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WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

        KAROLINA KRENZ –KIEROWNIK WYDZIAŁU 

      EWELINA SZULC 

        JUSTYNA KRYSZTOFIAK 

        ANNA MICHALSKA 

 

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ! 

SZCZEGÓŁÓW SZUKAJ 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.  



DRODZY GIMNAZJALIŚCI! 

Kończąc gimnazjum, stajecie przed waŜnym wyborem kierunku dalszego rozwoju.  

Otwieracie nowy rozdział Ŝycia, który bezpośrednio i znacząco będzie wpływał na Waszą 

przyszłość.  

W okresie, w którym borykacie się z wieloma wątpliwościami, pytaniami i niepewnością 

upatrujemy Nasz obowiązek wsparcia Was w tych trudnych działaniach, przygotowania  

do podejmowania nowych wyzwań, wyposaŜenia w odpowiednią wiedzę i umiejętności.  

Właśnie w tym celu przedstawiamy Wam ofertę edukacyjną szkół powiatu wągrowieckiego, 

która pomoŜe 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 załoŜeń Waszego Ŝyciowego 

planu.Pamiętajcie o tym, Ŝe wyznaczając kierunek działania warto uwzględniać swoje 

zainteresowania i predyspozycje oraz postępować zgodnie z wyznawanymi wartościami i własną 

osobowością. WaŜne jest takŜe wsparcie rodziny. Wiedza i doświadczenie rodziców moŜe być 

cenną wskazówką, a porada specjalistów z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Powiatowego 

Urzędu Pracy i szkolnych doradców zawodowych moŜe dopełnić proces planowania kariery 

edukacyjno-zawodowej.  

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

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

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

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

i placówek oświatowych.  

Kształcenie ponadgimnazjalne moŜecie podjąć w typach szkół, które umoŜliwią Wam 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych bądź wykształcenia ogólnego. Proponujemy Wam moŜliwość 

wyboru szkoły, która zapewni dobre przygotowanie zawodowe, a co za tym idzie,  

moŜliwość podjęcia pracy zaraz po ukończeniu edukacji ponadgimnazjalnej. Natomiast wybór 

szkoły kończącej się maturą otworzy Wam drogę do dalszej edukacji na poziomie wyŜszym.  

Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia i dostosowywania  

do zmieniających się potrzeb rynku pracy przedstawiamy ofertę edukacyjną skierowaną równieŜ 

dla dorosłych, umoŜliwiającą uczenie się przez całe Ŝycie 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 takŜe 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 młodzieŜ do aktywności 

zawodowej, kulturalnej i społecznej. 

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

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

talenty artystyczne powinni zapoznać się z projektami kulturowymi Ogniska Pracy Pozaszkolnej.   

UwaŜam, Ŝe kaŜdy z Was znajdzie coś ciekawego w biuletynie edukacyjnym powiatu 

wągrowieckiego, dlatego serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty!  

 

Starosta Wągrowiecki 

 

Tomasz Kranc 



P O W I A T O W Y  P R O G R A M  
W S P I E R A N I A  U C Z N I Ó W  U Z D O L N I O N Y C H  

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

Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? 
SPRAWDŹ MOśLIWOŚCI FINANSOWANIA SWOJEGO DALSZEGO ROZWOJU! 

 
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w Ŝycie uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego  

Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki. 

Na najlepszych uczniów czekają nagrody pienięŜne oraz Stypendium Starosty Wągrowieckiego.  

 

NAGRODA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW I 

MATURZYSTÓW 
Nagrody otrzymają absolwenci gimnazjów, którzy podejmą naukę w szkole 

ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki. Dziesięciu uczniów, którzy uzyskali 

najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym otrzyma nagrodę starosty.  

Identycznie wytypowana zostanie dziesiątka maturzystów, z najwyższymi wynikami                

z egzaminu maturalnego, która otrzyma gratyfikację finansową.  

Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. Wręczanie nagród  

dla gimnazjalistów nastąpi podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Maturzyści natomiast 

otrzymają je na uroczystości, po otrzymaniu oficjalnych wyników egzaminów.  

