmiany pracy

 zdobycie nowego zawodu, 

 uzupełnienie twojego wykształcenia. 
Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia. 

CKZ organizuje kursy przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, polski, j. obcy 
i inne. gwarantuje naukę obsługi komputera i języków obcych, proponuje: kurs języka angielskiego - poziom podstawowy 
i zaawansowany; kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy i zaawansowany; kurs języka niemieckiego dla opiekunek osób 
starszych. 

GWARANTUJEMY! 

 bezpłatne kursy i szkolenia lub ich najniższe ceny w regionie. 

	 Świetnie	przygotowaną,	doświadczoną	i	życzliwą	kadrę	pedagogiczną.	

 Doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe. 

 Darmowe materiały egzaminacyjne dla każdego słuchacza. 

Uwaga! Organizujemy również szkolenia na zamówienie! Zapraszamy! 

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE pASJE - pRZYJDź DO  NASZEJ SZKOŁY.
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KSZTAŁCENIE
Specjalny ośrodek Szkolno-wychowawczy im. polskich olimpijczyków w Jastrowiu jest publiczną placówką 
kształcącą dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej oraz 
ponadpodstawowej szkoły przysposabiającej do pracy. 
w szkole funkcjonują również oddziały dla dzieci z autyzmem. 
kluczowym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do jak najlepszego i w największym możliwym 
stopniu samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. realizacji powyższego zadania, oprócz prowadzonych 
zajęć edukacyjnych, służą również prowadzone w szkole zajęcia specjalistyczne z zakresu: logopedii, socjoterapii, 
fizjoterapii, psychoterapii, surdopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, 
terapii psychologicznej, a także zajęcia prowadzone metodą krakowską oraz wykorzystujące alternatywne metody 
komunikacji.  
uczniowie objęci są profesjonalną opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną. wsparcie psychologiczne 
i pedagogiczne ośrodek oferuje również rodzicom.
placówka dynamicznie się rozwija i dostosowuje do zmian zachodzących w szkolnictwie specjalnym. 

bAZA
placówka dysponuje: salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, salą logopedyczną, pracownią komputerową, 
pracownią techniczną, biblioteką, pracownią gospodarstwa domowego, kuchnią ze stołówką. Szkoła posiada 
także aulę z nagłośnieniem, instrumentami muzycznymi oraz nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. 
w bieżącym roku szkolnym oddano do użytku nowoczesną halę sportową, w której znajdują się ponadto 

ul. wojska polskiego 25
64-915 Jastrowie
tel. 67 266 18 06
soswjastrowie@onet.pl
www.soswjastrowie.pl 
Dyrektor maciej nowicki

Jastrowie

SOSW - Jastrowie, ul. Wojska polskiego 25

SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
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pomieszczenia specjalistyczne (fizjoterapii i integracji sensorycznej), a także sale rekreacyjno-sportowe (gier 
i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń siłowych). na terenie placówki znajduje się również zespół wielofunkcyjnych 
boisk	sportowych	„Orlik”	z	boiskami	do	piłki	nożnej,	siatkowej	i	koszykowej.	
placówka oferuje możliwość całodobowej opieki nad wychowankami w dni nauki szkolnej w ramach działających 
w internacie grup wychowawczych.
budynek szkoły jest pozbawiony barier architektonicznych i posiada różnorodne udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych: podjazdy, windy, interkom oraz specjalnie wyposażone łazienki.

ZAJęCIA DODATKOWE
Szkoła stwarza uczniom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania indywidualnych 
predyspozycji i pasji w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań: gimnastyki sportowej, 
badmintona, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania, tenisa stołowego, hipoterapii, arteterapii, plastycznych, 
wokalno-instrumentalnych, teatralnych, rekreacyjnych, emisji głosu, miłośników przyrody, krajoznawczo-
turystycznych oraz informatycznych. ponadto w szkole uczniowie mają możliwość zdobywania kolejnych 
sprawności	harcerskich,	uczestnicząc	w	zbiórkach	oraz	zlotach	drużyny	„Nieprzetartego	Szlaku”.

