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Zespół Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Ireny Sendlerowej w Białej

Centrum Kształcenia Zawodowego

Gębice, ul. Polna 1, 64-700 Czarnków
tel./fax 67 255 14 20
e-mail: zssgebice@wp.pl    
www.zssgebice.pl

Biała, ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 30 66, fax 67 216 71 21 
e-mail: mosbiala@gmail.com
www.osrodeksocjoterapiibiala.pl

ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 25 68, fax.67 255 42 45
e-mail: sekretariat@ckzczarnkow.edu.pl
www.ckzczarnkow.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (kl. V-VIII),
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
(kl. I-VIII),

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

SZKOŁA PODSTAWOWA:
• dla dziewcząt zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• klasa VII i VIII
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W ZAWODZIE FRYZJER:
• dla dziewcząt zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• klasa I
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU KOSMETYCZNYM
I WOJSKOWYM:
• dla dziewcząt zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• klasa I

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
dla branżowej szkoły:
• fryzjer
• ślusarz
• mechanik pojazdów samochodowych
• technik mechatronik

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
• Technik Elektryk EE.26
• Technik rolnik ROL.10
• Technik usług kosmetycznych FRK.04

ZAPEWNIAMY:
• szkołę z internatem
• komfortowe warunki nauki – klasy maksymalnie 16 osobowe
• profesjonalnie wyposażone klasopracownie
• opiekę pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, terapeuty 

uzależnień
• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne

NASZYM UCZENNICOM OFERUJEMY UDZIAŁ W:
• projektach edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych
• zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
• zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych
• konkursach, projektach społecznych, wydarzeniach lokalnych
• terapii pedagogicznej oraz psychologicznej – indywidualnej

i grupowej

W szkole prowadzone są liczne zajęcia 
pozalekcyjne m.in. rozwijanie procesów 
poznawczych, terapia pedagogiczna, zajęcia 
psychoedukacyjne, hydromasaż, rozwijanie 
kompetencji społecznych, usprawnianie technik 
szkolnych, integracja sensoryczna, kinezjologia 
edukacyjna, komunikacja alternatywna 
(MAKATON, PIKTOGRAMY, MÓWIK), 
dogoterapia, hipoterapia, muzykoterapia, 
arteterapia, Trening Zastepowania Agresji ART
i START, korekcja wad wymowy i postawy.

Wśród wysoko wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej pracują również pedagog, 
psycholog, logopeda, terapeuta integracji 
sensorycznej, trener treningu zastępowania 
agresji, fizjoterapeuta, tyflo- i surdopedagog, 
dogoterapeuta oraz hipoterapeuta.  

Liceum Ogólnokształcące 
im. Janka z Czarnkowa
w Czarnkowie
ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków 
tel. 67 255 26 13
e-mail: liceumwczarnkowie@o2.pl
www.loczarnkow.info

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
• humanistyczny (przedmioty rozszerzone: język polski, historia)
• politechniczny - klasa akademicka (przedmioty rozszerzone: matematyka, 

fizyka, przedmiot uzupełniający bazy danych i oprogramowanie)
• biologiczno-chemiczny (przedmioty rozszerzone: biologia,

chemia, przedmiot uzupełniający fizyka z elementami medycyny)
• prawno-ekonomiczny (przedmioty rozszerzone:  matematyka, geografia)

Oferujemy:
• zajęcia z języka polskiego na UAM
• zajęcia laboratoryjne z fizyki na UAM i Politechnice 

Poznańskiej
• zajęcia teatralne w szkolnym teatrze TU
• turystyczne wyprawy Vagabundus
• obserwacje astronomiczne
• współredagowanie szkolnych mediów internetowych
• ciekawe wycieczki turystyczno-krajoznawcze
• edukację filmową i teatralną
• zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów 

przedmiotowych

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI:

Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica 
w Trzciance
ul. Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 30 81
e-mail: liceumtrzcianka@gmail.com
www.lo.trzcianka.com.pl