 

STYPENDIUM STAROSTY WĄGROWIECKIEGO DLA NAJLEPSZYCH 

Stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzyma uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który 

spełnił w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej łącznie warunki: 

a)uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b)uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

Młodzi artyści, naukowcy, którzy odnoszą wybitne sukcesy 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, Jednak muszą oni spełnić 

jeszcze łącznie dwa warunki: mieć średnią ocen nie mniejszą niż 3,7 oraz ocenę zachowania co 

najmniej bardzo dobrą. Stypendia będą przyznawane dopiero po roku nauki. 

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w swojej szkole, a nie spełnili kryteriów, 

aby otrzymać stypendium za wybitne wyniki w nauce, także mogą dostać stypendium, jednak ich 

średnia nie może być niższa niż 4,5.  
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I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu jest szkołą niezwykłą. Powstają tutaj i są wcielane  

w życie pomysły na ciekawą i skuteczną edukację. Kreujemy przestrzeń, w której każdy uczeń jest ważny. 

Jesteśmy szkołą otwartą na świat – działamy w duchu wolności i tolerancji. Zaangażowanie i pomysłowość 

nauczycieli oraz systematyczna praca uczniów pozwalają naszym absolwentom pewnie wkraczać w dorosłe 

życie. Naszą szkołę tworzy wymagająca, ale i wspierająca kadra pedagogiczna, dla której dobro ucznia jest 

priorytetem. I LO w Wągrowcu zapewnia przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim 

kształcenie i wychowanie zgodnie potrzebami i standardami na miarę XXI wieku. 

 

Jesteśmy szkołą pokoleń patrzącą w przyszłość 
 

 Pomagamy zdobyć wiedzę dającą szeroki wachlarz możliwości studiowania na wszystkich kierunkach na 
najlepszych uczelniach, poczynając od kierunków technicznych, poprzez filologię, prawo, socjologię, historię po 
kierunki medyczne. 

 Zapewniamy udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach czy turniejach, umożliwiamy udział w 

warsztatach, wykładach, projektach edukacyjnych czy wycieczkach przedmiotowych, które wzbogacają zajęcia 

prowadzone w klasie. 

 Dajemy możliwość angażowania się w działalność charytatywną i wolontariat, mamy prężnie działający 

Samorząd Uczniowski, który realizuje własne inicjatywy oraz szkolne radio i gazetkę. Do najpopularniejszych 

inicjatyw Samorządu jest charytatywny koncert mikołajkowy. 

 Organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe i turystyczne, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Nasza młodzież 

uczestniczy w wymianach międzynarodowych ze szkołami z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz spotkaniach 

młodzieży z różnych krajów w Cassino we Włoszech 

 

Na Klasztornej osiągniesz sukces 
 

Proponowane profile na rok szkolny 2017/2018 

 matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka + rysunek techniczny) 

 matematyczno-geograficzny (matematyka, geografia + ekonomia w praktyce) 

 biologiczno-chemiczny (biologia, chemia) 

 humanistyczny (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) 

 ogólny (język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie) 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17a 62-100 Wągrowiec 

tel./fax 6726214481, e-mail lo_wagrowiec@poczta.onet.pl 

www.liceum.1lowagrowiec.eu 

www.facebook.com/ILOWagrowiec 

mailto:lo_wagrowiec@poczta.onet.pl
http://www.liceum.1lowagrowiec.eu/


 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1 W WĄGROWCU 

           62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48,  
tel.067 26-20-108,  e-mail:zsp1wagrowiec@post.pl.  www.giganci.pl 

 

           
    Jesteśmy szkołą na miarę XXI wieku. Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych w regionie. 

Jesteśmy szkołą bez barier architektonicznych, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stawiamy na 

rozwój sportowy. Uczniowie mogą korzystać z trzech nowoczesnych sal gimnastycznych. Kształcimy zarówno w szkołach 

dziennych, jak również w systemie zaocznym. 

Posiadamy najlepszą w powiecie aulę szkolną, wyposażoną w nowoczesne urządzenia multimedialne za pomocą, których 

może zmienić się w salę kinową czy konferencyjną. 
 

