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AKADEMICKA KLASA POLITECHNICZNA 

- pomysł na przyszłość!

II Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 2

Nowoczesna szkoła ze 100-letnią tradycją
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

n kadra pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje gwarantujące zdobycie wiedzy i   
umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

n motywowanie do udziału w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych – 
uczniowie zdobywają indeksy uczelni wyższych, 1 m. w eliminacjach wojewódzkich VII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Hotelarskiej - Anna Loose;

n rodzinna atmosfera współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców;

n CERTYFIKAT – BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ;

n cieszący się zainteresowaniem profil LO –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – edukacja dla 
służb mundurowych przy współpracy m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu 
i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu;

n możliwość rozwoju zainteresowań sportowych – szkoła odnosząca sukcesy sportowe, 
lider sportu w powiecie  i rejonie;

n sala gimnastyczna oraz 3 salki rekreacyjno-sportowe;

n bezpośrednie sąsiedztwo Aquaparku;

n szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w czterech 
pracowniach internetowych oraz dwóch pracowniach mobilnych;

n udział w projektach unijnych m.in. „Matematyka reaktywacja”, „Czas zawodowców”, 
„Przyroda w liceum”, „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa”;

n rozwijanie zainteresowań poprzez szeroki wybór kół pozalekcyjnych np.: Koło Chemiczne, 
Koło Geograficzno-Przyrodnicze, kółka językowe, teatralne, dodatkowe zajęcia 
sportowe itp.;

n grupa taneczna „Fantasy Dance” i „Move” wysoko ceniona w środowisku lokalnym – 
I m. w XIV Powiatowych Konfrontacjach Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych 
„WITRYNA 2012”;

n szkoła jest organizatorem wielu imprez o zasięgu powiatowym adresowanych do różnych 
odbiorców min. konkurs chemiczny, fizyczny, Środowiskowe Spotkania Nauczycieli 
Języków Obcych i Przedmiotów Ogólnokształcących, „Bieg dookoła Jeziora Durowskiego”, 
Powiatowe Forum Rad Uczniowskich, Powiatowy Tydzień Nauk, Powiatowa Gwiazdka;

n realizacja innowacji pedagogicznej:„Zastosowanie języka obcego w przyszłym zawodzie 
technik ekonomista”, „Wirtualna fizyka-wiedza prawdziwa” oraz kształcenia modułowego 
w zawodzie technik ekonomista i informatyk;

n możliwość udziału w pracach wolontariatu szkolnego „Corculum” cenionego w środowisku 
lokalnym i wielokrotnie nagradzanego m.in. w 2011r. Statuetką św. Jakuba Apostoła 
Starszego, w 2013 r. „Kryształowym sercem” – Wolontariusz Roku 2012 – w kategorii 
grupa; w 2014 r Kryształowe Serce w kategorii młodzież –Anna Loose i w kategorii grupa 
klasa 2b LO;

n współpraca z wyższymi uczelniami m.in. UAM Poznań, WSHiG, WSB, GSW Milenium, 
Politechnika Poznańska, Politechnika Koszalińska, WSUS,WSPiA;

n wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi we Francji  Niemczech i na Ukrainie”,  
Wymiana trójstronna Niemcy – Polska – Ukraina”. 

Nasze atuty:
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

Profil kształcenia Przedmioty nauczania na poziomie
rozszerzonym

humanistyczny język polski, historia, język obcy

biologiczno-chemiczny biologia, chemia, język obcy

pedagogiczny biologia, język polski, język obcy

ogólny geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

akademicka klasa 
politechniczna matematyka, fizyka

bezpieczeństwo publiczne geografia lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru), 
biologia

sportowy geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie  
(do wyboru), biologia

II  Liceum Ogólnokształcące

Bogata oferta kierunków kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym 
pozwala na wybór typu klasy najbardziej zgodnej z Twoimi zainteresowaniami. 

