
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

im. ppłk. dr. S. Kulińskiego  

w Wągrowcu 



Struktura organizacyjna szkoły  

2015/2016 

2015/2016 

LO T 

Liczba 

uczniów 
334 182 

516 

Liczba 

oddziałów 
14 7 

21 

23 uczniów spoza powiatu wągrowieckiego 



Typy szkół i kierunki kształcenia 

LO T 
humanistyczny technik ekonomista 

akademicka klasa politechniczna technik informatyk 

 (od 2009/2010) 

biologiczno-chemiczny technik hotelarstwa  

(od 2009/2010) 

pedagogiczny technik organizacji reklamy – 

NOWOŚĆ 

bezpieczeństwo publiczne (od 

2012/2013) 

technik obsługi turystycznej –  

NOWOŚĆ 

sportowy (od 2013/2014) 

ogólny 

ratowniczo – pielęgniarska –  

NOWOŚĆ 



Wyniki promocji 

rok szkolny 

2013/2014 

rok szkolny 

2014/2015 

Uczniowie ze 

średnią 4,00 – 

4,74 

128 144 

Świadectwa z 

wyróżnieniem 
29 47 



Matura 2015 

        

LP. Typ szkoły 
Liczba 

absolwentów 

Liczba 

absolwentów, 

którzy 

przystąpili do 

egzaminu  

Liczba 

absolwentów, 

którzy zdali 

maturę 

% 
KRAJ 

2015 % 

1 
Liceum 

Ogólnokształc

ące 

110 105 84 80 82 

2 Technikum 77 75 60 80 82 

Razem 187 180 144 80 

Liczba absolwentów z 2015 roku, którzy przystąpili do egzaminu 

maturalnego w 2015 roku  



Wyniki egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe – stary egzamin 

Wyszczególnienie 

Wyniki 

egzamin

u 

 

ZSP nr 2  74% 

OKRĘG 69% 

wielkopolskie 69% 

Poznań 72,19% 

Piła 70,82% 

powiat wągrowiecki 58,27% 

74%

69% 69%
72,19% 70,82%
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

 nowy egzamin 

zawód kwalifikacja etap 

pisemny 

etap 

praktyczny 

Razem wyniki 

ZSP 2     okręg 

TECHNIK 

EKONOMISTA 

A.35.  - Planowanie i 

prowadzenie 

działalności w 

organizacji  

 

100 93 93%      86,1% 

TECHNIK 

HOTELARSTWA 

T.11.  - Planowanie i 

realizacja usług w 

recepcji   

 

100 % 100 % 100 %    88% 

TECHNIK 

INFORMATYK 

E.12. Montaż i 

eksploatacja 

komputerów osobistych 

oraz urządzeń 

peryferyjnych 

100 % 100 % 100 %    69,9% 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: bezpieczeństwo publiczne 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 WOS,  geografia do wyboru 

 biologia 

 program i przedmiot autorski 

– bezpieczeństwo publiczne 

 

 

To propozycja dla uczniów: 

 praca w służbach mundurowych np.: policji, wojska, 

straży pożarnej, straży granicznej, firmach 

ochroniarskich, służbie więziennej  

 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: humanistyczny 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 język polski 

 historia 

 język obcy 

To propozycja dla uczniów: 

 chętnie uczących się języków obcych,  

 zainteresowanych studiami na 

kierunkach: prawo, administracja, 

zarządzanie itp. 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: biologiczno-chemiczny 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 biologia 

 chemia 

 język obcy 

To propozycja dla uczniów: 

 interesujących się biologią i chemią,  

 zainteresowanych studiami na 

Uniwersytecie Medycznym, szkołach 

policealnych  



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: ogólny 

To propozycja dla uczniów: 

 którzy jeszcze nie zdecydowali jakie 

studia, szkołę czy zawód wybiorą  

w przyszłości, 

 nie mają sprecyzowanych 

zainteresowań czy hobby. 
Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 geografia 

 wiedza o społeczeństwie 

 język obcy 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: pedagogiczny 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 biologia 

 język polski 

 język obcy 

 program i przedmiot autorski – 

elementy psychologii i pedagogiki 

To propozycja dla uczniów: 

 pasjonujących się: psychologią  

i pedagogiką  

 chcących w przyszłości pracować  

z dziećmi lub młodzieżą 

 zainteresowanych studiami na 

kierunkach: pedagogicznych  

lub psychologia  



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: politechniczna klasa akademicka 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 matematyka 

 fizyka 

 comiesięczne warsztaty  i wykłady 

na Politechnice Poznańskiej 

To propozycja dla uczniów: 

 posiadających zdolności techniczne 

 są zainteresowani studiami na różnych 

kierunkach Politechniki 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

profil: ratowniczo- pielęgniarska 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 biologia 

 chemia 

 program i przedmiot autorski – 

elementy ratownictwa i 

pielęgniarstwa 

To propozycja dla uczniów: 

 wiążących swą przyszłość ze szkołami 

policealnymi i studiami o charakterze 

medycznym 

 

Zajęcia warsztatowe z zakresu ratownictwa 

medycznego i pielęgniarstwa realizowane 

będą na terenie ZOZ w Wągrowcu przez 

kadrę medyczną szpitala 

 

NOWOŚĆ 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

Absolwent technikum : 

 Zdobywa kwalifikacje zawodowe w ramach określonych zawodów 

 dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe  

 

 

 
 

 

Ogromnie miło nam poinformować, że 
 nasze Technikum odnotowało w ciągu trzech lat  

trzeci już awans w rankingu Perspektyw. Zostaliśmy sklasyfikowani 
na miejscu 50 w Wielkopolsce co czyni Nas  

najlepszym Technikum w powiecie!!!! 
 
