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 POWIAT WĄGROWIECKI 
STAROSTWO POWIATOWE, UL. KOŚCIUSZKI 15, 62 - 100 WĄGROWIEC,  

TEL. (67) 26 80 500, FAX (67 ) 26 27 888, SEKRETARIAT (67) 26 20 168,  

E-MAIL: POWIAT@WAGROWIEC.PL, WWW.WAGROWIEC.PL  

  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

Zbliża się czas podjęcia ważnej decyzji, jaką jest wybór szkoły ponadpodstawowej,  

w której chcecie kontynuować naukę. Niezależnie od tego, czy wybierzecie dalsze 

kształcenie w liceum, technikum, czy szkole branżowej, nasze szkoły są doskonale 

przygotowane do przyjęcia wszystkich chętnych chcących kontynuować naukę  

w prowadzonych przez Powiat szkołach. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt, 

wszelkich informacji udziela Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 

tel. 672680550. 

W tym zadaniu wspiera nas, podobnie jak w latach ubiegłych 

 

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ! 

JUŻ W MAJU SZUKAJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE   WWW.WAGROWIEC.PL  

Korzyści dla rodziców i kandydatów: 

- daje możliwość stałego i niezwykle łatwego dostępu do wszystkich 

potrzebnych informacji, w szczególności o ofercie i wolnych miejscach, 

- ogranicza do niezbędnego minimum wizyty w szkole w trakcie rekrutacji, 

- umożliwia zapoznanie się z wynikami rekrutacji za pomocą Internetu , 

- eliminuje zjawisko blokowania miejsc, przez co już w trakcie pierwszego 

ogłoszenia wyników większość kandydatów znajduje miejsce w nowej 

szkole.  

 

http://www.wagrowiec.pl/


 

DRODZY UCZNIOWIE! 

Kończąc obecny etap edukacji stajecie przed ważnym wyborem kierunku dalszego rozwoju. 

Otwieracie nowy rozdział życia, który bezpośrednio i znacząco będzie wpływał na Waszą przyszłość.  

Aby pomóc Wam w dokonaniu wyboru dalszej drogi kształcenia przedstawiamy ofertę 

edukacyjną szkół powiatu wągrowieckiego, która pomoże Wam w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji 

edukacyjno-zawodowej. Przygotowany materiał jest kompleksowym zbiorem informacji, które 

wspomogą Was w określeniu zamierzeń dotyczących kształcenia i pracy zawodowej oraz realizacji 

założeń Waszego życiowego planu. Pamiętajcie o tym, że wyznaczając kierunek działania warto 

uwzględniać swoje zainteresowania i predyspozycje oraz postępować zgodnie  

z wyznawanymi wartościami i własną osobowością. Ważne jest także wsparcie rodziny. Wiedza 

 i doświadczenie rodziców może być cenną wskazówką, a porada specjalistów z Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i szkolnych doradców zawodowych może 

dopełnić proces planowania kariery edukacyjno-zawodowej.  

„Powiatowy Informator Edukacyjny” pozwoli w łatwy i szybki sposób wybrać najciekawszą 

możliwość kształcenia, zgodną z Waszymi ambicjami i potrzebami. Zaznajomi Was z typami szkół, 

oferowanymi kierunkami i zawodami, a także kryteriami i zasadami rekrutacji.  

Zapozna z propozycją zajęć dodatkowych i kół zainteresowań oraz sukcesami edukacyjnymi szkół  

i placówek oświatowych.  

Dalsze kształcenie możecie podjąć w typach szkół, które umożliwią Wam uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych bądź wykształcenia ogólnego. Proponujemy Wam możliwość wyboru szkoły, która zapewni 

dobre przygotowanie zawodowe, a co za tym idzie, możliwość podjęcia pracy zaraz po ukończeniu 

edukacji w szkole ponadpodstawowej. Natomiast wybór szkoły kończącej się maturą otworzy Wam drogę 

do dalszej edukacji na poziomie wyższym.  

Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się 

potrzeb rynku pracy przedstawiamy ofertę edukacyjną skierowaną również dla dorosłych, umożliwiającą 

uczenie się przez całe życie poprzez podnoszenie kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych. W naszych szkołach przygotowujemy wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę 

fachowców, chcących szybko zmienić zawód, czy uzupełnić wykształcenie. Oferujemy kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, które pozwalają na zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności  

w stosunkowo krótkim czasie, zgodnych z zapotrzebowaniem zmieniającej się gospodarki.  

Zachęcamy także uczniów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

oraz o potrzebie kształcenia specjalnego do kontynuowania nauki w odpowiednio dostosowanych 

szkołach i placówkach. Staramy się niwelować wszelkie bariery mentalne i architektoniczne  

w naszych jednostkach, kładąc nacisk na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wymagających 

stosowania specjalnych form i metod pracy. Poprzez integrację, socjalizację  

i adaptację w ramach oddziaływań edukacyjnych przygotowujemy młodzież do aktywności 

zawodowej, kulturalnej i społecznej. 

Uczniowie, dla których codzienny dojazd do szkoły sprawia dużą trudność,  

mogą skorzystać z zakwaterowania i opieki w Bursie Szkolnej,  natomiast chcący rozwijać swoje 

talenty artystyczne powinni zapoznać się z projektami ku lturowymi Ogniska Pracy Pozaszkolnej.   

Uważam, że każdy z Was znajdzie coś ciekawego w biuletynie edukacyjnym powiatu 

wągrowieckiego, dlatego serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty!  

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

Tomasz Kranc 



PO W I ATO W Y P RO G RAM  

WS P I E RA NI A U CZ N I Ó W  UZ DO L NI O NY CH  
 

Jesteś uczniem „powiatowej” szkoły? Osiągasz dobre wyniki w nauce? 

Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? 

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA SWOJEGO DALSZEGO ROZWOJU! 

 

Od 1 stycznia 2012 r. w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, co roku najlepsi uczniowie 

otrzymują nagrody pieniężne oraz Stypendia Starosty Wągrowieckiego.  

 

NAGRODA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO  

DLA  10 NAJLEPSZYCH MATURZYSTÓW  

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, z własnej inicjatywy przyznaje Nagrodę Starosty 
Wągrowieckiego dla 10 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. 
Wręczanie nagród następuje po otrzymaniu oficjalnych wyników egzaminów.  

 
STYPENDIUM STAROSTY WĄGROWIECKIEGO DLA NAJLEPSZYCH 

Stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzyma uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 
Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzyma uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.  
Młodzi artyści, naukowcy, którzy odnoszą wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach                      
na szczeblu co najmniej wojewódzkim, również otrzymają gratyfikację finansową.  
Wyróżnienia przewidziane są także dla utalentowanych sportowców, medalistów mistrzostw 
świata, Europy, Polski lub członków kadry narodowej i wojewódzkiej. Warunek jaki muszą 
spełnić to średnia ocen nie mniejszą niż 3,7. Stypendia będą przyznawane dopiero po roku nauki. 

 
 

 

 



 I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e  

 i m.  Powstańców  Wie lkopo l skich  

 w Wągrowcu  
 62-100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 17A 
  tel./fax (+48) 67 262 14 81 

  sekretariat@1lowagrowiec.eu 

  www.liceum.1lowagrowiec.eu 

  www.facebook.com/ILOWagrowiec 

K L A S Z T O R N A  S Z K O Ł Ą  P O K O L E Ń  Z A P E W N I A J Ą C Ą  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  

Wy bierz  na s  j e ś l i…   chcesz się dalej rozwijać  rozpiera cię energia i pragniesz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły 
 jesteś osobą ambitną, która chce zdobyć gruntowną wiedzę albo niezdecydowaną, potrzebującą motywacji  chcesz 
spotkać wartościowych ludzi  lubisz angażować się w działalność kulturalną i społeczną  nie zamierzasz patrzeć 
obojętnie, gdy inni potrzebują pomocy 
 