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki i jako nowość język 
hiszpański oraz język rosyjski.

KLASA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
– edukacja dla służb mundurowych – bezpieczeństwo publiczne (przedmiot) obejmuje 

bloki tematyczne dotyczące wiedzy z zakresu spraw policyjnych, wojskowych, straży 
pożarnej, ratownictwa medycznego i survivalu. Do klasy zapraszamy młodzież, która 
swoją przyszłość pragnie związać z pracą w służbach mundurowych np.: policji, wojska, 
straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, firmach ochraniarskich, służbie 
więziennej i ratownictwie medycznym. 
W klasie tej oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej kształcimy umiejętności praktyczne 
z zakresu min.: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej i pływania. 
Proponujemy wyjazdy edukacyjne do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej, na 
strzelnicę, obozy szkoleniowe i zajęcia terenowe. 
Klasa przygotowuje do kontynuacji edukacji w szkołach oficerskich służb mundurowych 
oraz ratownictwie medycznym. (Przedmioty punktowane przez szkolną komisję 
rekrutacyjno-kwalifikacyjną: biologia, matematyka, wychowanie fizyczne).

POMYSŁ 
NA 

SIEBIE
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

KLASA HUMANISTYCZNA 
–   to klasa dla uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami akademickimi 

na kierunkach: prawo, administracja, zarządzanie itp. Celem nauczania w 
tej klasie jest wszechstronne wykształcenie humanistyczne ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów wiedzy o prawie; (Przedmioty punktowane przez 
szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: historia, język obcy, wiedza o 
społeczeństwie)

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
– do tej klasy zapraszamy uczniów, których pasją jest biologia i   chemia, czyli 

uczniów zainteresowanych studiami na kierunkach przyrodniczych, biologii, 
chemii, weterynarii, ochronie środowiska i niektórych kierunkach na Akademii 
Wychowania Fizycznego. Swoje zainteresowania będziecie mogli rozwinąć w 
ramach pracy Koła Chemicznego; (Przedmioty punktowane przez szkolną 
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: biologia, chemia, język obcy)

KLASA PEDAGOGICZNA 
– jeśli interesuje Cię psychologia i pedagogika, chciałbyś w przyszłości pracować z  

dziećmi lub młodzieżą, powinieneś zdecydować się na wybór tej właśnie klasy. 
W ramach zajęć gwarantujemy możliwość zapoznania się z pracą przedszkoli, 
instytucji opiekuńczych i szkół działających na terenie naszego powiatu. 
Uczniów tej klasy zapraszamy do pracy w Wolontariacie. Po ukończeniu nauki w 
tej klasie warto wybrać się na studia pedagogiczne lub psychologię; (Przedmioty 
punktowane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: język obcy, 
biologia,  wiedza  o społeczeństwie)

KLASA OGÓLNA 
–  w tej klasie mile widziani są ci wszyscy, którzy jeszcze nie zdecydowali, jakie 

studia, szkołę czy zawód wybiorą w przyszłości oraz nie mają sprecyzowanych 
zainteresowań czy hobby. Nauka w tej klasie ma pomóc w określeniu 
drogi przyszłej kariery; (Przedmioty punktowane przez szkolną komisję 
rekrutacyjno-kwalifikacyjną: wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy)

AKADEMICKA KLASA POLITECHNICZNA - nowość
–  to klasa dla tych, którzy posiadają zdolności techniczne oraz są zainteresowani 

studiami na różnych kierunkach politechnicznych. Klasa z innowacyjnym 
programem nauczania, odpowiadającym na potrzeby rynku pracy, pod 
patronatem Politechniki Poznańskiej, z możliwością udziału w zajęciach 
laboratoryjnych i wykładach prowadzonych co miesiąc przez wykładowców 
akademickich. (Przedmioty punktowane przez szkolną komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną: fizyka, matematyka) 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

ZSP 2
to Twoja szkoła
ZSP 2
to Twoja szkoła

Nauka we wszystkich typach technikum daje możliwość uzyskania kwalifikacji zgodnie z 
zawodem. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe. 
Absolwent jest również przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego, który 
umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych. 
Przedmioty zawodowe nauczone w systemie modułowym.  

