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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, 
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH  

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW I BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu  
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu  
rekrutacyjnym 

uzupełniającym

1.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r. 

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2018 r. 
do 3 sierpnia 2018 r.  

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie:
1) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów 

wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji,
2) prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, 

szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi 
lub z oddziałami mistrzostwa sportowego,

3) sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół 
dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami 
międzynarodowymi

od 1 czerwca 2018 r. 
do 12 czerwca 2018 r.

6 sierpnia 2018 r.

3.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych 
przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych,  sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób 
sprawności fizycznej 

do 14 czerwca 2018 r.
do godz. 10.00

do 7 sierpnia 2018 r. 
do godz. 10.00

4.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności 
wybranych szkół

od 15 czerwca 2018 r. 
do 19 czerwca 2018 r. 

do godz. 15.00
nie dotyczy

5.
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r. 
do 25 czerwca 2018 r. 

do godz. 15.00
nie dotyczy

6.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 26 czerwca 2018 r. do 9 sierpnia 2018 r. 

7.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.
godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r. 
godz. 10.00

8.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia 
o wyborze tej szkoły

do 12 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. 

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 19 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

10.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

20 lipca 2018 r. 
godz. 13.00

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00

Drogi Gimnazjalisto ! 

 Wkrótce zamkniesz pewien rozdział w życiu 
i rozpoczniesz kolejny, jeden z ważniejszych. Będzie to etap, 
o którym możesz Sam zdecydować i Sam pokierować przyszłą 
drogą zawodową. 
Do tej pory o wyborze przedszkola czy szkoły podstawowej 

nie decydowałeś Sam, teraz ten wybór jest w Twoim zasięgu. Wsparcie bliskich osób 
jest jak najbardziej wskazane, ale najpierw spróbuj poznać siebie, co lubisz, jakie zajęcia 
sprawiają Ci przyjemność, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości. Poznaj szkoły 
jakie znajdują się w Twojej okolicy. 
 Na terenie Powiatu Złotowskiego funkcjonują 3 szkoły ponadpodstawowe: Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Złotowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Złotowie i w Jastrowiu. Posiadają one szeroką ofertę edukacyjną, którą wzbogacają 
udziałem w projektach i wymianach międzynarodowych.  
 Z oferty edukacyjnej  mogą także korzystać uczniowie wymagający stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, socjoterapii czy resocjalizacji. 
Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej naszego powiatu umożliwia udzielanie 
pomocy dzieciom i młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej, terapii i profilaktyki. 
 W Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej młodzież naszych szkół może korzystać 
z kół zainteresowań: edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, 
sportowych i rekreacyjnych.
 W niniejszej publikacji umieszczono dane teleadresowe wszystkich szkół 
ponadpodstawowych  Powiatu Złotowskiego.
 Mam nadzieję, że nasz „Informator Oświatowy” ułatwi Wam wybór wymarzonej 
i satysfakcjonującej  Was szkoły, a co za tym idzie wymarzonej i dobrze płatnej pracy.
 Zapraszamy do naszych placówek na Drzwi Otwarte. 

Życzę wytrwałości w dążeniu do celu.

Starosta Złotowski
Ryszard Goławski
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Klasa Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym Języki obce

A
politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka
język angielski,
język niemiecki 

B
humanistyczna

(uwzględniająca edukację artystyczną)

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

język angielski,
język niemiecki

C
przyrodniczo-medyczna

biologia, chemia, język obcy
(angielski, niemiecki)

język angielski,
język niemiecki

D
ekonomiczno-biznesowa

matematyka, fizyka, geografia
język angielski,
język niemiecki

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

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

Jesteśmy najlepszym publicznym liceum ogólnokształcącym  
w północnej Wielkopolsce według Rankingu Perspektyw 2018.
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach nauki.
Absolwenci I LO w Złotowie studiują na prestiżowych uczelniach.

Złotów

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 14 kwietnia 2018 roku.

ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 25 99

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 14 kwietnia 2018 roku.

Nasze sukcesy:
•	 Wyróżnienie	 „Wielkopolska Szkoła Roku” przyznane przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego w 2016 r.
•	 Mistrz	Świata	w	Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej (Pekin 2014),
•	 Finaliści	ogólnopolskich	Olimpiad: Filozoficznej, Przedsiębiorczości, Solidarności „Dwie 

Dekady Historii”, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Geograficznej, Wiedzy 
Ekonomicznej, Turnieju Wiedzy Psychologicznej, Wiedzy Ekologicznej,

•	 Laureaci	Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
•	 Wyróżnienie	w	Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w etapie rejonowym w Pile,
•	 Laureaci	konkursu	czytania	w	języku	angielskim	na	szczeblu	powiatu	i	rejonu,
•	 Mistrzostwo	i	wicemistrzostwo	w	konkursie	ortograficznym	powiatu	złotowskiego,
•	 MATYSAREK – liczne sukcesy grupowe oraz indywidualne aktorskie,
•	 Liczne	sukcesy	uczniów	w	konkursach	artystycznych:	filmowych,	muzycznych,	plastycznych	

i fotograficznych oraz sportowych.

Dlaczego warto się u nas uczyć?
•	 niepowtarzalny	klimat,
•	 zadowoleni	uczniowie,
•	 wieloletnia	tradycja	w	nauczaniu,
•	 szkoła	bezpieczna	i	przyjazna,
•	 innowacyjni	nauczyciele,
•	 interaktywne	pomoce	naukowe,
•	 sala	gimnastyczna	z	siłownią,
•	 dobrze	wyposażona	biblioteka	szkolna	

ze stanowiskami komputerowymi,
•	 bezprzewodowy	dostęp	do	Internetu,
•	 dobra	lokalizacja	-	w	sercu	miasta,

•	 wieloletnia	współpraca	z	Uniwersytetem	
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zamiej-
scowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Pile,

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

•	 możliwość	zdobycia	indywidualnego	
stypendium p.p. M. M. Augustynów 
 „Absolwenci Absolwentom”,

•	 bezpłatne	podręczniki	dla	uczniów	klas	
pierwszych.