Gw a ra ntuje my :   naukę na wysokim poziomie  profesjonalną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, pracującą z dużym 
zaangażowaniem  wysoki poziom nauczania języków obcych, nauczanych w grupach  
o różnym stopniu zaawansowania  bogatą ofertę jęków obcych: angielski, niemiecki, 
francuski i rosyjski  konsultacje dla uczniów 
z zaległościami, zajęcia rozwijające dla uczniów 
uzdolnionych  interesujące zajęcia prowadzone przez 
wykładowców partnerskich uczelni wyższych i pracowników 
IPN  dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe  
szybki internet światłowodowy oraz swobodny dostęp do 
sieci Wi-Fi dla uczniów  dobrą bazę dydaktyczną tj. centra 

multimedialne w bibliotece i świetlicy szkolnej, audytoryjną salę multimedialną, 2 pracownie 
komputerowe, salę gimnastyczną i siłownię oraz nowoczesne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, reprezentacyjną, zabytkową aulę  bezpieczeństwo (monitoring i portiernia)  naukę w systemie 
jednozmianowym  kawiarenkę i radio szkolne 
 

Na zw a szko ły  zo bo w iązuje…   mamy najwyższą zdawalność i najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego w powiecie 

oraz porównywalne z renomowanymi liceami poznańskimi  szczycimy się najwyższym w powiecie procentem absolwentów 
dostających się na wybrane przez siebie kierunki studiów na uczelniach państwowych  od wielu lat, wśród 10. najlepszych 

maturzystów w powiecie, wszyscy lub niemal wszyscy są absolwentami naszej szkoły  jesteśmy finalistami 
i laureatami konkursów wszystkich szczebli 
 

Po za  l ekc ja mi :   organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne  uczestniczymy w projektach edukacyjnych np. 
Przygoda z  przyrodą,  Debaty Oksfordzkie,  Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo, Wolontariat z klasą  uczestniczymy  
w warsztatach językowych w kraju i w Wielkiej Brytanii  
 bierzemy udział w wymianach międzynarodowych 
młodzieży  corocznie uczestniczymy w spotkaniach 
młodzieży we Włoszech na Monte Cassino  
 prezentujemy swoje talenty podczas m.in. chary-
tatywnego koncertu mikołajkowego, otrzęsin, dnia wiosny, 

jasełek, koncertu kolęd, na zajęciach grupy tanecznej „Plejada”  angażujemy się w działania charytatywne i wolontariat 
 propagujemy zdrowy styl życia  możecie realizować własne audycje muzyczne w szkolnym radio, próbować swych sił 
dziennikarskich pracując w redakcji szkolnego bloga „Ogólniak” czy szkolnej telewizji  angażować się w pracę Samorządu 
Uczniowskiego  rozwijać tężyznę fizyczną na zajęciach sportowych  wziąć udział w wyjeździe w góry na narty 
i snowboard w ramach „Tygodnia białej szkoły”  ćwiczyć umysł na zajęciach kół przedmiotowych 
 

Proponowane prof i le  kszta łcenia  na rok szkolny 2020/2021: 

a b s o l w e n c i  s z k o ł y  p o d s t a w o w e j *jeżeli organizacja zajęć pozwoli, istnieje możliwość zamiany przedmiotu 
rozszerzonego z fizyki na chemię. 

matematyczno-fizyczny matematyka, 
fizyka* 

j. angielski,  
j. niemiecki 

 

matematyczno- geograficzny matematyka, 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki/ j. rosyjski 

 

biologiczno-chemiczny biologia, chemia j. angielski 
j. niemiecki 

 

ogólny j. polski, biologia j. angielski,  
j. niemiecki/ j. francuski 

 

humanistyczny j. polski, historia j. angielski,  
j. niemiecki/ j. francuski 

 

językowo-społeczny j. angielski, wos j. niemiecki/ j. rosyjski  

Oferujemy od klasy 1 przedmioty nauczane w zakresie podst. i rozszerz.; dodatkowo: w klasie 

1– przedmioty uzupełniające: komp. w matematyce, geografia turystyczna, stechiometria, 
elem. dziennikarstwa, wiedza o krajach anglojęzycznych; w klasie 3 – dodatkowo przedmioty: 

rys. techniczny, ekonomia w praktyce, eduk. dla klimatu i życia na Ziemi, eduk. historyczna w 
filmie i komiksie, promocja zdrowia, eduk. prawna i obywatelska. 