OSIĄGNIęCIA
uczniowie SoSw zajmują czołowe miejsca w zawodach krajowych i międzynarodowych w różnych dyscyplinach 
sportowych. mogą pochwalić się m. in. zdobyciem:

złotego medalu w pływaniu podczas Vi europejskich letnich igrzysk olimpiad Specjalnych w antwerpii (belgia),•	
brązowego medalu w skoku wzwyż podczas mistrzostw europy w lekkoatletyce w bergen (Holandia),•	
złotego medalu w iX ogólnopolskim turnieju koszykówki olimpiad Specjalnych w olsztynie,•	
srebrnego medalu w skoku wzwyż podczas mistrzostw polski w lekkoatletyce w ostrzeszowie, •	
2 złotych i 4 srebrnych medali podczas Viii ogólnopolskiego mityngu pływackiego olimpiad Specjalnych w katowicach,•	
jedenastu medali w lekkiej atletyce podczas ogólnopolskich letnich igrzysk olimpiad Specjalnych w bydgoszczy.•	

liczne i bardzo znaczące sukcesy odnoszą również uczniowie uczestniczący w zajęciach zespołu wokalno-instrumentalnego 
oraz koła teatralnego, którzy reprezentują placówkę m. in. podczas corocznych powiatowych przeglądów zespołów 
artystycznych.

tel. 67 266 18 06, soswjastrowie@onet.pl, www. soswjastrowie.pl

SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
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RODZICU!
Jeżeli twoje dziecko ma kłopoty z chodzeniem do szkoły. w orzeczeniu z poradni psychologiczno- pedagogicznej, 
stwierdzono zaburzenia zachowania. Jeżeli masz problem wychowawczy - 

MŁODZIEżOWY  OŚRODEK  SOCJOTERApII  W  KRAJENCE
może być twoim rozwiązaniem. moS jest publiczną placówką dydaktyczno- wychowawczą prowadzącą działalność 
w trakcie roku szkolnego. nasz ośrodek składa się ze szkoły podstawowej dla uczniów klas iV-Viii oraz internatu 
w którym uczniowie  przebywają w ciągu tygodnia.

NASZYM CELEM JEST:
•	 umożliwienie uczniom z zaburzeniami zachowania realizacji obowiązku szkolnego, między innymi poprzez 

dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków;
•	eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;
• przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi;
• wspieranie wychowawczej funkcji rodziny;
• organizowanie opieki psychologicznej;
• pomoc w precyzowaniu planów edukacyjnych i zawodowych.

W trakcie pobytu, nasi uczniowie zyskują szansę zmiany nastawienia  
do rzeczywistości oraz zmianę hierarchii wartości.

W	Ośrodku	od	2013	roku	realizowany	jest	projekt	pt.	„Profilaktyka	oczami	młodzieży”	finansowany	przez	Urzęd	
marszałkowski województwa wielkopolskiego. w ramach jego realizacji uczniowie jeżdżą na siłownię, basen 
oraz wycieczki do poznania, torunia czy trójmiasta. 

w naszym ośrodku przyjmujemy chłopców oraz dziewczęta do grup 12 osobowych w przedziale wiekowym  
12-18 lat, będących w normie intelektualnej. nasi uczniowie muszą posiadać orzeczenie poraDni 
pSycHologiczno peDagogiczneJ o potrzebie kSztałcenia SpecJalnego ze wzglĘDu na zagroŻenie 
nieDoStoSowaniem Społecznym. istotne jest również uregulowanie spraw opieki prawnej dziecka oraz brak 
wyroków skazujących za czyny karalne.

MOS - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

77-430 Krajenka, ul. Szkolna 15, tel. 67 263 80 70, fax 67 263 80 64

Krajenka

Ośrodek przeznaczony jest dla 
uczniów przejawiających zaburzenia 

emocjonalne, którzy nie potrafią 
funkcjonować w szkołach masowych 
i wymagają wsparcia o charakterze 

socjoterapeutycznym.

ul. Szkolna 15
77-430 krajenka
tel. 67 263 80 70, fax 67 263 80 64
www.mos-krajenka.pl
e-mail: moskrajenka@gmail.com
Dyrektor Sabina chwarścianek
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UCZNIU!
Jeżeli wpadłeś w złe towarzystwo, opuściłeś jedną lub więcej klas, masz problemy w domu- poza

SZANSĄ  NA  pOpRAWę  I  UKOŃCZENIE  SZKOŁY
oferujemy ci mnóstwo atrakcji oraz możliwości rozwoju swoich pasji, m.in:

moskrajenka@gmail.com, www.mos-krajenka.pl

MOS - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

•	wycieczki
•	zajęcia	kulinarne
•	zajęcia	rekreacyjne
•	koła	przedmiotowe

•	socjoterapia
•	zajęcia	muzyczne
•	wolontariat
•	kółko	teatralne

•	zajęcia	i	zawody	sportowe
•	terapia	pedagogiczna
•	zajęcia	stolarskie
•	akcje	społeczno-edukacyjne

oraz wiele innych. w naszych murach będziesz miał okazję do wzięcia udziału w ogromnej liczbie zawodów 
i konkursów. nasi wychowankowie odnosili sukcesy zarówno lokalnie jak i na arenie ogólnopolskiej!

w ośrodku nauczysz się wielu przydatnych w życiu umiejętności. wdrożysz się do systematyczności oraz poznasz 
nowych kolegów, a przy odrobinie pracy na pewno ukończysz szkołę.