Przemysław Stippa - aktor 
teatralny, telewizyjny, filmowy 
i dubbingowy, absolwent Aka-
demii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie
„Tu, w I LO w Złotowie, zdecydowa-
łem, co chcę robić w życiu. Dzięki 
Matysarkowi i prof. Andrzejowi 
Motakowi pasja stała się sposo-
bem na życie, zostałem aktorem 
na stałe związanym z Teatrem 
Narodowym w Warszawie.”

Tomasz Wawrzyniak - polarnik, 
podróżnik, pracownik Zakładu 
Badań Polarnych Instytutu 
Geofizyki PAN
„Wysoka jakość kształcenia w I LO 
w Złotowie dzięki doświadczeniu 
i zaangażowaniu nauczycieli, 
pozwala na swobodny i świadomy 
wybór dalszej życiowej ścieżki. 
Osobiście porównałbym je do 
trampoliny, która pozwoliła 
mi wyskoczyć do najdalszych 
zakątków świata i osiągnąć sukces 
zawodowy.”
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Sport

•	 „Szkoła w Ruchu” - tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej jedynej szkole ponad-
podstawowej 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	dyscyplinach,	
•	 zajęcia	pozalekcyjne	z	siatkówki,	tenisa	ziemnego	i	aerobiku,
•	 spływy	kajakowe	z	Uczniowskim	Klubem	Sportowym	„Everest”.

Poza lekcjami

•	 Teatr	MATYSAREK, we współpracy z POPP,
•	 Teatr	DRUGIE DNO,
•	 polsko-niemiecka	wymiana partnerska ze szkołą Gymnasium Am Kothen w Wuppertalu,
•	 gazetka	szkolna	„LOkomotywa”, 
•	 Klub	Młodych	Ekologów,
•	 szeroka	działalność	charytatywna	i	wolontariat,	WOŚP, „Drugie Życie”, rejonowe koordy-

nowanie akcji „Szlachetna Paczka”,
•	 aktywna	współpraca	ze	stowarzyszeniami	i	instytucjami,
•	 prężnie	działający	Samorząd Uczniowski,
•	 dyskoteki	i	imprezy	szkolne,
•	 profesjonalne	zajęcia	dziennikarskie,
•	 bezpłatne	zajęcia	w	szkole	organizowane	przez	POPP:
	 	 •	język francuski
	 	 •	język rosyjski
	 	 •	grafika komputerowa
	 	 •	zajęcia sportowe
•	 szerokie	spektrum	przedsięwzięć	kulturalnych	i	artystycznych.

DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Zdaniem uczniów i absolwentów jedną z najważniejszych wartości towarzyszących edukacji 
w naszej szkole jest BARDZO DOBRA ATMOSFERA PRACY.

Wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej pracy, które 
doprowadziły do tego, że jesteśmy według rankingu PERSPEKTYW NAJLEPSZYM PUBLICZNYM 
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 w kraju.

Zajęcia dodatkowe gwarantują możliwość rozwoju indywidualnych pasji. 

ZAPRASZAMY DO I LO W ZŁOTOWIE.
Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły

Dlaczego warto wybrać I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie?
Nasz 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. 
Najnowsze dane EWD są dostępne na naszej stronie internetowej.

Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury 
uzyskali jego absolwenci w porównaniu do ich wyników na egzaminie gimnazjalnym. Pokazuje 
on wkład szkoły w końcowe wyniki nauczania.

http://lozlotow.pl/pliki/inne/EWD.pdf

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 25 99

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 14 kwietnia 2018 roku. e-mail: kontakt@lozlotow.pl, www.lozlotow.pl

Radosław Tyda - Stypendysta 
„Absolwenci Absolwentom”
„Czasy w „Ogólniaku” 
to bez wątpienia trzy cudow-
nie spędzone lata w gronie 
wielu wspaniałych ludzi. Lata, 
w czasie których mogłem 
wszechstronnie się rozwijać 
na wielu różnych płaszczy-
znach. Lata, dni i godziny, któ-
re sprawiły, że jestem lepszym 
człowiekiem. Zdecydowanie 
ich nie żałuję!”

Miłosz Mazurkiewicz-Dubieński:
„W Ogólniaku poznałem mnóstwo 
wspaniałych ludzi. Ponadto, dzięki 
pomocy doświadczonej kadry, 
jest to doskonałe miejsce nie tylko 
na przygotowanie się do matury, 
lecz również odkrywanie i rozwija-
nie swoich pasji.”
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D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

Dlaczego warto nas wybrać?
Oferujemy darmowe podręczniki dla uczniów klas pierwszych!
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,
Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim •	 - płatne staże u przedsiębiorców, 
zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych z kwalifikacji, doradztwo zawodowe,
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.

Plac Wolności 1/2
77-400 Złotów
tel. 67 265 00 60  
tel./fax 67 263 27 97
e-mail: sekretariat@zsezlotow.edu.pl
www.zsezlotow.edu.pl
Dyrektor Marek Skórcz

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Złotów

Kierunek Przedmioty  nauczane na poziomie rozszerzonym
Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

ekonomiczno-prawny
matematyka, geografia, j. angielski lub j. niemiecki,
przedmiot dodatkowy: edukacja prawna

j. a
ng

ie
lsk

i, j
. n

ie
m

ie
ck

i

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

przyrodniczy
biologia, geografia, j. angielski, 
przedmiot dodatkowy: ekologia

język polski, matematyka, 
biologia, geografia

medialny
język polski, geografia lub WOS (wybór w kl. II), j. angielski  lub 
j. niemiecki, przedmiot dodatkowy: edukacja medialna

język polski, matematyka,
geografia, WOS

Zawód / kwalifikacje
Przedmioty nauczane 

na poziomie 
rozszerzonym

Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

technik ekonomista:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości

WOS, geografia, 
przedmiot dodatkowy: 
edukacja prawna

j. a
ng

iel
sk

i, j
. n

ie
m

ie
ck

i
język polski,  
matematyka, 
geografia, język obcy

technik informatyk:
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyj-

nych i sieci osobistych 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami interneto-

wymi i bazami danych

matematyka, 
informatyka

język polski, 
 matematyka,  
informatyka,  
język obcy

technik grafiki i poligrafii cyfrowej:                        NOWOŚĆ!
AU.54. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowej
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

matematyka, 
język angielski

język polski,  
matematyka,  
informatyka, język obcy

technik handlowiec:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

geografia, 
język angielski

język polski,  
matematyka, 
geografia, język obcy

technik organizacji reklamy:
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

geografia, 
język angielski

język polski,  
matematyka,  
informatyka, język obcy

technik obsługi turystycznej:
TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

geografia, 
język angielski

język polski,  
matematyka, 
geografia, język obcy

Technikum nr 2 (4 lata)

II Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

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 prak-
tykach zagranicznych ERA-
SMUS+, które odbywałem 
w Granadzie (Hiszpania). 
Uważam, że jest to idealna 
szansa na wykorzystanie 
jak i szlifowanie dotychczas 
zgromadzonych umiejęt-
ności i wiedzy (również 
w kwestii porozumiewania 
się w języku angielskim 
i hiszpańskim)”.