TECHNIK HOTELARSTWA
• przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy

•	 Jesteś ciekawy jak funkcjonuje branża hotelarska?
•	 Lubisz	kontakty	z	ludźmi,	jesteś	życzliwy	i	pracowity?

 Powinieneś	wybrać	zawód	XXI	wieku.

Obecnie	 obserwuje	 się	wzrost	 popytu	 na	 usługi	 hotelarskie,	 organizację	 czasu	wolnego,	
podróży	i	zainteresowanie	agroturystyką	w	Polsce	i	innych	państwach	europejskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa zdobędzie umiejętności 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•	 Obsługi	gości	hotelowych	na	różnych	stanowiskach	pracy;
•	 Organizowania	usług	turystycznych;
•	 Organizowania	usług	gastronomicznych;
•	 Urządzania	wnętrz	różnych	jednostek	hotelowych	i	gastronomicznych;
•	 Prowadzenia	korespondencji,	obsługi	sprzętu	biurowego;
•	 Stosowania	zasad	marketingu	w	działalności	hotelarskiej;
•	 Posługiwania	się	biegle	językami	obcymi.

Perspektywy zatrudnienia: 
•	 Hotele,	pensjonaty,	domy	wczasowe,	motele;
•	 Schroniska,	gospodarstwa	agroturystyczne;
•	 Prowadzenie	własnej	działalności	gospodarczej	w	branży	hotelarskiej.

Przedmioty punktowane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: 
geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

TECHNIKUM nr 2
Najlepsze w powiecie i 50. w Wielkopolsce 

według rankingu „Perspektyw”
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

TECHNIK INFORMATYK
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy

•	 Chciałbyś	poznać	tajniki	współczesnej	informatyki?
•	 Jesteś	twórczy	i	kreatywny?

	 Ten	zawód	jest	właśnie	dla	Ciebie!
Postęp	 techniczny	 powoduje	 coraz	 większe	 zapotrzebowanie	 na	 specjalistów	

z	 dziedziny:	 administrowania	 sieciowymi	 systemami	 operacyjnymi,	 zarządzania	 bazami 
danych,	grafiki	komputerowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk zdobędzie wiedzę 
i umiejętności z dziedzin:

•	 Pracy	i	konfiguracji	różnorodnych	systemów	operacyjnych;
•	 Projektowania	sieci	komputerowych;
•	 Pracy	serwerów	sieciowych	i	sposobów	ich	konfiguracji;
•	 Oprogramowania	biurowego;
•	 Multimediów	i	grafiki	komputerowej.

Perspektywy zatrudnienia: 
•	 Prywatna	działalność	gospodarcza.

Przedmioty punktowane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: 
informatyka, matematyka, język obcy.

TECHNIK EKONOMISTA
• przedmioty rozszerzone: matematyka, język obcy

•	 Nurtują	Cię	zagadnienia	z	dziedziny	ekonomii?
•	 Jesteś	dociekliwy	i	skrupulatny?

	 To	zawód	dla	Ciebie!
Rozwój	 firm	 i	przedsiębiorstw	 stworzył	 szeroki	 rynek	pracy	dla	 specjalistów	w	dziedzinie	

ekonomii.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•	 Samodzielnego	wykonywania	czynności	związanych	z	organizacją	i	przygotowaniem	
procesów	magazynowania,	 sprzedaży	 produktów	 i	 usług	 w	 różnych	 podmiotach	
gospodarczych;

•	 Prowadzenia	prac	związanych	z	badaniem	rynku,	planowaniem	i	sprawozdawczością,	
polityką	zatrudnienia,	wynagrodzenia;

•	 Prowadzenia	 księgowości	 finansowej	 podmiotów	 gospodarczych	 i	 wykonywania	
typowych	prac	biurowych.