Zapraszamy na Otwarte Drzwi  

18 kwietnia  2020 r.  od godz.10 0 0  

 



 TECHNIKUM 5-LETNIE 

▪ Technik mechatronik  

▪ Technik informatyk 

▪ Technik żywienia i usług gastronomicznych 

▪ Technik ekonomista 

▪ Technik usług fryzjerskich 

▪ Technik logistyk 

▪ Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

▪ kierunki wielozawodowe z praktyką w zakładzie pracy 

▪ praktyka zawodowa w warsztatach szkolnych: 

✓ mechanik pojazdów samochodowych 

✓ ślusarz 

✓ krawiec 

✓ kucharz 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA 

▪ kierunki wielozawodowe z praktyką w zakładzie pracy 

▪ praktyka zawodowa w warsztatach szkolnych: 

✓ kucharz 

✓ pracownik pomocniczy gastronomii 

✓ ślusarz 

✓ pracownik pomocniczy ślusarza 

✓ krawiec 

✓ pracownik pomocniczy krawca 

FORMA ZAOCZNA 
DLA DOROSŁYCH 

▪ Technik administracji (2 lata) 

▪ Technik bhp (1,5 roku) 

▪ Technik usług kosmetycznych (2 lata) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 
DLA DOROSŁYCH 

▪ profil policyjno-wojskowy (4 lata) 

 (podbudowa: gimnazjum, szkoła podstawowa) 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 
DLA DOROSŁYCH 

▪ profil policyjno-wojskowy (3 lata) 

 (podbudowa: Branżowa Szkoła I Stopnia 3-letnia) 

XXI wiek to przede wszystkim ogromne przeobrażenie rynku pracy. Nowy zakres specjalizacji powstały na gruncie rewolucji 

technologicznej stawia coraz wyższe wymagania przed kandydatem do rozpoczęcia drogi zawodowej. Jako lider edukacji w 

regionie odpowiadamy na to wyzwanie. 

Zapewniamy dostęp do jednej z najnowocześniejszych w Wielkopolsce baz dydaktycznych. Działamy w duchu 
odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy szkołą bez barier architektonicznych, dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Działamy na zasadach partnerstwa, służymy indywidualnym wsparciem. Utalentowanym 
sportowcom zapewniamy rozwój zgodny z ich naturalnymi predyspozycjami. Kształcimy w trybie dziennym oraz zaocznym. 

Nasz status podkreśla najlepsza w powiecie aula szkolna, wyposażona w nowoczesne urządzenia 
multimedialne za pomocą, których może zmienić się w salę kinową czy konferencyjną. To tu regularnie 
dzielimy się wspólnym sukcesem. 

Zachęcamy do jego współtworzenia. 

 

Oferta 

2020/21 

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec • tel. 67 262 01 08 
zsp1wagrowiec@post.pl • www.giganci.pl 

 

TO CZYNI Z NAS LIDERA: 
o jesteśmy nowocześni i otwarci na potrzeby rynku pracy 

o stawiamy na rozwój indywidualnych umiejętności każdego ucznia 

o dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą wysoki 

poziom przekazywanej wiedzy, 

o jesteśmy wyposażeni w nowoczesne multimedialne pracownie, 

tablice interaktywne, projektory multimedialne 

o posiadamy pracownie komputerowe na miarę XXI wieku 

o umożliwiamy wszechstronny rozwój sportowy (mistrzowie 

województwa wielkopolskiego w piłce ręcznej), 

o zapewniamy udział w angażujących projektach w ramach 

programu EFS Kapitał Ludzki: 

▪ płatne staże dla uczniów w zakładach pracy, 
▪ zajęcia specjalistyczne w laboratoriach na Politechnice 

Poznańskiej, 
▪ zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego (języki obce, 

matematyka, język polski), 
▪ zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, 
o zapewniamy przyjazną, partnerską i bezpieczną atmosferę. 