ZOSTAŃ UCZNIEM W JEDNEJ Z KLAS:
A – INFORMATYCZNEJ
B – EKONOMICZNEJ
C – PRAWNICZEJ
D – MEDYCZNEJ

Z NAMI MASZ SZANSĘ
• Dobrze zdać maturę
• Uczestniczyć w międzynarodowej wymianie młodzieży 

przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (PNWM)   

• Korzystać z wykładów i zajęć na uczelniach wyższych
• Spełnić się w działalności społecznej i artystycznej
• Zrealizować pasje i ambicje sportowe
• Wyjechać na obóz narciarski

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
matematyka, fizyka, informatyka
matematyka, geografia, język angielski
język polski, historia, język angielski
biologia, chemia

TU STUDIUJĄ NASI ABSOLWENCI

I NA WIELU INNYCH UCZELNIACH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

• Technik mechatronik ELM.03
• Technik administracji EKA.01
• Technik usług fryzjerskich FRK.03
• Technik handlowiec HAN.02

CENTRUM POSIADA:
Aktualne uprawnienia do prowadzenia kursów w dziedzinie spawalnictwa 
– dlatego też uczniom, którzy ukończyli 18 lat, oferujemy zdobycie 
uprawnień spawacza, przekwalifikowanie osób dorosłych według
potrzeb rynku pracy i zgłoszonych indywidualnie przez pracodawców,
uzyskanie uprawnień energetycznych obsługi, eksploatacji i dozoru 
urządzeń do 1kV. 

WSPÓŁPRACUJEMY ZE SZKOŁAMI PROWADZONYMI PRZEZ 
POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI oraz SZKOŁAMI
NIEPUBLICZNYMI. SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

„Super 
Szkoła 
2020”
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SZKOŁA POLECANA PRZEZ PRACODAWCÓWZespół Szkół
Technicznych
im. Noblistów
Polskich w Trzciance
ul. 27-go Stycznia 100, 64-980 Trzcianka
tel. 67 216 24 68, tel./fax 67 216 70 28
e-mail: zst@trzcianka.com.pl
www.zst.trzcianka.com.pl

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na zdobyciu ciekawego 
i atrakcyjnego zawodu oraz tych, którzy oprócz zdobycia wiedzy 
chcą rozwijać swoje zainteresowania w miłej i bezpiecznej 
atmosferze.

NAJBLIŻSZE DRZWI OTWARTE:
26 kwietnia 2020 r. godz. 1100–1300

TECHNIKUM:
• technik pojazdów samochodowych
• technik informatyk
• technik elektronik
• technik budownictwa      
• technik spedytor
• technik architektury krajobrazu – DAJE UPRAWNIENIA ROLNICZE!
• technik geodeta
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
• mechanik pojazdów samochodowych
• ślusarz - klasa patronacka Firmy COPAL !   
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół im. Józefa Nojego
w Czarnkowie
ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 23 27, tel./fax 67 255 23 46
e-mail: sekretariat@zsczarnkow.edu.pl
www.zsczarnkow.edu.pl

TECHNIKUM
• technik logistyk 
• technik reklamy 
• technik handlowiec 
• technik ekonomista    
• technik mechatronik    
• technik żywienia i usług gastronomicznych 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
• wielozawodowa
• klasy patronackie  w zawodach mechanik - operator maszyn do produkcji 

drzewnej, ślusarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających -  praktyka 
zawodowa w firmach: STEICO, SEAKING.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA:
dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach zgodnych
z pierwszą kwalifikacją
• technik mechanik 
• technik handlowiec
• technik usług fryzjerskich 
• technik pojazdów samochodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
(okres nauczania 2 lata) dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
i zasadniczej szkoły zawodowej od klasy drugiej.

Zespół Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich
1918-1919
w Krzyżu Wlkp.