Perspektywy zatrudnienia: 
•	 Banki;
•	 Przedsiębiorstwa	prywatne;
•	 Firmy	ubezpieczeniowe;
•	 Urzędy	administracji	m.in.	urzędy	skarbowe.

Przedmioty punktowane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: 
geografia, matematyka, język obcy.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie

liczbowo	określona	ocena	z	języka	polskiego	x	2 max
12	pkt.

m
ax

 1
00
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un

kt
ów

liczbowo	określona	ocena	z	pierwszego	przedmiotu	obowiązkowego	
wskazanego	przez	szkolną	komisję	rekrutacyjno-kwalifikacyjną	x	2	
(z wyłączeniem języka polskiego)

max
12	pkt.

liczbowo	określona	ocena	z	drugiego	przedmiotu	obowiązkowego	
wskazanego	przez	szkolną	komisję	rekrutacyjno-kwalifikacyjną	x	2	
(z wyłączeniem języka polskiego)

max
12	pkt.

liczbowo	określona	ocena	z	trzeciego	przedmiotu	obowiązkowego	
wskazanego	przez	szkolną	komisję	rekrutacyjno-kwalifikacyjną	x	2
(z wyłączeniem języka polskiego)

max
12	pkt.

świadectwo	z	wyróżnieniem 8	pkt.

konkursy	 przedmiotowe	 organizowane	 przez	 Wielkopolskiego	 Kuratora	
Oświaty	 oraz	 innych	 kuratorów	 oświaty	 -	 udział	 w	 finale	 wojewódzkim	
(punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 12 pkt.):
-	języka	polskiego,																														
-	języka	niemieckiego,	
-	języka	rosyjskiego,																											
-	języka	francuskiego,
-	języka	angielskiego,	
-	geografii,																																													
-	chemii,	
-	fizyki,																																																				
-	historii,	
-	matematyki,																																							
-	biologii
-	wiedzy	o	społeczeństwie	pn.	Konkurs	wiedzy	obywatelskiej	i	ekonomicznej

max
24	pkt.

sposób	punktowania	innych	osiągnięć	kandydata:	
a) sportowe

międzynarodowe	lub	ogólnopolske	(miejsca	1-6)																											8 pkt.
wojewódzkie	(miejsca	1-3)																																																																							6 pkt.
powiatowe	(miejsca	1-3)																																																																											3 pkt.

b) artystyczne 
międzynarodowe	lub	ogólnopolskie	
(laureat,	miejsca	1-3,	wyróżnienia)																																																								8 pkt.
wojewódzkie	(laureat,	miejsca	1-3)																																																							6 pkt.
powiatowe	(laureat,	miejsca	1-3)																																																											3 pkt.

c) konkursy wiedzy
międzynarodowe	lub	ogólnopolskie	
(laureat,	miejsca	1-3,	wyróżnienia)																																																								8 pkt.
wojewódzkie	(laureat,	miejsca	1-3)																																																							6 pkt.
powiatowe	(laureat,	miejsca	1-3)																																																											3 pkt.
Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia - z zastrzeżeniem, że uwzględnia 
się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie w danej 
dyscyplinie tylko jeden raz. W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się 
wyróżnień za uczestnictwo w konkursie.

max
16	pkt.

aktywności	 kandydata	 na	 rzecz	 innych	 ludzi	 lub	 środowiska	 szkolnego,	
zwłaszcza	w	formie	wolontariatu 4	pkt.

Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów 
i innych osiągnięć kandydatów



w
w

w
.zsp2w

agrow
iec.pl

8
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W	terminie
od 11 maja (poniedziałek) do 2 czerwca (wtorek), do godz. 1500 
należy	złożyć:
n  podanie
n  życiorys
n  3 fotografie legitymacyjne (podpisane)

Dokumenty	 należy	 dostarczyć	 wraz z „Kartą pomocniczą w postępowaniu 
rekrutacyjnym”	podpisaną	przez	kandydata	i	 jego	rodziców/opiekunów	prawnych	
w	 celu	potwierdzenia	 na	 tej	 karcie	 przyjęcia	 dokumentów.	W przypadku wyboru 
jednej ze szkół w tutejszym Zespole, jako szkoły pierwszego wyboru, kartę 
należy dołączyć do dokumentów.
Do 24 czerwca (środa) kandydat dokonuje ewentualnych zmian decyzji o wyborze 
szkoły i składa dokumenty do ostatecznie wybranych szkół.

Do	dnia	30 czerwca (wtorek) do godz. 1500	dostarczyć:
n   poświadczoną	przez	dyrektora	gimnazjum	kopię	świadectwa	ukończenia

	gimnazjum,
n   poświadczoną	przez	dyrektora	gimnazjum	kopię	zaświadczenia	o	wynikach

	egzaminu	gimnazjalnego.
Do	dnia	7 lipca (poniedziałek), do godz. 1300	 -	w	związku	z ogłoszeniem	w	dniu	
3 lipca (czwartek) listy kandydatów przyjętych do szkoły - należy potwierdzić 
wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 
ukończenia	gimnazjum	i	zaświadczenia	o	wynikach	egzaminu	gimnazjalnego.

egzamin	gimnazjalny:
-	„część	humanistyczna”

•	język	polski	(max	100%	=	20	pkt.)
•	historia	i	wiedza	o	społeczeństwie	(max	100%	=	20	pkt.)

-	„część	matematyczno	-	przyrodnicza”
•	matematyka	(max	100%	=	20	pkt.)	
•	przedmioty	przyrodnicze	(max	100%	=	20	pkt.)

-	„część	z	języka	obcego	nowożytnego	-	poziom	podstawowy”
(max	100%	=	20	pkt.)	

max	40	pkt.

max	40	pkt.

max	20	pkt.

m
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Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata     200 pkt.

Harmonogram rekrutacji i wymagane dokumenty
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

NOWOŚCI
Nowa pracownia hotelarstwa – „HOTEL 49”

Wprowadzenie nowej formy nauczania zawodu w Technikach - nauczanie modułowe

„Klasy mundurowe” w LO

Wolontariusze z kl. 2B LOWizyta w 33. Bazie Lotnictwa 
Taktycznego w Powidzu
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

Zaangażowanie młodzieży w pracę szkolnego koła wolontariatu  - Corculum

Cieszy nas...

Zaangażowanie i sukcesy 
w konkursach, olimpiadach

VII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
I miejsce w Wielkopolsce

AKADEMIA RODZICA

Współpraca z wyższymi uczelniami

Udział w GWIAZDCE na WSGiH w PoznaniuPolitechnika Poznańska 
AKADEMICKA KLASA POLITECHNICZNA

Współpraca z rodzicamI
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

Organizacji POWIATOWEGO TYGODNIA NAUK, Środowiskowego
spotkania nauczycieli, DNIA ZAWODOWCA, Powiatowej Gwiazdki

Jesteśmy dumni z...

DZIEŃ ZAWODOWCA GWIAZDKA POWIATOWA

Dokonań sportowych naszej młodzieży 
w różnych konkurencjach

180 Bieg dookoła Jeziora Durowskiego Występy zespołu MOVE

III miejsce w Finale Wojewódzkim  XVI Licealiady



Wymiana międzynarodowa ze szkołami             
          partnerskimi • Francja - La Guarche 

• Niemcy - Scharnebeck 
• Ukraina - Lwów

Projekt trójstronny: POLSKA - NIEMCY - UKRAINA

Ostatnia wymiana
FRANCJA - MARZEC 2013

KRZYŻOWA KWIECIEŃ 2013

WIZYTA W PARLAMENCIE 
EUROPEJSKIM W BRUKSELI