CZAS NA NAUKę!
podczas pobytu państwa dziecka, ośrodek oferuje:
• pełne wsparcie wychowawcze;
• pomoc psychologiczną;
• pomoc pedagogiczną;
• całodobowy kontakt telefoniczny;
• wyżywienie;

WIęCEJ NA WWW.MOS-KRAJENKA.pL
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„Idą z wadami i zaletami, dajcie 
warunki by wzrastali lepsi.” 

              Janusz Korczak 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu

ul. wojska polskiego 18 
64-915 Jastrowie
tel. /fax 67 266 28 83
www.mow-jastrowie.pl
www.facebook.com/mowjastrowie/
Dyrektor Violetta michalska

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu  
prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
zapewniającą właściwe warunki do rozwoju i wychowania młodych podopiecznych, 
resocjalizację i socjalizację wychowanek oraz przygotowanie ich do samodzielnego 
życia. placówka sprawuje całodobową opiekę dla młodzieży żeńskiej w wieku od 13 do 
18 lat.

 naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się 
w sytuacji kryzysowej. aby najlepiej wykonać te zadania, staramy się stale podnosić 
i doskonalić poziom świadczonej pomocy specjalistycznej. podejmujemy próby 
wszechstronnego rozwijania zainteresowań naszych wychowanek, przygotowując je do 
pełnienia konstruktywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie ich aktywności i 
kreatywności. uczymy nasze podopieczne tolerancji, szacunku dla innego człowieka, 

Jastrowie

ul. Wojska polskiego 18, Jastrowie · tel. 67 266 28 83 · www.mow-jastrowie.pl32



ul. wojska polskiego 18 
64-915 Jastrowie
tel. /fax 67 266 28 83
www.mow-jastrowie.pl
www.facebook.com/mowjastrowie/
Dyrektor Violetta michalska

odpowiedzialności za siebie i innych. promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci 
na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój 
nieletnich.

 zadania wychowawcze w ośrodku realizowane są poprzez zintegrowaną działalność 
korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, w oparciu o specjalistyczne 
programy.

 placówka składa się z dwóch integralnych części: internatu i Szkoły podstawowej Nr 2. 

 w internacie funkcjonuje 4 grup wychowawczych, każda grupa może liczyć do 
12 dziewcząt. grupę wychowanek prowadzi zespół stałych wychowawców. każda 
wychowanka	ma	swego	indywidualnego	wychowawcę	–	opiekuna,	który	wspomaga	
go we wszystkich sprawach oraz utrzymuje bliski kontakt z jego rodziną.

 praca wychowawcza opiera się na celach i zadaniach wynikających z założeń planu 
pracy placówki. plany wychowawcze poszczególnych zespołów wychowawczych 
uwzględniają specyficzne potrzeby, zainteresowania, predyspozycje i umiejętności 
jej członków oraz wychowawców. oferta zajęć proponowanych młodzieży jest bardzo 
bogata i odnosi się do wielu sfer aktywności.

ul. Wojska polskiego 18, Jastrowie · tel. 67 266 28 83 · www.mow-jastrowie.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu
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powiatowe Ognisko pracy pozaszkolnej w Złotowie

www.facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

ul. 8 marca 5 
77-400 złotów
tel. 728 497 538 
e-mail: oppzlotow1@wp.pl
www.opp.e-zlotow.pl
Dyrektor aldona chamarczuk

www.facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

Ognisko pracy pozaszkolnej 
w Złotowie działa od 01.09.1974 r.

Zgodnie ze Statutem realizuje zadania: 
edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, 

profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, 
sportowe i rekreacyjne.

Złotów

powiatowe ognisko pracy pozaszkolnej jest miejscem gdzie dzieci i młodzież w wieku 
od 12 do 18 lat mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz przyjemnie i 
pożytecznie spędzać swój wolny czas. 

w ognisku można być stałym uczestnikiem zajęć zapisanym do wybranego koła 
zainteresowań. można być również uczestnikiem zajęć okazjonalnych. z propozycji popp 
rocznie korzysta ponad 450 zapisanych na stałe wychowanków oraz około 2250 uczestników 
okazjonalnych. corocznie jesteśmy organizatorami konkursów, przeglądów, warsztatów 
artystycznych, koncertów, festiwali i wernisaży. 