 



 
Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

ul. Kościuszki 49,  62- 100 Wągrowiec 
 tel/fax (067) 2620347        email: zsp2@wagrowiec.pl        www.zsp2wagrowiec.pl 

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

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 

TECHNIKUM nr 2  

 
SUKCESY UCZNIÓW 

→ najwyższy w powiecie, wyższy niż w Poznaniu i okręgu wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

→ otrzymanie Krajowej Odznaki Jakości za projekt eTwinning „Zussamen”  

→ Złota Kurtyna dla Szkolnej  grupy teatralnej Gra?My! w Powiatowych Konfrontacji Małych Form Teatralnych Kurtyna 2019 

→ I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie - Ekoimpresje – 2019. 
 

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 powiatowym zasięgu 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 

→ 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, 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 

pedagogiczny biologia, język polski, język obcy 

geograficzno-językowy geografia, język obcy 

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 

TECHNIK INFORMATYK matematyka, język obcy 

TECHNIK PROGRAMISTA matematyka, język obcy 

TECHNIK EKONOMISTA geografia; język obcy 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI matematyka; język obcy 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

http://www.zsp2wagrowiec.pl/


 
ROLNIK  K1.- RL.03.
TECHNIK ROLNIK  K2- RL.16.
KUCHARZ  K1- TG.06

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAROLA LIBELTA 
W GOŁAŃCZY

KIERUNKI
KSZTAŁCENIA

technik rolnik

technik żywienia i usług

gastronomicznych

technik agrobiznesu

technik mechanizacji

rolnictwa i agrotroniki

technik hodowca koni

 5-LETNIE TECHNIKUM

 3 - LETNIA BRANŻOWA

SZKOŁA I STOPNIA

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA

DOROSŁYCH

Praktyki zagraniczne we
Włoszech w ramach projektu
ERASMUS+
Wysoka zdawalność egzaminów
zawodowych
Ciekawe projekty edukacyjne
(Cyfrowa Szkoła, eTwinning)
Wycieczki zawodowe krajowe     
 i zagraniczne
Przyjazna atmosfera
 i bezpieczeństwo
Imprezy cykliczne (Dzień
Rolnika, Dzień Dyni, Wystawa
Koni Hodowlanych)
Rozwijanie zainteresowań (koła
przedmiotowe, zajęcia
artystyczne, sportowe,
wolontariat, gazeta szkolna)
Możliwość uzyskania
stypendium
Współpraca z firmami
zewnętrznymi
 
 
 
 

DLACZEGO
NASZA SZKOŁA?

www.zspgolancz.szkolnastrona.pl  •   e-mail: zsp_golancz@onet.pl

 tel. (67)26 83 156 • fax (67)26 15 869

ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz

ZS Gołańcz

Z A P R A S Z A M Y !

O F E R T A  E D U K A C Y J N A  2 0 2 0 / 2 0 2 1

KURSY
KWALIF IKACYJNE



 

Baza edukacyjna szkoły: 

 

   bezprzewodowy dostęp do Internetu dla uczniów na 

terenie całej szkoły, 

  3 pracowni komputerowych z szerokopasmowym 

dostępem do Internetu, 

   wszystkie sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne 

środki dydaktyczne (tablice interaktywne 

z projektorami i laptopami, monitory), 

   2 świetlice szkolne, 

   wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

 
Nauczane języki: 

  
j. angielski 
j. niemiecki 

 

Typy szkół:  
  Szkoła Podstawowa 

  Technikum 

 Branżowa Szkoła I stopnia 

   