- Nikodem - technikum 
organizacji reklamy

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

ZaprasZamy na 
Dzień   Otwartych  Drzwi14 kwietnia

od godZiny 9:00 2018 roku
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Gimnazjalisto!  Pomożemy Ci osiągnąć sukces!

Co nas wyróżnia?
1. Tradycja i nowoczesność.

2. Przyjazna atmosfera.

3. Profesjonalna kadra.

4. Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych (znacznie powyżej średniej krajowej!): 
maturalnych w latach 2008 – 2017 od 96% -100%,  

 zawodowych w latach 2008 – 2017 od 75% - 100%.

5. Wysoka pozycja w rankingu szkół:

 2018r. - 109 miejsce w kraju w rankingu maturalnym – Technikum Nr 2 »

 2015r. - 3 miejsce w Wielkopolsce i 28 w kraju - Technikum Nr 2 »

6. Liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym, regionalnym 

i wojewódzkim. Oto niektóre z nich:

 - Olimpiada Historyczna, Olimpiada Konsumencka, Olimpiada Przedsiębiorczości, 

Turniej Talentów – Akademia Księgowego, Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości, 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, 

Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, Powiatowy Konkurs 

Historyczny, Regionalny Konkurs Matematyczny, konkursy  językowe i plastyczne.

7. Sukcesy sportowe:

 2014/2015 – I miejsce w klasyfikacji o tytuł. 

  „Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce”.
 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 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 
Samorządu 
Uczniowskiego

Zapraszam absolwentów 
gimnazjum do naszej 
szkoły. Proponujemy 
interesujące kierunki w li-
ceum ogólnokształcącym, 
a także bogatą ofertę 
nauki w technikum. Nie 
tylko dobrze kształcimy, 
o czym świadczą  wysokie 
wyniki egzaminów ma-
turalnych i zawodowych 
(tytuł „Złotej Szkoły 
2015 i Srebrnej 2016) 
naszego Technikum, lecz 
także  dajemy możliwość 
wszechstronnego rozwo-
ju osobowego poprzez 
udział w projektach, 
konkursach, olimpiadach  
i zawodach sportowych. 
Oferujemy atrakcyjne 
praktyki, również 
zagraniczne (Hiszpania, 
Portugalia, Irlandia) oraz 
płatne staże u pracodaw-
ców dające dodatkowe 
umiejętności zawodowe.

Dyrektor  
Marek Skórcz

Dlaczego warto nas wybrać?

Jesteśmy laureatem Konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015 w kategorii 
Technikum Roku 2015.
Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2015 i Srebrnej Szkoły w 2016 w Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW – w kategorii technikum.
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, płatne staże dla uczniów, warsztaty 
u pracodawców).
Oferujemy atrakcyjne praktyki  zagraniczne (Irlandia, Hiszpania, Portugalia).
Posiadamy: - nowoczesną bazę dydaktyczną,
 - dobrze wyposażone sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie,
 - salę telekonferencyjną,
 - Multimedialne Centrum Informacji.
W szkole działają Ośrodki Egzaminacyjne – uczeń zdaje egzaminy w swojej szkole.
Prężnie działa Samorząd Uczniowski, TPD, szkolna redakcja POSTED.
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.
Działamy w ramach wolontariatu. 
Współpracujemy z uczelniami (UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, PWSZ w Pile), IPN i instytucjami lokalnymi.
Organizujemy wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne, krajowe i zagraniczne.  
Nasi uczniowie cieszą się dobrą opinią pracodawców.

Lubisz sport? Tu możesz 
osiągnąć sportowy 
sukces w różnorodnych 
dyscyplinach.

Rafał Pażądka - Lipiń-
ski, absolwent szkoły

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h ! D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !10 11



CKZiU  
77- 400 Złotów 
ul. Norwida 10 

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

CKZiU -

CKZiU Złotów, ul. Norwida 10 CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

Złotów

Jastrowie

STRUKTURA SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

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

samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	mechanik	pojazdów	

samochodowych 
•	 klasa	wielozawodowa	

TECHNIKUM
•	 technik żywienia i usług 

gastronomicznych
•	 technik	rolnik

BRANŻOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	mechanik	pojazdów	

samochodowych
•	mechanik	motocyklowy
•	 elektromechanik	

pojazdów samochodowych
•	 kierowca	mechanik 

(praktyka odbywa się 
w warsztatach szkolnych)

•	 klasa	wielozawodowa

BRANŻOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	 kucharz
•	 rolnik

Drodzy Gimnazjaliści!

Zapraszam Was do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – Zespołu Szkół, który  
łączy tradycję z nowoczesnością. W naszej bogatej ofercie edukacyjnej znajdziecie zawody marzeń, zgodne 
z trendami na rynku pracy. 

Oferujemy Wam edukację w Liceum Ogólnokształcącym o profilu wojskowym, policyjnym czy strażackim, 
dzięki któremu nabędziecie wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy służb mundurowych. 

Dzięki naszym Branżowym Szkołom I stopnia oraz Technikom macie szansę zdobyć wykształcenie, 
niezbędne do osiągnięcia zawodowych sukcesów. Gwarantujemy Wam w tym zakresie wykwalifikowaną 
kadrę specjalistów oraz nowoczesną – na miarę XXI wieku - bazę dydaktyczną. Czekają na Was: w pełni 
wyposażone pracownie elektryczne, elektroniczne i żywienia, Stacja Diagnostyki Pojazdów, symulator 
jazdy, drukarka 3D. Co więcej, w zależności od wybranego przez Was zawodu zapewniamy bądź znacząco 
dofinansowujemy: prawo jazdy na samochody osobowe, ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, wózki 
widłowe; uprawnienia elektryczne do 1kV; kursy barmańskie; naukę strzelectwa sportowego na różnego 
rodzaju broni krótkiej i długiej. Dla Waszej wygody dysponujemy nowo powstałymi obiektami sportowymi: 
siłownią wewnętrzną i zewnętrzną, a także przepięknymi terenami zielonymi.