JEDNA SZKOŁA WIELE MOŻLIWOŚCI

ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel. 67 256 40 76, fax 67 256 40 10
e-mail: zszkrzyz@poczta.onet.pl
www.zs-krzyz.pl; www.facebook.com/zskrzyz

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
• technik elektryk
• technik spedytor
• technik ekonomista
• technik handlowiec
• technik mechanik

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ZOSTAŃ FACHOWCEM!
Wybierz zawód: cukiernika, kucharza, piekarza, fryzjera, sprzedawcy, 
mechanika, stolarza, ślusarza, elektryka, a my znajdziemy Tobie 
praktyki!
OFERUJEMY:
3 lata nauki
zajęcia ogólnokształcące w szkole
możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji (kursy, KKZ)
możliwość kontynuacji kształcenia w Szkole Branżowej II stopnia lub 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Realizujemy projekt „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów 
Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919”

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SYSTEMIE 
WEEKENDOWYM
Absolwenci ZSZ od roku 2015 oraz absolwenci Branżowej 
Szkoły I stopnia, mogą kontynuować kształcenie od trzeciego 
semestru.
KSZTAŁCENIE W ZAWODACH (KKZ)
ELEKTRYK, SPEDYTOR, MECHANIK, HANDLOWIEC, 
EKONOMISTA

KLASY PATRONACKIE:

NASI PARTNERZY:

Zespół Szkół
im. H. Sienkiewicza
w Trzciance
ul. Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka
tel./fax 67 216 32 87
e-mail: sekretariat@zstrzcianka.pl
www.zstrzcianka.pl

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik ochrony środowiska
• technik hotelarstwa
• technik ekonomista
• technik handlowiec
• technik logistyk 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Kształcimy we wszystkich zawodach, pomagamy znależć 
praktykę i przyszłe miejsce pracy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

TYLKO U NAS:
• Praktyki zawodowe w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ 

dla uczniów technikum hotelarstwa i technikum żywienia i usług 
gastronomicznych

• Płatne praktyki zagraniczne w Niemczech
• Praktyki w atrakcyjnych turystycznie miejscach Polski
• Międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą partnerską

w Cloppenburgu, Niemcy
• Ponadprogramowe, płatne staże w lokalnych zakładach pracy
• Bezpłatny internat blisko szkoły

SZKOŁA POD HONOROWYM 
PATRONATEM:

WSPÓŁRACA Z UCZELNIAMI:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE dla wszystkich 
chętnych, którzy mają ukończone 18 lat w zawodach:
technik handlowiec, technik usług kosmetycznych, spedytor, 
technik rolnik, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów 
samochodowych, technik mechanik.

Absolwentom szkół podstawowych oferujemy możliwość:
- udziału w licznych projektach naukowych i edukacyjnych

pod patronatem uczelni wyższych
- realizacji praktyk zawodowych w specjalistycznych

laboratoriach zawodowych pod patronatem Politechniki 
Poznańskiej

- realizacji płatnych staży ponadprogramowych w lokalnych
zakładach pracy

- zdobycia dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów: ECDL, 1kV
- bezpłatnego zakwaterowania w internacie

100% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
w zawodach: technik logistyk i technik organizacji reklamy.

Wysoki poziom edukacyjny i dydaktyczny szkoły potwierdzony 
został wieloma certyfikatami: 
m. in. Wiarygodnej Szkoły, Przedsiębiorczej Szkoły, Szkoły dla 
Pracodawców, Pracodawcy dla Szkoły, Szkoły Zawodowej 
Najwyższej Jakości oraz Brązowej Szkoły 2019 w rankingu 
PERSPEKTYWY. 

PARTNERZY SZKOŁY:

PARTNERZY
SZKOŁY:

F.H.U. Auto-Gaz 
Paweł Wiewiórka

MOT-BAS II
Wojciech Basarewski

Mechanika
Pojazdowa

Roman Wizimirski

FUHP BW
Benedykt Wasiukiewicz

PINUS
Trzcianka