Kształcimy w następujących zawodach:  
Technikum: 
 

 technik rolnik 

 technik informatyk 

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

Branżowa Szkoła I stopnia: 
 

 klasa wielozawodowa  
 

Zespół Szkół Powszechnych 

im. Pierwszych Piastów 

w Damasławku 
 

ul. Słoneczna 4 

62-110 Damasławek 
 

tel.  672 613 039 

fax  672 613 039 
 

e-mail:  zspdampp@biposwiata.pl 

www.zspdam.biposwiata.pl 

www.zspdam.superszkolna.pl 

Wszystkim uczniom zapewniamy: 

 opiekę pedagoga szkolnego, 

 możliwość korzystania ze stołówki i świetlic szkolnych, 

 bezpieczną szkołę z monitoringiem, 
 możliwość prezentacji osiągnięć i zdobytych umiejętności podczas pokazów i imprez środowiskowych, 

 wsparcie i pomoc w zakresie praktycznej nauki zawodu, 

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 

 bibliotekę z zapleczem komputerowym.  

 

 nowoczesna hala sportowo-widowiskowa wraz 

z kompleksem boisk i szerokim asortymentem 

sprzętu sportowego (kijki Nordic Walking, stepy, 

piłki gimnastyczne, stoły do tenisa) 



SPECJALNY OŚRODEK 

SZKOLNO- WYCHOWAWCZY 

im. Janusza Korczaka 

w Wągrowcu 

 
Jesteśmy placówką kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na poziomie: 

8 -letniej szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i ze sprzeżonymi niepełnosprawnościami  

3- letniej szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja SOSW ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 
tel/fax (67)2620421, e-mail: sosw@post.pl 

Szkoła, ul. Janowiecka 22, 62-100 Wągrowiec 
tel/fax (67) 2622445, e-mail: zsswagrowiec@poczta.fm 

www.facebook.com/soswwagrowiec/ 
https://sosw.edupage.org 

NASZE ATUTY: 
*dbamy o wszechstronny rozwój ucznia 
*rozwijamy zainteresowania uczniów, pomagamy 

uwierzyć w siebie 
*posiadamy mało liczne oddziały klasowe: odpowiednio 

do 16, do 8 i do 4 uczniów, które umożliwiają 

uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości 

rozwojowych 
* metodyka pracy nauczycieli dostosowana w pełni do 

potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
* posiadamy oddziały dla uczniów z autyzmem 
*współpracujemy z innymi placówkami kształcenia 

specjalnego oraz ze środowiskiem lokalnym 
*zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

udzielaną przez nauczycieli, pedagogia i psychologa 

szkolnego 
*organizujemy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne 

PROPONUJEMY I ZAPEWNIAMY UCZNIOM: 
*zajęcia prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną 
*internat dla uczniów dojeżdżających, zapewniający 

wychowankom bogatą ofertę zajęć edukacyjno 

terapeutycznych 
*opiekę świetlicową 
*bus do przewozu osób niepełnosprawnych 
*rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zajęciach 

dodatkowych, innowacjach pedagogicznych, wycieczkach, 

imprezach integracyjnych 
*zajęcia rewalidacyjne, które wspomagają rozwój oraz 

pomagają pokonywać trudności w nauce 
*doradztwo zawodowe 
*praktyki wspomagane realizowane we współpracy z firmami i 

instytucjami na terenie miasta Wągrowca 
*bogaty kalendarz imprez, uroczystości i wycieczek 
*liczny udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach 

sportowych, przeglądach artystycznych 
*wykorzystywanie w codziennej pracy nowoczesnych 

technologii informacyjnych 

mailto:sosw@post.pl
mailto:zsswagrowiec@poczta.fm
http://www.facebook.com/soswwagrowiec/


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy   

adresowany jest dla chłopców i dziewcząt,  

którzy mają problemy z funkcjonowaniem w szkołach  

publicznych, mają problemy rodzinne, środowiskowe  

i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym 

 

 Doświadczona kadra pedagogiczna, 

 Dostosowanie metod nauczania  

dla każdego dziecka, 

 Nowoczesne pracownie przedmiotowe, 

 Duża liczba Kół zainteresowań, 

Uczniowski Klub Sportowy,  

Związek Harcerstwa Polskiego, 

 Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 

 Nowy kompleks sportowy - ORLIK, 

 Zaangażowanie w proces terapeutyczny 

dziecka, 

 Całodobowa opieka  

oraz pomoc psychologa, pedagoga,  

terapeuty, 

 Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom 

naszych podopiecznych, 

 Prowadzenie zajęć:  

profilaktyczno-wychowawczych,  

socjoterapeutycznych,  

terapeutycznych. 