Nasze Szkoły – poza nauką - pozwalają realizować pasje i zainteresowania!

Zapraszamy do naszego Centrum

CKU
Centrum  Kształcenia  

Ustawicznego
Złotów, ul. Norwida 10

CKP
Centrum Kształcenia  

Praktycznego
Złotów, ul. Norwida 10

ODiDZ
Ośrodek Dokształcania  

i Doskonalenia  
Zawodowego

Złotów, ul. Norwida 10

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

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

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 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych, elektryk, 
elektromechanik, rolnik, 
mechanik motocyklowy, 
kucharz, cukiernik, 
sprzedawca, mechanik 
pojazdów samochodowych, 
krawiec

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH PO: 
•	szkole	podstawowej
•	gimnazjum
•	zasadniczej	szkole	

zawodowej

SZKOŁY  
DLA DOROSŁYCH

Złotów  
 ul. Norwida 10 

Wicedyrektor  
Justyna Dmuchowska
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Typ 
szkoły

Siedziba 

szkoły Nazwa zawodu Przedmioty 
rozszerzone

Języki 
obce

Cykl  
kształ-
cenia

Te
ch

ni
ku

m
Zło

tó
w 

ul
. N

or
w

id
a 1

0
technik logistyk 
AU.22 Obsługa magazynów
AU.32 Organizacja transportu

matematyka,
geografia

j. a
ng

ie
lsk

i, j
. n

ie
m

ie
ck

i

na
uk

a t
rw

a 4
 la

ta

technik mechatronik
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych

matematyka,
fizyka

technik elektryk
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn 

i urządzeń elektrycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

technik elektronik
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

technik pojazdów samochodowych
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych

Zło
tó

w
ul

. 8
 M

ar
ca

 5

technik żywienia i usług gastronomicznych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

j. angielski,
geografia

technik rolnik
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Typ 
szkoły

Siedziba 

szkoły
Przedmioty 
rozszerzone

Języki 
obce

Cykl  
kształ-
cenia

Lic
eu

m
 

Og
ól

no
ks

zt
ał

cą
ce

Zło
tó

w 
ul

. N
or

w
id

a 1
0

bezpieczeństwo narodowe matematyka,
geografia

j. a
ng

ie
lsk

i, j
. n

ie
m

ie
ck

i

na
uk

a t
rw

a 3
 la

ta

Typ 
szkoły

Siedziba 

szkoły Nazwa zawodu Języki 
obce

Cykl  
kształ-
cenia

Br
an

żo
we

 Sz
ko

ły
 I s

to
pn

ia
Zło

tó
w 

ul
. N

or
w

id
a 1

0

mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

j. n
ie

m
ie

ck
i

 na
uk

a t
rw

a 3
 la

ta

mechanik motocyklowy
MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych

kierowca mechanik
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

klasa wielozawodowa
(wykaz zawodów znajduje się w części dotyczącej CKZiU)

Zło
tó

w
ul

. 8
 M

ar
ca

 5

rolnik
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

kucharz
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Ja
st

ro
w

ie
ul

. P
oz

na
ńs

ka
 35

mechanik pojazdów samochodowych
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych j. a

ng
ie

lsk
i

klasa wielozawodowa
(wykaz zawodów znajduje się w części dotyczącej CKZiU) j. n

ie
m

ie
ck

i
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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?

1. POŁOŻENIE
Drogi Gimnazjalisto, CKZiU usytuowane jest w centrum Złotowa i Jastrowia. Proponujemy Tobie:
•	 szkołę	w	CKZiU	w	Złotowie	przy	ul.	Norwida	10,
•	 szkołę	w	CKZiU	w	Złotowie	przy	ul.	8	Marca	5,
•	 szkołę	w	CKZiU	w	Jastrowiu	przy	ul.	Poznańskiej	35.
Optymalna lokalizacja Szkoły umożliwia łatwy i szybki dostęp do środków komunikacji (PKP, PKS). 

2. WYPOSAŻENIE
W naszej Szkole znajdziesz profesjonalne i bogato wyposażone pracownie:

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!

3. BEZPIECZEŃSTWO
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przestrzega się najwyższych standardów 
bezpieczeństwa. Zapewniamy monitoring, opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną.

Wszystko po to, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie!
Rodzicu – będziemy czuwać nad bezpieczeństwem Twojego Dziecka!
4. KIERUNKI
Proponujemy Tobie wykształcenie zawodowe! Z nami zdobędziesz zawód na poziomie technikum lub branżowej 
szkoły I stopnia. Nasza oferta zawodów jest bardzo bogata (35 zawodów)! Możesz wybrać jeden z dziesięciu 
zawodów oferowanych na poziomie technikum. Czekają na Ciebie następujące kierunki:

 w Złotowie przy ul. Norwida 10 
	 •	technik	mechatronik	+ uprawnienia elektryczne do 1 kV, 
	 •	technik	logistyk	+ kurs operatora wózków widłowych, 
	 •	technik	elektronik + uprawnienia elektryczne do 1kV, 
	 •	technik	elektryk + uprawnienia elektryczne do 1kV, 
	 •	technik	pojazdów	samochodowych + dofinansowanie do prawa jazdy kat. B,

 w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 
	 •	technik	żywienia	i	usług	gastronomicznych + kurs barmański, 
	 •	technik	rolnik + dofinansowanie do prawa jazdy kat. T 
            i do uprawnień na kombajny zbożowe.  

SZKOŁA FACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ!

k u r s y G r A T I s !

