
SUKCESY UCZNIÓW 

 najwyższy w powiecie, wyższy niż w Poznaniu 

i okręgu wynik egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 

 otrzymanie Krajowej Odznaki Jakości za projekt 

eTwinning „Schau in meine Welt”  

 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 

o Powstaniu Wlkp 2018 r. 

 I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie - Ekoimpresje 

– 2017, , III miejsce w ogólnopolskim konkursie 

"Wesele w naszej szkole I m drużynowo w II 

Powiatowym Turnieju Strzelectwa Sportowego 

Żelice 2018  

 

WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

 szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych w czterech 

stacjonarnych pracowniach oraz dwóch mobilnych 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt 

 nowoczesna baza sportowa: NOWE wielofunkcyjne 

boisko sportowe oraz odnowiona sala gimnastyczna 

 

SZKOŁA W ŚRODOWISKU 

 szkoła jest organizatorem wielu imprez 

o powiatowych min. Powiatowe konkursy: 

chemiczny, fizyczny, języków obcych, 

Środowiskowe Spotkania Nauczycieli Języków 

Obcych, „Bieg dookoła Jeziora Durowskiego”, 

„Tydzień Nauk”,  Powiatowa Gwiazdka, Powiatowe 

Forum Rad Uczniowskich 

 prężnie działające, cenione w środowisku 

i wielokrotnie nagradzane szkolne koło wolontariatu 

„Corculum”  

 współpraca z wyższymi uczelniami m.in. UAM 

Poznań, WSHiG, WSUS, WSB, WZ GSW Milenium, 

Politechniką Poznańską, WSPiA, patronat Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nad klasami 

bezpieczeństwa publicznego 

 wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi 

we Francji  i Turcji 

 propagowanie fizyki wśród dzieci i młodzieży m.in. w 

ramach „Akademii młodego naukowca” – zajęcia dla 

uczniów szkół podstawowych 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE 

 rozwijanie zainteresowań poprzez szeroki wybór kół 

pozalekcyjnych np.: Koło Chemiczne, Koło 

Fizyczne, Koło Geograficzno - Przyrodnicze, kółka 

językowe, dodatkowe zajęcia sportowe: sekcja piłki 

siatkowej i koszykowej, szachy, kółko teatralne 

„Gra?My!” 

 grupa taneczna „Fantasy Dance” wysoko ceniona 

w środowisku lokalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

w Wągrowcu 
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e-mail: zsp2@wagrowiec.pl 

www.zsp2wagrowiec.pl 

Szukajcie nas na  

 

 

 

 

 

 

 

 

TO DOBRY WYBÓR! 
 

 

 



Dla absolwentów gimnazjum i szkoły 

podstawowej proponujemy: 

- naukę w systemie 

jednozmianowym 

do godz. 15.00; 
- ciekawą ofertę edukacyjną w 

następujących kierunkach: 

 

II LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

(3-letnie po gimnazjum; 4-letnie po 

szkole podstawowej) 
 

 KLASA    BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO 
Do klasy zapraszamy młodzież, która swoją przyszłość 

pragnie związać z pracą w służbach mundurowych np.: 

policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, straż 

miejska, firmy ochroniarskie, służby więzienne.                   

W klasie tej oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej 

kształcimy umiejętności praktyczne z zakresu min.: 

musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej, 

elementy nurkowania. Proponujemy ciekawe wyjazdy 

edukacyjne, obozy szkoleniowe  i zajęcia terenowe 

związane z realizacją profilu pod patronatem min. KWP 

w Poznaniu. Realizujemy autorski program i przedmiot: 

bezpieczeństwo publiczne. 

 

 KLASA PEDAGOGICZNA 
To klasa dla osób interesujących się psychologią 

i pedagogiką, które chciałyby w przyszłości pracować 

z dziećmi lub młodzieżą, osobami starszymi. 
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 Szkolnym Kole 

Wolontariatu CORCULUM. Realizujemy autorski 

przedmiot: elementy psychologii i pedagogiki.  

 KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA 
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; 

 

 

 

 

 
 

Europejska Odznaka Jakości 

 

 POLITECHNICZNA                                        

KLASA AKADEMICKA                                           

(profil mat-fiz.) 
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. 
 KLASA                                                 

RATOWNICZO – PIELĘGNIARSKA 
Klasa o profilu ratowniczo – pielęgniarskim zostanie 

utworzona dla uczniów wiążących swoją przyszłość            

ze szkołami policealnymi i studiami o charakterze 

medycznym: ratownik medyczny, pielęgniarka, opiekun 

medyczny, technik dentystyczny, technik 

farmaceutyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, 

opiekunka dziecięca, fizjoterapeuta, lekarz medycyny                     

i inne. Oferujemy pogłębianie wiedzy z biologii, chemii, 

oraz języka angielskiego. Zajęcia wzbogacone zostaną                   

o warsztaty z zakresu  ratownictwa medycznego                           

i pielęgniarstwa które odbywać się będą na terenie ZOZ 

w Wągrowcu na mocy zawartego już porozumienia. 

Edukacja  w tej klasie: to połączenie teorii z praktyką, 

umożliwi uczniom dokonanie właściwego wyboru 

kierunku medycznego, zgodnie  z ich predyspozycjami                 

i zainteresowaniami.  

 

TECHNIKUM  NR 2 

(4-letnie po gimnazjum; 5-letnie po 

szkole podstawowej) 
 

 TECHNIK EKONOMISTA 
Absolwent jest  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. s 

 TECHNIK INFORMATYK 
Postęp techniczny powoduje coraz większe 

zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny: 
administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, 

zarządzania bazami danych, grafiki komputerowej 

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z dziedzin: 
pracy i konfiguracji różnorodnych systemów 

operacyjnych; projektowania sieci komputerowych,  
pracy serwerów sieciowych i sposobów ich konfiguracji, 

oprogramowania biurowego oraz multimediów i grafiki 

komputerowej.  

 TECHNIK HOTELARSTWA 
Absolwent zdobędzie umiejętności do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: obsługi gości 

hotelowych na różnych stanowiskach pracy, 
organizowania usług turystycznych oraz 

gastronomicznych, urządzania wnętrz różnych jednostek 

hotelowych i gastronomicznych, prowadzenia 

korespondencji, obsługi sprzętu biurowego, stosowania 

zasad marketingu w działalności hotelarskiej oraz 

posługiwania się biegle językami obcymi. 

 

 