 

ul. Walki Młodych 35d, 62-130 Gołańcz 
TEL. (67)2169158 ; KOM. 609-403-066; www.mosgolancz.edupage.org; e-mail: mosgolancz@onet.pl 

Wymagane dokumenty: 
 wniosek rodziców/opiekunów prawnych, 
 aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym , 

 odpis skrócony aktu urodzenia, 

 informacje o stanie zdrowia, 

 zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy potwierdzające zameldowanie, 

 ostatnie świadectwo szkolne oraz odpis arkusza ocen. 



 

 

 

 

  

 

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy jest 

placówką opieki i wychowania typu 

resocjalizacyjnego dla młodzieży w wieku 

szkolnym. Jest zarazem placówką edukacyjną, 

której działalność regulują niemal w całości 

przepisy oświatowe z ustawą Prawo Oświatowe na 

czele. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę  

i bezpieczne warunki pobytu młodzieży. 

Uczniami szkół działających w ramach ośrodka mogą 

być wyłącznie wychowankowie ośrodka, którzy  

z kolei stają się nimi na mocy postanowień 

wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów 

powszechnych. 

W Antoniewie funkcjonują: 

 Liceum Ogólnokształcące  

 Szkoła Podstawowa  

 Branżowa Szkoła I Stopnia o profilu 

wielozawodowym 

W ośrodku prężne funkcjonują koła zainteresowań: 

historyczne, artystyczne, teatralne, informatyczne, 

fotograficzne oraz sportowe. Bardzo dobrze rozwinięty 

jest wolontariat. 







    Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 

           ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec 

 tel. 67 26 85 625  biblioteka@pbp.wagrowiec.pl  

www.pbp.wagrowiec.pl 

 

Zakresem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, 

kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego oraz uczestniczenie                   

w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Księgozbiór biblioteki liczy 21090 woluminów. W wielodziedzinowym księgozbiorze 

znajdują się m. in. pozycje z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania, rachunkowości, medycyny, 

bezpieczeństwa publicznego, rolnictwa, kosmetologii, hotelarstwa, turystyki i innych. Ofertę 

edukacyjną placówki uzupełnia zbiór lektur i opracowań literackich. 

Wyszukiwanie materiałów bibliotecznych umożliwiają katalogi on-line dostępne ze strony 

biblioteki. Oprócz Katalogu Księgozbioru PBP, czytelnik ma możliwość korzystania z Bibliografii 

Regionalnej, Kartoteki Zagadnieniowej oraz zintegrowanych katalogów bibliotek powiatu 

wągrowieckiego i województwa wielkopolskiego.                                                        

Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, który jest skierowany   

do wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, 

regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych gromadzonych w bibliotekach zasobów. Katalog on-

line  wzbogaca również nasze zbiory o publikacje pochodzące z internetowej 

biblioteki wolnelektury.pl, prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska. W zbiorach Wolnych 

Lektur znajduje się ponad 3 tys. darmowych utworów, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur 

szkolnych i kilkaset audiobooków. Można je swobodnie pobrać na dowolne urządzenie (PC, tablet, 

smartfon, e-czytnik, odtwarzacz mp3) oraz bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać a nawet 

udostępniać innym.  

                                           E-CZYTNIKI i E-BOOKI 

Dzięki środkom otrzymanym z „Budżetu Obywatelskiego 2017” biblioteka rozszerzyła swą 

ofertę o czytniki książek elektronicznych, które są wypożyczane czytelnikom na podstawie umowy 

użyczenia.  