•	 komputerowe,	gdzie	komfort	pracy	
zapewniają klimatyzacje,

•	 ośrodki	egzaminacyjne,	gdzie	zdasz	egzaminy	
zawodowe na znanych Ci urządzeniach 
i przyrządach pomiarowych,

•	 specjalistyczne pracownie służące do nauki 
przedmiotów zawodowych m.in. elektryczne, 
elektroniczne, gastronomiczne, chemiczne, 
analityczne, logistyczne, budownictwa, 
mechatroniczne i pneumatyczne,

•	 stację	kontroli	pojazdów	oraz	stanowiska	 
do naprawy pojazdów mechanicznych,

•	 bogato	wyposażone	sale	gimnastyczne,	

•	 nowoczesną	siłownię	na	świeżym	powietrzu,

•	 profesjonalnie	wyposażoną	siłownię	wewnętrzną,

•	 biblioteki	z	multimedialnym	centrum	
informacyjnym,

•	 dwadzieścia	klasopracowni	wyposażonych	
w nowoczesny sprzęt multimedialny.

•	 transport	młodzieży	na	zawody	sportowe	
nowym, komfortowym busem Renault Trafic,

•	 bezpłatny	dostęp	do	Wi-Fi!

•	 darmowe	podręczniki,	przez	cały	cykl	
nauki, dla uczniów szkół średnich (liceum 
ogólnokształcącego, techników), 

•	 bezpłatną	naukę	jazdy	nową	Toyotą	Auris.

Dodatkowo oferujemy:

•	bezpłatne korzystanie z siłowni, boisk sportowych,

•	 bezpłatną	naukę	jazdy	na	profesjonalnym	
symulatorze, 

•	 bezpłatny	kurs	profesjonalnego	filmowania	
i fotografowania,

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

•	 bezpłatny	kurs	programowania	reklam	 
na wieloformatowych tablicach ledowych,
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Możesz także wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym o specjalności militarnej i ubiegać 
się o indeks wyższych szkół: wojskowych, policyjnych i pożarniczych. Po zakończeniu nauki 
otrzymasz wykształcenie ogólnokształcące i drogę otwartą na wyższe uczelnie.

 w Złotowie przy ul. Norwida 10 
•	bezpieczeństwo	narodowe.

Zapewniamy:
•	nieodpłatne podręczniki dla uczniów liceum ogólnokształcącego, wypożyczane z bibliotek szkolnych,
•	 bezpłatne	wyjazdy	na	obozy	dla	uczniów	LO	do	Ośrodka	Kwalifikacyjnego	w	Kierzku	oraz	zajęcia	

prowadzone przez specjalistów - zawodowo czynnych policjantów, strażaków i żołnierzy,
•	wyszkoloną	kadrę,	zaplecze	sportowe	i	ćwiczeniowe	(strzeleckie).

Możesz podjąć naukę w Branżowej Szkole I stopnia w każdym wybranym przez Ciebie zawodzie, 
a po trzech latach nauki zdobędziesz wymarzony zawód, poszukiwany na rynku pracy. Masz do wyboru 
między innymi takie zawody jak:

Dodatkowo zapewniamy:
•	dofinansowany	kurs	prawa	jazdy	na	samochody	osobowe	(kat.	B)	dla	uczniów	w	zawodzie	technik	

pojazdów samochodowych i kierowca mechanik, odbywających praktyczną naukę zawodu w CKP, 
a dla zawodów rolnik - na ciągniki rolnicze (kat. T) i kombajny zbożowe, 

•	nieodpłatne	podręczniki	dla	uczniów	technikum,	wypożyczane	z	bibliotek	szkolnych,
•	 interesujące	praktyki,	które	uczniowie	odbywają,	w	zależności	od	zawodu	np.:	w	lokalnych	

przedsiębiorstwach takich jak: Unimetal S.A., Renol, Okechamp S.A., w serwisach 
komputerowych, w warsztatach mechaniki pojazdowej, na posterunkach energetycznych, 
w zakładach i lokalach gastronomicznych.

Gimnazjalisto!  Wybierając naukę w branżowych szkołach CKZiU, sam decydujesz o miejscu odbywania praktyki. 
W wyborze zawsze pomoże Ci Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie. W zawodach: rolnik, kucharz, operator 
maszyn leśnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę 
zawodu zapewnia CKZiU w Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie przy ulicy Norwida 10. Czy zdajesz 
sobie sprawę, że wykształcenie zawodowe jest obecnie najatrakcyjniejsze na rynku pracy? Kończąc 
naszą Szkołę, nie będziesz bezrobotny! Będziesz absolwentem poszukiwanym przez pracodawców.

5. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI LOKALNYMI
•	 Szkoła	współpracuje	z	Cechem	Rzemiosł	Różnych	w	Złotowie,	dzięki	temu	bez	problemów	

zrealizujesz praktykę zawodową! Bardzo cenimy tę współpracę. Nasi uczniowie, jako pracownicy 
młodociani, zatrudniani są w zakładach rzemieślniczych.  
W razie jakichkolwiek problemów CKZiU służy Tobie pomocą.

Szkoła współpracuje z:

•	 Unimetalem	S.A.	i	Renolem	-	zakładami	w	Złotowie,	gdzie	obecnie	uczniowie	odbywają	zajęcia	
praktyczne i praktyki zawodowe,

•	 Eneą	Operator	Sp.	z	o.	o.	zapewniającą	uczniom	ciekawe	praktyki	zawodowe.	Ta	firma	jest	
zainteresowana absolwentami, którzy mogą podjąć pracę w energetyce zawodowej. W roku 2017 
podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy między szkołą a Eneą Operator Sp. z o. o.

•	 Złotowską	Spółdzielnią	Handlowo-Produkcyjną,

•	 KRUS,	ARiMR,	ODR.

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 ! 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!WYBIERZ SZKOLNICTWO ZAWODOWE!

 w Złotowie przy ul. Norwida 10 
•	mechanik	pojazdów	samochodowych,	 
•	elektromechanik	pojazdów	
samochodowych, 
•	kierowca	mechanik,	 
•	mechanik	motocyklowy,				  
•	oraz	inne	w	klasie	wielozawodowej,

 w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 
•	kucharz, 
• rolnik,

 w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej 35 
•	mechanik	pojazdów	samochodowych,	 
•	oraz	inne	w	klasie	wielozawodowej.

Dla uczniów pełnoletnich przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która pozwala na kontynuację nauki 
w szkole w formie dziennej i praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie 
przy ul. Norwida 10 w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów 
samochodowych, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca 
mechanik. Zajęcia praktyczne dla zawodów mechanicznych będą się odbywać w nowocześnie 
wyposażonym ośrodku egzaminacyjnym CKP przy ul. Norwida 10. 
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6. WSPÓŁPRACA Z WYŻSZYMI UCZELNIAMI
Nasza Szkoła to szkoła zawodowa, z tego też wynika współpraca z 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,
•	 Państwową	Wyższą	Szkołą	Zawodową	w	Gnieźnie,
•	Wyższą	Szkołą	Logistyki	w	Poznaniu,
•	 Szkołą	Główną	Handlową	w	Warszawie,
•	 Szkołą	Policji	w	Pile.

