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Struktura organizacyjna szkoły  

2019/2020 

liczba 

uczniów  

Liczba 

oddziałów 

LO 349 12 

TECHNIKUM 225 9 

RAZEM 574 21 



Ciekawe i korzystne usytuowanie szkoły 



Typy szkół i kierunki kształcenia 

2019/2020 

 Liceum  
Ogólnokształcące 

 

Technikum 
 

klasa pedagogiczna technik ekonomista 

klasa geograficzno-językowa technik informatyk 

 (od 2009/2010) 

klasa ratowniczo-pielęgniarska technik hotelarstwa  

(od 2009/2010) 

klasa bezpieczeństwa 
publicznego  

akademicka klasa politechniczna 



Klasy bezpieczeństwa 

publicznego 

Przedmioty nauczania na 

poziomie rozszerzonym: 

 WOS,  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  

 



Klasy politechniczne 

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 



Klasy geograficzno-językowy 

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 i WOS 

 

 język obcy 



Klasy pedagogiczne 

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  



Klasy ratowniczo-pielęgniarskie 

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 prowadzone 

są przez kadrę medyczną szpitala w 

Wągrowcu 

 



Technikum Nr 2  

Absolwent technikum : 

 Zdobywa kwalifikacje zawodowe w ramach określonych zawodów 

 dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe 

Kształcimy w trzech zawodach:  

Technik ekonomista 

Technik informatyk 

Technik hotelarstwa 

 

 

 
 

 



Technik informatyk 



Technik ekonomista 



Technik hotelarstwa 



Ciekawe zajęcia nie tylko 

teoretyczne ………. 



Projekty eTwinning 

„Wie ist es, eine Frau zu sein?”  

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości 

Laureat konkursu Nasz projekt 

eTwinning 2018 

Głównym celem projektu „Wie ist es, 

eine Frau zu sein?” były analiza i 

porównanie sytuacji kobiet we 

współpracujących państwach.  

Sukcesem i następstwem tego 

projektu była wymiana z uczniami z 

Turcji. 

http://www.etwinning.pl/laureaci-konkursu-nasz-projekt-etwinning-2018/
http://www.etwinning.pl/laureaci-konkursu-nasz-projekt-etwinning-2018/


WYMIANA Z TURCJĄ 

30.09 – 5.10 2018 



WYMIANA Z TURCJĄ 

30.09 – 5.10 2018 



Możliwość rozwoju zainteresowań, 

talentów 

TEATR  Gra?My 



MAMY TALENT 

LIPIEC 2018 



Proponujemy ciekawe zajęcia, 

warsztaty, spotkania, wyjazdy 



AKADEMIA MŁODEGO 

NAUKOWCA 



GWIAZDKA POWIATOWA 



Szkoła jest organizatorem wielu 

cyklicznych imprez: 



Szkoła jest organizatorem wielu 

cyklicznych imprez: 



Szkoła jest organizatorem wielu 

cyklicznych imprez: 



Szkoła jest organizatorem wielu 

cyklicznych imprez: 



Nasza szkoła sportem słynie 



Nowoczesne zaplecze 

sportowe 



Odnowiona sala gimanstyczna 



Bieg dookoła jeziora 

Durowskiego 



Zespół Fantasy Dance 





BIBLIOTEKA SZKOLNA  