Działalność kulturalno-edukacyjna Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, opiera 

się głównie na aktywnym uczestnictwie w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych, takich jak: Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek , Odjazdowy 

Bibliotekarz  i Tydzień Zakazanych Książek. Ponadto Biblioteka organizuje imprezy okolicznościowe, 

spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Spotkania z Literaturą i indywidualne zajęcia komputerowe 

dla dorosłych. W zakresie działań skierowanych typowo dla młodzieży znajdują się spotkania               

z ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne organizowane na życzenie nauczycieli oraz zajęcia 

edukacyjne. Biblioteka współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym             

w Antoniewie organizując dla jego wychowanków cykliczne zajęcia z edukacji czytelniczej połączone 

z elementami biblioterapii. Współpracujemy również z Specjalnym Ośrodkiem  

Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu organizując różnego typu zajęcia plastyczne i edukacyjne. 

 

http://wolnelektury.pl/


ADRESY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU 

DYREKTOR-MACIEJ PATELSKI  

62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 17A  

TEL. 672621481 

SEKRETARIAT@1LOWAGROWIEC.EU 

WWW.LICEUM.1LOWAGROWIEC.EU  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU                                    

DYREKTOR-ZBIGNIEW SMOLIŃSKI  

62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA 48  

TEL.  672620108, 672621224 

ZSP1WAGROWIEC@POST.PL 

SEKRETARIAT@GIGANCI.PL 

WWW.GIGANCI.PL 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PPŁK. DR. STANISŁAWA 

KULIŃSKIEGO W WĄGROWCU  

DYREKTOR-IWONA MUSZYŃSKA-SYNORADZKA  

62-100 WĄGROWIEC, UL. KOŚCIUSZKI 49  

TEL. 672620347  

ZSP2@WAGROWIEC.PL  

WWW.ZSP2WAGROWIEC.PL 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAROLA LIBELTA  

W GOŁAŃCZY  

DYREKTOR-RÓŻA SPYCHAŁA  

62-130 GOŁAŃCZ, UL. WALKI MŁODYCH 35  

TEL. 672683156,  

ZSP_GOLANCZ@ONET.PL 

WWW.ZSPGOLANCZ.SZKOLNASTRONA.PL 

 

SPECJALNY OŚRODEK  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA 

KORCZAKA W WĄGROWCU  

DYREKTOR-EWA KEMNITZ 

ADMINISTRACJA:  

62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA 48,  

TEL. 672620421 

SOSW@POST.PL  

SZKOŁA:  

62-100 WĄGROWIEC UL. JANOWIECKA 22  

TEL. 672622445 

ZSSWAGROWIEC@POCZTA.FM 

WWW.SOSW.EDUPAGE.ORG 

 

 

 

 

 

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W WĄGROWCU 

DYREKTOR-KAROL KRUŚ  

62-100 WĄGROWIEC, UL. WIERZBOWA 1  

TEL. 672626227  

OGNISKOPP@POCZTA.ONET.PL 

WWW.OGNISKOPPWAGROWIEC.PL  

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

W WĄGROWCU  

DYREKTOR-KATARZYNA DEREŻYŃSKA 

62-100 WĄGROWIEC, UL. WIERZBOWA 1  

TEL. 672622380  

PPP@WAGROWIEC.PL  

WWW.PPP.WAGROWIEC.PL 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  

W GOŁAŃCZY  

P.O. DYREKTOR-AGNIESZKA WINIECKA  

62-130 GOŁAŃCZ, UL. WALKI MŁODYCH 35D  

TEL. 2169158  

MOSGOLANCZ@ONET.PL 

WWW.MOSGOLANCZ.PL 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY  

W ANTONIEWIE  

DYREKTOR-ANDRZEJ BOCHYŃSKI 

62-085 SKOKI, ANTONIEWO  

TEL. 618124251  

MOW@ANTONIEWO.PL  

WWW.ANTONIEWO.PL  

 

BURSA SZKOLNA NR 1 W WĄGROWCU 

DYREKTOR-IWONA BRUDZ  

62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA 48  

TEL. 672620186 

SEKRETARIAT@BURSAWAGROWIEC.PL 

WWW.BURSAWAGROWIEC.PL  
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