7. UCZNIOWSKIE OSIĄGNIĘCIA
Możesz sprawdzać poziom swoich pasji i zainteresowań w konkursach szkolnych, powiatowych,  
okręgowych czy ogólnopolskich. Organizowane są:

•		konkursy	branżowe:	szczycimy	się	IV	miejscem	w	Polsce	i	X	miejscem	w	Międzynarodowym	Konkursie	
Fryzjerskim.	Zajmujemy	czołowe	miejsca	w	konkursach	stolarskich.	Nasi	uczniowie	wysoko	plasują	
się w konkursach: Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy Logistycznej i w Turnieju Mechatronicznym. 
Zwyciężamy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy 
w Rolnictwie. Organizujemy również wewnątrzszkolne rywalizacje o tematyce: motoryzacyjnej, 
rolniczej, żywieniowej, gastronomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie biorą udział 
w konkursie ogólnopolskim „Szkoła zawodowych perspektyw”.

•	Uczniowie naszych szkół biorą udział w powiatowych mistrzostwach sportowych i konkursach m. in.:  
VIII miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Złotowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych,  
I miejsce w Turnieju Szachowym o Drużynowe Mistrzostwo Powiatu Złotowskiego w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych, 
I miejsce w Drużynowym Turnieju Chłopców w Tenisie Stołowym w Powiecie Złotowskim, 
II miejsce w Drużynowym Turnieju Dziewcząt w Tenisie Stołowym w Powiecie Złotowskim, 

I miejsce w Turnieju Chłopców w Piłce Ręcznej w Powiecie Złotowskim, 
III miejsce w Rejonowym Turnieju w Piłce Nożnej Chłopców, 
II miejsce w Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Powiecie Złotowskim, 
III miejsce w Rejonowym Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, 
II miejsce w Turnieju w Piłce Koszykowej Chłopców w Powiecie Złotowskim, 
I miejsce w Turnieju w Piłce Siatkowej Chłopców w Powiecie Złotowskim.

•	 Uczniowie	biorą	udział	w	konkursach	przedmiotowych:	„Kangur”,	„Święto	liczby	π”,	
informatycznych, recytatorskich i ortograficznych, konstrukcji robotów.

•	Mamy	finalistów	konkursów:	ekologicznych, artystycznych, sportowych i militarnych.

8. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Gdy dysponujesz wolnym czasem po zajęciach szkolnych, zapraszamy Ciebie do aktywnego 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 zajęcia elektroniczne. 
Uruchomiliśmy również cztery dodatkowe koła sportowo - naukowe: strzelectwa sportowego, 
kulturystyczne, filmowania i fotografowania oraz elektronicznego projektowania reklam.

9. INICJATYWY SZKOLNE
•	 Jeśli	 lubisz	 słuchać	 fragmentów	 ważnych	 narodowych	 arcydzieł,	 zapraszamy	 we	 wrześniu	

na Narodowe Czytanie Literatury wraz z Prezydentem 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	wiedzę	z	danej	dziedziny,	organizujemy	dla	uczniów	konferencje	np.	monitorujące	
zdrowy styl życia i odżywiania.

•	Uczestniczymy w sportowych rywalizacjach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

•	Organizujemy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tematyczne konkursy, zachęcające 
do wyboru danego zawodu i do sprawdzenia swoich umiejętności związanych z zawodem.

•	 Udzielamy	się	również	społecznie	np.	porządkując	cmentarze	oraz	biorąc	udział	w	akcji	„Sprzątanie	Świata”.

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 ! 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!SZKOŁA FACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ!
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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 !

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE - PRZYJDź DO  NASZEJ SZKOŁY.

C K Z i U  -  PA S J A ,  Z AW Ó D ,  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć !

10. WOLONTARIAT
•	 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	na	terenie	
powiatu złotowskiego, Centrum Hipoterapii i Rahabilitacji „Zabajka” czy złotowskiego hospicjum. 
Co roku czynnie bierzemy udział w „Szlachetnej Paczce”, przygotowując prezenty świąteczne 
dla potrzebujących rodzin z naszego powiatu.

11. TRADYCYJNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
•	 Uczniowie	klas	maturalnych	uczestniczą	w	studniówkach.

 Dla Ciebie to jeden z pierwszych tak ważnych balów!

•	 Uczniowie	 z	 okazji	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 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.

•	 Każdego	roku	we	wrześniu	organizujemy	w	Złotowie	przy	ul.	8	Marca	5	rolnicze	święto	-	dożynki.	

•	 Celebrujemy	Święto	Patrona	CKZiU	i	obchodzimy	jubileusze.

12. SZKOLNE PODRÓŻOWANIE
•	Odwiedzamy	Warszawę	 i	 Muzeum	 Powstania	Warszawskiego.	 Udaje	 nam	 się	 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	
i 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.

13. PROJEKTY UNIJNE
•	Obecnie	 bierzemy	 udział	 w	 projekcie	„Lepsza	 perspektywa	 zawodowa	 w	 powiecie	 złotowskim”,	

dzięki któremu uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych zawodowo. 
To przedsięwzięcie ma na celu poprawę zdawalności egzaminu zawodowego.

•	 Zakończyliśmy	pierwszą	edycję	projektu	w	ramach	Erasmus+,	który	zapewniał	zagraniczne	praktyki	
zawodowe dla naszych uczniów. Czynimy starania o powtórzenie tego projektu.

•	 Aplikujemy	 o	 realizację	 projektu	 na	 prowadzenie	 zajęć	 matematyczno	 –	 przyrodniczych	
i doposażenie klasopracowni z tych przedmiotów.