Specyficzny charakter placówki, sposób prowadzenia zajęć wyłącznie w kołach 
zainteresowań, wysoki poziom wiedzy i profesjonalizm kadry nauczycielskiej to główne 
atuty naszej placówki.

w nowym roku szkolnym powiatowe ognisko pracy pozaszkolnej będzie odpowiedzialne 
za	 organizację	 „	 czwartków	 lekkoatletycznych”	 dla	 dzieci	 szkół	 podstawowych	 z	 gmin	
powiatu złotowskiego, gminy łobżenica i gminy wysoka.

*	Istnieje	możliwość	poszerzenie	oferty	zajęć	dla	młodzieży	ze	szkół	ponadpodstawowych	oraz	dzieci	i	młodzieży	
z moS, mow i SoS-w zgodnie z ich zainteresowaniami.
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Zespoły zainteresowań Lokalizacja

zeSpół arteterapii szkoła ponadpodstawowa

zeSpół teatralno-kabaretowy mow Jastrowie, szkoła ponadpodstawowa

zeSpoły taneczne mow Jastrowie, szkoła ponadpodstawowa

zeSpoły wokalne mow Jastrowie, popp złotów 

zeSpoły teatralne szkoła ponadpodstawowa 

ZESPOŁY	–	GRY	I	ZABAWYW	JĘZYKU	NIEMIECKIM	 mow Jastrowie, moS krajenka 

zeSpół zDrowego Żywienia popp złotów 

zeSpoły wokalno-inStrumentalne SoS-w Jastrowie, popp złotów 

zeSpoły plaStyczne popp złotów, mow Jastrowie

zeSpoły rĘkoDzieła artyStycznego popp złotów 

zeSpoły teatralne mow Jastrowie i popp złotów

zeSpoły Sportowe szkoły ponadpodstawowe

młoDy einStein moS krajenka 

zeSpół kraJoznawczo-turyStyczny szkoła ponadpodstawowa 

ZESPÓŁ	TECHNICZNY	–	FACHOWIEC-ELEKTRONIK szkoła ponadpodstawowa 

ZESPÓŁ	–	MEDIA	I	REKLAMA	 szkoła ponadpodstawowa 

ZESPÓŁ	–	PODSTAWY	PRZEDSIĘBIORCZOSĆI	 szkoła ponadpodstawowa

zeSpół teatralny w JĘzyku angielSkim szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ	TEATRALNY	„MATYSAREK” szkoła ponadpodstawowa 

zeSpół literacki szkoła ponadpodstawowa 

ZESPÓŁ	MATEMATYCZNY	–	GRY	I	ZABAWY	LOGICZNE	 szkoła ponadpodstawowa 

zeSpół inFormatyczny mow Jastrowie

www.facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

ZESpOŁY ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W pOpp
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         „Tylko ten, kto kieruje si  sercem,    uwalnia s owa tych, którymi kieruje l k.”        (Anna Czujak)                

 
         Marki, 19 czerwca 2018 r. 

Certyfikat

                                                                     Rys .Zosia  

„Poradnia z sercem” 
dla 

Powiatowej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w Z otowie 
 PATRONAT HONOROWY 

 

ORGANIZATOR AKCJI Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo  Mutyzmu Wybiórczego” 
 

El bieta Falkowska   

  
PREZES „PTMW” 

 

powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Złotowie

Dnia 18 maja 2019 r. (sobota) – DZIEŃ OTWARTY pORADNI

Świadczymy usługi w zakresie:
•	 diagnozy	(psychologiczna,	pedagogiczna,	logopedyczna,	integracji	

sensorycznej),
•	 opiniowania,
•	 orzecznictwa	dzieci	i	młodzieży	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	

ruchową, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
słabowidzących, z autyzmem, zespołem aspergera, afazją, 

•	 działalności	terapeutycznej:
 » terapia psychologiczna,
 » terapia pedagogiczna, surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna,
 » terapia logopedyczna,
 » terapia integracji sensorycznej,
 » terapia ręki,
 » terapia EEG Biofeedback,
 » arteterapia,