 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

Technik informatyk 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 matematyka 

 język obcy 

To propozycja dla uczniów: 

 twórczych i kreatywnych 

 którzy chcieliby poznać tajniki współczesnej informatyki 

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie: 

 K1- E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

 K2- E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

 K3-E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami 

Perspektywy zatrudnienia: 

• własna działalność gospodarcza 

• prywatne firmy 

• banki, instytucje 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

Technik ekonomista 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 matematyka 

 język obcy 

To propozycja dla uczniów: 

 dociekliwych i ciekawych 

 których nurtują zagadnienia z dziedziny ekonomii 

Perspektywy zatrudnienia: 

• własna działalność gospodarcza 

• prywatne firmy 

• banki, instytucje 

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie: 

 K1- A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

 K2- A.36. Prowadzenie rachunkowości 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

Technik hotelarstwa 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 geografia 

 język obcy 

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie: 

 K1- T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

 K2- T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

Perspektywy zatrudnienia: 

  
 hotele, pensjonaty, domy wczasowe, motele;  

 schroniska, gospodarstwa agroturystyczne;  

 prowadzenie własnej działalności gospodarczej 

w branży hotelarskiej;  

To propozycja dla uczniów: 

 których ciekawi jak funkcjonuje branża hotelarska 

 życzliwych i lubiących kontakty z ludźmi 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 
Technik obsługi turystycznej 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 geografia 

 język obcy 

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie: 

 K1- T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

 K2- T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 

Perspektywy zatrudnienia: 

  

 firmy branży turystycznej;  

To propozycja dla uczniów: 

 Kreatywnych, kontaktowych, cechujących się dużą sprawnością 

organizacyjną 

 Ciekawych świata i zasad funkcjonowania branży turystycznej 

 

NOWOŚĆ 



Plany rekrutacyjne  

na rok szkolny 2016/2017 

Technik organizacji reklamy 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 matematyka 

 język obcy 

To propozycja dla uczniów: 

 chcących nauczyć się tworzenia kampanii reklamowych  

  pragnących rozpocząć własną działalność i tworzyć materiały 

reklamowe 

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie: 

 K1- A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych 

 K2- A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych 

Perspektywy zatrudnienia: 

  
 firmy branży reklamowej 

 samozatrudnienie  

NOWOŚĆ 



Sukcesy szkoły 

 Laureatka Ogólnopolskiej VII Olimpiady Hotelarskiej  - miejsce III – 

Anna Loose klasa IV T 

 Laureatka XI ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle 

II – I miejsce – Paula Rybarkiewicz klasa III b LO 



Sukcesy szkoły 

 I miejsce w Spartakiadzie Powiatowej 

 II miejsce drużynowo w VI Powiatowym Konkursie Fizycznym o 

charakterze drużynowym  

 Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna – II miejsce  

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finaliści 

 Liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym 

 I miejsce indywidualnie i wyróżnienie grupowo w konkursie 

Wolontariusz Roku – organizator: Głosu Wągrowiecki 

 I miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Honorowego Krwiodawstwa 

PCK  



Sukcesy szkoły 

W rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłoszonym w październiku 

2015 miesięcznik Perspektywy Technikum nr 2 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 zajęło w Wielkopolsce 50 miejsce.  

Jesteśmy więc w pierwszej 50 najlepszych techników w 

województwie wielkopolskim. 

W ubiegłorocznej edycji rankingu nasze technikum uplasowało się na 

63 miejscu.  

Wynik tegoroczny to ocena następujących kryteriów: 

 - sukcesy w olimpiadach przedmiotowych ; 

 - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych; 

 - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych; 

 - wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 

 



Działania innowacyjne  

i nowatorskie 

 Kształcenie modułowe w zawodzie technik ekonomista 
i technik informatyk 

 Programy autorskie: fizyka i chemia doświadczalna, 
elementy psychologii i pedagogiki, bezpieczeństwo 
publiczne 

 Klasy bezpieczeństwa publicznego – klasy 
„mundurowe” 

 Akademickie klasy politechniczne 

 Tydzień nauk – organizacja konkursów powiatowych 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów 

 Powiatowe Forum Rad Samorządów Uczniowskich 

 



Szkoła jest organizatorem  

- Środowiskowych Spotkań Nauczycieli Języków 

Obcych 

- Wieczorów z poezją 

- Współorganizacja akcji „Hospicjum to też życie” 

- Powiatowego Tygodnia Nauk 

- DNIA ZAWODOWCA – dla uczniów gimnazjów 

 



Bieg dookoła jeziora  

Czerwiec 2015 – już 200 bieg 



Działalność na rzecz innych  
 Wolontariat 

Krwiodawstwo 