14. WYMIANY UCZNIOWSKIE
Od wielu lat realizujemy międzynarodową wymianę ze szkołami w Gifhorn (Niemcy).

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ:

•	 panuje	u	nas	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	i	profesjonalną	kadrę	
pedagogiczną i zarządzającą,

•	mamy	nowoczesną	bazę	dydaktyczną,

•	 stwarzamy	młodzieży	bardzo	dobre	
warunki nauki,

•	 dajemy	naszym	uczniom	świetne	
warunki rekreacji,

•	 posiadamy	nowoczesne	kompleksy	
sportowe,

•	 cieszymy	się	dobrą	opinią	
pracodawców, która stanowi gwarancję 
późniejszej pracy w zawodzie.
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ODiDZ - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie
W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie przeprowadzamy dokształcanie:

a) młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających do klas 
wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych i 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 i w Jastrowiu.

•	 Gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminów zawodowych. 

•	 Zajęcia prowadzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i egzaminatorzy Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. ODiDZ efektywnie współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych 
w Złotowie. Obecnie Ośrodek prowadzi dokształcanie w 22 zawodach.

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie
Centrum Kształcenia Praktycznego korzysta głównie z warsztatów szkolnych, które znajdują się w Złotowie 
przy ul. Norwida 10 i w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej 35. Praktyczną naukę zawodu odbywają tam 
uczniowie kształcący się w zawodach: kierowca mechnik, machanik pojazdów samochodowych, technik 
pojazdów samochodowych, technik elektronik i technik elektryk. W siedzibie CKP mieszczą się ośrodki 
egzaminacyjne dla: technika elektryka, elektronika, technika pojazdów samochodowych, logistyka 
i sprzedawcy. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej część zajęć odbywa się na terenie przedsiębiorstw 
- Unimetal S.A. i Renol, z którymi podpisane są umowy partnerskie o współpracy.

ODiDZ CKZiU CKP

ODiDZ 
ul. Norwida 10 
77-400 Złotów 
tel. 67 263 30 41

Złotów

CKP 
ul. Norwida 10 
77-400 Złotów 
tel 67 263 30 41

CKU 
ul. Norwida 10 
77-400 Złotów 
tel 67 263 30-41

BEZPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA  DLA OSÓB  DOROSŁYCH!

CKU - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie

ZłotówJastrowie

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

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma edukacji. Nauka w nim odbywa się średnio 
co dwa tygodnie: w soboty od 800 do 1620 i niedziele od 800 do 1440. 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, 
•		kontunuowania	nauki	na	uczelniach	wyższych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego dla dorosłych. 
Ich program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach. Ukończenie 
Kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 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,	 •	zdobycie	nowego	zawodu,
•	możliwość	zmiany	pracy,	 •	uzupełnienie	Twojego	wykształcenia.

Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia. 
CKU organizuje kursy przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, 
j. 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!
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KSZTAŁCENIE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu jest publiczną placówką 
kształcącą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum 
oraz ponadgimnazjalnej szkoły przysposabiającej do pracy. W szkole funkcjonują również oddziały dla dzieci 
z autyzmem oraz prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim. 
Naczelnym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do jak najlepszego i w największym 
możliwym stopniu samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Powyższym celom służą prowadzone 
w szkole zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, socjoterapeutyczne, fizjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, 
surdopedagogiczne, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej. Uczniowie objęci 
są profesjonalną opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne 
ośrodek oferuje również rodzicom.

BAZA
Placówka dysponuje: salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, salą logopedyczną, pracownią komputerową, 
pracownią techniczną, biblioteką, pracownią gospodarstwa domowego, kuchnią ze stołówką, a także dwiema 
salami gimnastycznymi, siłownią oraz zespołem wielofunkcyjnych boisk sportowych „Orlik” z boiskami do piłki 
nożnej, siatkowej i koszykowej. Szkoła posiada również nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz aulę z nagłośnieniem 
i instrumentami muzycznymi. Placówka oferuje ponadto 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, windę, interkom oraz specjalnie wyposażone łazienki.
Placówka dynamicznie się rozwija i dostosowuje do zmian zachodzących w szkolnictwie specjalnym. Obecnie 

ul. Wojska Polskiego 25
64-915 Jastrowie
tel. 67 266 18 06
soswjastrowie@onet.pl
www.soswjastrowie.pl 
Dyrektor Maciej Nowicki

Jastrowie

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 szkoła realizuje dwa projekty 
na łączną kwotę blisko 5 mln złotych. 
W roku szkolnym 2018/2019 zostanie oddana do użytku powstająca obecnie na terenie ośrodka hala sportowa 
z widownią i częścią edukacyjno-terapeutyczną, w której zlokalizowane zostaną pracownie specjalistyczne: fizjoterapii 
i integracji sensorycznej, a także sale rekreacyjno-sportowe:  gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń siłowych. 
Ponadto w ramach projektu placówka zakupiła specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii, 
fizjoterapii, terapii psychologicznej, integracji sensorycznej, a także zajęć: muzycznych, wykorzystujących 
alternatywne i wspomagające metody komunikacji oraz rozwijających kompetencje językowe z wykorzystaniem 
Metody Krakowskiej.

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 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,
- jedenastu medali w lekkiej atletyce podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy.

Liczne sukcesy odnoszą również uczniowie uczestniczący w zajęciach zespołu wokalno-instrumentalnego oraz koła 
teatralnego, reprezentując placówkę między innymi w powiatowych przeglądach zespołów artystycznych.

tel. 67 266 18 06, soswjastrowie@onet.pl, www. soswjastrowie.plSOSW - Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 25

SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
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RODZICU!
Jeżeli Twój syn 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 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 Syna oraz brak wyroków skazujących za czyny karalne.

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:

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.

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

MOS - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

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

•	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 syna, Ośrodek oferuje:
• pełne wsparcie wychowawcze;
• pomoc psychologiczną;
• pomoc pedagogiczną;
• całodobowy kontakt telefoniczny;
• wyżywienie;

WIĘCEJ NA WWW.MOS-KRAJENKA.PL

28 29



„Idą z wadami i zaletami, dajcie 
warunki by wzrastali lepsi.” 

              Janusz Korczak 

MOW Nr 2 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 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 Nr 2 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, odpowiedzialności za siebie i innych. Promujemy zdrowy 

Jastrowie

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 (z włączonymi klasami gimnazjalnymi).

 W internacie funkcjonuje 6 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.