 » zajęcia korygujące wady postawy,
 » zajęcia fizjoterapii,
 » terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, 
 » systemowa terapia rodzin, 
•	 prowadzenia	grup	wsparcia	dla	młodzieży	z	trudnościami	

emocjonalnymi, dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym,
•	 interwencji	kryzysowej,
•	 działalności	profilaktycznej,	poradnictwa,	konsultacji,
•	 działalności	doradczej	(doradztwo	edukacyjno-zawodowe),
•	 działalności	informacyjno-szkoleniowej,
•	 diagnozy	zaburzeń	wymagających	wczesnego	wspomagania	

rozwoju, 
•	 punktów	konsultacyjnych	dla	rodziców	dzieci	z	mutyzmem	

wybiórczym i autyzmem,

•	 zajęć	wczesnego	wspomagania	rozwoju	dziecka.	

ul. Szkolna 3, 77-400 złotów
tel. 67 263 21 03 lub 500 817 785   
tel./fax: 67 263 33 60
pppzlotow@interia.pl 
www.pppp-zlotow.pl
Dyrektor: 
monika wiśniewska-ryczkowska

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do diagnozy i terapii m. in. platformą do badania zmysłów, aparaturą 
do EEG biofeedbacku, Screeningowym Audiometrem Tonalnym z Testami Centralnym ( system SAT). 

ZaprasZamy na Dzień Otwarty  POraDni18 maja 2019 r.

Złotów
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Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na DZIEŃ OTWARTY pORADNI

REALIZUJEMY WARSZTATY/ TRENINGI/ SZKOLENIA/ KONKURSY 
w ramach działalności informacyjno-szkoleniowe oraz profilaktycznej:
•	 „Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym w szkole”	–	szkolenie	dla	nauczycieli.
•	 „Elementy integracji sensorycznej podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu”	–	szkolenie	dla	nauczycieli.	
•	 „Emisja i higiena głosu – jak dbać o głos i dobrze z niego korzystać”	–	szkolenie	dla	nauczycieli.
•	 „Ścieżka kariery zawodowej ucznia - współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowym” –	szkolenie/prelekcja.
•	 „ Cztery pory roku” –	warsztaty	z	arteterapii	dla	dzieci.
•	 „Sztuka dialogu z nastolatkiem”	–	warsztaty	dla	rodziców.
•	 „Czym jest lęk dziecięcy i jak go oswoić?”	–	prelekcja	dla	rodziców.
•	 „Szkoła dla rodziców” –	cykl	warsztatów	podnoszących	kompetencje	wychowawcze	rodziców.
•	 „profilaktyka uzależnień - uzależnienie od alkoholu, substancji psychoaktywnych, tytoniu, gier komputerowych itp.”  

–	warsztaty	dla	nastolatków.
•	 „Trening umiejętności społecznych (TUS)”	–	grupowe	zajęcia	podnoszące	kompetencje	społeczne	dla	dzieci	i	młodzieży	ze	

spektrum autystycznym.
•	 „Metody radzenia sobie z trudnymi emocjami”	–	zajęcia	warsztatowe	dla	dzieci	i	młodzieży.
•	 „Asertywność w świetle moich potrzeb, praw i komunikacji z innymi”	–	warsztaty	dla	młodzieży.
•	 „Zabawy ze słowem”	–	wspomaganie	rozwoju	umiejętności	językowych	i	komunikacyjnych	dzieci	w	wieku	przedszkolnym.
•	 Grupa wsparcia dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi.
•	 Konkurs pt.: „Dbam o zdrowie psychiczne”	w	ramach	obchodów	Światowego	Dnia	Zdrowia	Psychicznego.
•	 VI Konferencja Logopedyczna z okazji europejskiego Dnia logopedy.
•	 Obchody Światowego Tygodnia Mózgu	–	wydarzenie	mające	na	celu	promowanie	wiedzy	z	zakresu	neurobiologii,	kognity-

wistyki i psychologii.
•	 Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

ZApRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI  
na DZIEŃ OTWARTY pORADNI  

18 maja 2019 r. (sobota) w godz. 1000-1400

tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, 

pedagogicznych i logopedycznych.

ppp-p Oferuje usługi dla całego powiatu złotowskiego.
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NOTATkI
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Starostwo powiatowe w złotowie
aleja piasta 32, 77-400 złotów

tel. 67 263 32 20, fax 67 263 28 02
www.zlotow-powiat.pl

starosta@zlotow-powiat.pl

INfORMATOR OŚWIATOWY
Szkoły i placówki publiczne 

powiatu złotowSkiego 
w roku Szkolnym 2019/2020

Złotów

Jastrowie


