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                   OFERTA DLA  ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Nauczane języki: język angielski, język niemiecki,  język rosyjski, język hiszpański. 

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie po gimnazjum, 4-letnie po szkole podstawowej) 

 

TECHNIKUM nr 2 (4-letnie po gimnazjum, 5-letnie po szkole podstawowej) 

 
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. 
 

Profil kształcenia Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym 

ratowniczo pielęgniarski biologia, chemia 

pedagogiczny biologia, język polski, język obcy 

geograficzno-językowy geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie  

akademicka klasa politechniczna 
PATRONAT POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

matematyka, fizyka 

bezpieczeństwo publiczne    biologia, wiedza o społeczeństwie 

Profil kształcenia Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym 

TECHNIK HOTELARSTWA 
geografia, język obcy 

(nabór po ukończeniu gimnazjum lub 8 klasy) 

TECHNIK INFORMATYK 
matematyka, język obcy 

(nabór po ukończeniu gimnazjum lub 8 klasy)  

TECHNIK EKONOMISTA 
matematyka lub geografia; język obcy 
(nabór tylko po ukończeniu 8 klasy) 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/POL_powiat_w%C4%85growiecki_COA.sv
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