MOW Nr 2 - ul. Wojska Polskiego 18, Jastrowie, tel. 67 266 28 83, www.mow-jastrowie.pl

MOW Nr 2 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Jastrowiu

MOW Nr 2 - ul. Wojska Polskiego 18, Jastrowie, tel. 67 266 28 83, www.mow-jastrowie.pl30 31



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
Dyrektor Aldona Chamarczuk

Zespoły zainteresowań Lokalizacja

ZESPÓŁ ARTETERAPII SOSW Jastrowie, MOS Krajenka, szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ TEATRALNO - KABARETOWY MOW nr 2 Jastrowie, szkoła ponadpodstawowa

ZESPOŁY TANECZNE MOW nr 2 Jastrowie, szkoła ponadpodstawowa

ZESPOŁY WOKALNE MOW nr 2 Jastrowie, POPP Złotów 

ZESPOŁY TEATRALNE szkoła ponadpodstawowa

ZESPOŁY - GRY I ZABAWY W JĘZYKU NIEMIECKIM MOW nr 2 Jastrowie, MOS Krajenka 

ZESPÓŁ ZDROWEGO ŻYWIENIA POPP Złotów 

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE SOS -W Jastrowie, POPP Złotów 

ZESPOŁY PLASTYCZNE POPP Złotów, MOS Krajenka, MOW nr 2 Jastrowie

ZESPOŁY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO POPP Złotów 

ZESPOŁY TEATRALNE MOW nr 2 Jastrowie i POPP Złotów

ZESPOŁY SPORTOWE szkoły ponadpodstawowe

ZESPOŁY JĘZYKA ROSYJSKIEGO szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ	TECHNICZNY	–	FACHOWIEC	–	ELEKTRONIK szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ	JĘZYKA	FRANCUSKIEGO	 szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ TEATRALNY W JĘZYKU ANGIELSKIM szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ TEATRALNY „ MATYSAREK” szkoła ponadpodstawowa

ZESPOŁY	GRAFIKI	KOMPUTEROWEJ	 szkoła ponadpodstawowa

ZESPÓŁ MATEMATYCZNY – GRY I ZABAWY LOGICZNE szkoła ponadpodstawowa

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

www.facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest miejscem gdzie młodzi ludzie 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 szkół ponadpodstawowych i dzieci oraz młodzieży 
z MOS, MOW i SOSW na terenie powiatu złotowskiego

ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCE W POPP
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PPP-P - Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie

Dnia 12 maja (sobota) 2018 r. i 18 maja (sobota) 2019 r.- DZIEŃ OTWARTY PORADNI

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

integracji sensorycznej),
•	 opiniowania,	orzecznictwa,
•	 działalności	terapeutycznej	(terapia	pedagogiczna,	

psychologiczna, systemowa terapia rodzin), 
•	 prowadzenia	grup	wsparcia,
•	 interwencji	kryzysowej,
•	 działalności	profilaktycznej	(np.	zajęcia	integracyjno-

adaptacyjne, rozwijanie umiejętności społecznych oraz 
wspomaganie rozwoju dziecka młodszego),

•	 poradnictwa,	
•	 konsultacji,	
•	 działalności	doradczej	(doradztwo	edukacyjno-zawodowe),

•	 działalności	informacyjno-szkoleniowej,
•	 diagnozy	zaburzeń	wymagających	wczesnego	

wspomagania rozwoju, 
•	 diagnozy	i	terapii	dzieci	niesłyszących,	słabosłyszących,	

niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, zespołem 
Aspergera  oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej,

•	 punktów	konsultacyjnych	dla	rodziców	dzieci	z	mutyzmem	
wybiórczym i autyzmem,

•	 zajęć	wczesnego	wspomagania	rozwoju	dziecka,	
•	 dysponujemy	nowoczesnym	sprzętem	do	diagnozy	i	terapii	

m. in. platforma do badania zmysłów oraz aparaturą 
do neurobiofeedbacku, Screeningowym Audiometrem 
Tonalnym z Testami Centralnym ( system SAT). 

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 Anna Michalska

Złotów

Wielkopolski Kurator Oświaty z dniem 23 listopada 2015 r. wskazał Powiatową Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną w Złotowie, jako właściwą, w której zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci 
i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem.

Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na DZIEŃ OTWARTY PORADNI

Realizujemy programy/warsztaty/konferencje/konkursy:
• „Nauczanie przyjazne mózgowi, czyli neurodydaktyka w praktyce” – szkolenie dla nauczycieli.
• „Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej i szkolnej” - szkolenie dla nauczycieli.
• „Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym” – szkolenie dla nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej.
• „ Cztery pory roku” - warsztaty z arteterapii dla dzieci.
• „ Aktywne sposoby uczenia się”- zajęcia dla uczniów klas IV-VI.
• „Dziecko z zaburzeniami rozwoju (ADHD, zaburzenia lękowe, zaburzenia tikowe, zespół Aspergera, au-

tyzm)” prelekcja dla nauczycieli i pedagogów.
• „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”- cykl warsztatów dla rodziców.
• „Mądre podejmowanie decyzji” - zajęcia dla uczniów klas VII, VIII, III gim. i szkół ponadpodstawowych.
• „Trening umiejętności społecznych (TUS)”- grupowe zajęcia podnoszące kompetencje społeczne dzieci i młodzieży.
• Cyberprzemoc – jak sobie radzić w wirtualnym świecie - zajęcia dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
• „SLI - specyficzne zaburzenia językowe”. Dlaczego dziecko słabo mówi – prelekcja dla rodziców i nauczycieli.
• „Problemy dziecka niesłyszącego w szkole”- jak pomóc dzieciom uczącym się?
• Konkurs pt.: „Dbam o zdrowie psychiczne”	w	ramach	obchodów	Światowego	Dnia	Zdrowia	Psychicznego.
• V Konferencja Logopedyczna z okazji Europejskiego Dnia Logopedy.
• „Dni Mózgu” – wydarzenie adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, mające na celu promowanie wiedzy 

z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii.
• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – kwiecień 2019 r.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI  
na DZIEŃ OTWARTY PORADNI  

12 maja (sobota) 2018 r. i 18 maja (sobota) 2019 r.  
w godz. 1000-1400

Tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych  i logopedycznych. 

PPP-P Oferuje usługi dla całego powiatu złotowskiego.

ZaprasZamy na Dzień Otwarty  POraDni12 maja 2018 r. 18 maja 2019 r.
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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