MOCNE STRONY SZKOŁY: 

 nowoczesna, otwarta na potrzeby uczniów, 

 dysponująca wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą wysoki poziom przekazywanej wiedzy, 

 wyposażona w nowoczesne multimedialne pracownie, tablice interaktywne, projektory multimedialne 

 nowoczesne pracownie komputerowe, 

 umożliwiamy wszechstronny rozwój sportowy (piłka ręczna) - mistrzowie województwa wielkopolskiego,  

 zapewniamy udział w ciekawych projektach w ramach programu EFS Kapitał Ludzki: 

- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego(języki obce, matematyka, język polski),  

- zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

 nasza młodzież poznaje bezpośrednio najnowsze technologie stosowane w zakładach Mercedesa, Volkswagena, 

Porsche, zwiedzamy targi informatyczne CeBIT w Hanowerze, targi motoryzacyjne w Genewie, 

 współpracujemy z naukowcami Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN położonym na północno-

zachodnich przedmieściach Genewy,  

 zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę, szanujemy podmiotowość ucznia. 
 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

TECHNIKUM (podbudowa gimnazjum) SZKOŁY POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY 

 

 Technik mechatronik 

 Technik informatyk 

 Technik pojazdów samochodowych 

 Technik przemysłu mody 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Technik elektryk 

 Fototechnik 

 Technik ekonomista 

 Technik usług fryzjerskich 

 Technik handlowiec 

 Technik agrobiznesu 

 Technik logistyk 

 Technik architektury krajobrazu 

 Technik mechanik 

 Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

 Technik cyfrowych procesów graficznych 

 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 
 

 

 Technik informatyk   2 lata 

 Technik administracji   2 lata 

 Technik masażysta   2 lata 

 Terapeuta zajęciowy   2 lata 

 Technik usług kosmetycznych  2 lata 

 Opiekunka środowiskowa  1 rok 

 Opiekun medyczny   1 rok 

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH 

 

 Technik informatyk   2 lata 

 Technik rachunkowości   2 lata 

 Technik administracji   2 lata 

 Technik bhp    1,5 roku 

 Technik usług kosmetycznych  2 lata 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 3-trzyletnia 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 

DOROSŁYCH 
 

kierunki wielozawodowe z praktyką w zakładzie pracy 

PRAKTYKA ZAWODOWA W WARSZTATACH 

SZKOLNYCH: 

- mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, krawiec, 

elektromechanik 
 

 

 profil policyjno – wojskowy   3 lata  

(podbudowa: gimnazjum, szkoła podstawowa) 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA 

DOROSŁYCH 
 

 

 kucharz (praktyka w warsztatach szkolnych) 

 ślusarz (praktyka w warsztatach szkolnych) 

 krawiec (praktyka w warsztatach szkolnych) 

 kierunki wielozawodowe (praktyka w zakładzie pracy) 
 

 

 profil policyjno – wojskowy   2 lata 

(podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia) 

 

 

 

 

http://www.giganci.pl/


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego
62- 100 Wągrowiec 
ul. Kościuszki 49
tel/fax (067) 2620347
email: zsp2@wagrowiec.pl,www.zsp2wagrowiec.pl

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Bogata  oferta  kierunków  kształcenia  w  Liceum  Ogólnokształcącym  pozwala  na  wybór  typu  klasy  najbardziej  zgodnej  z  Twoimi

zainteresowaniami. Zapoznaj  się  z  poniższym  opisem  i dokonaj  trafnego  wyboru  –  w nawiasie podano przedmioty  punktowane przez  szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

TECHNIKUM nr 2 
najlepsze w powiecie i awans na 48 miejsce w Wielkopolsce (wg rankingu „Perspektyw”)

Nauka  we  wszystkich  typach  technikum  daje  możliwość  uzyskania  kwalifikacji  w  zawodach  oraz  tytuł  technika.  Absolwent  jest  również
przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

NASZE ATUTY

 najwyższy w powiecie, wyższy niż w Poznaniu i okręgu wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach
 szkoła prowadzi nauczanie modułowe w Technikum; uczniowie uczestniczą w projekcie „Czas zawodowców BIS”
 motywowanie do udziału w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych – uczniowie zdobywają indeksy uczelni wyższych
 cieszące się zainteresowaniem profile LO – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE oraz RATOWNICZO-PIELĘGNIARSKI
 możliwość rozwoju zainteresowań sportowych – szkoła odnosząca sukcesy w tej dziedzinie, lider sportu w powiecie, sekcje gier zespołowych i lekkoatletyczna
 bezpośrednie sąsiedztwo Aquaparku- możliwość korzystania z basenu na lekcjach w-f
 szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w trzech pracowniach internetowych oraz pracowni mobilnej
 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
 grupa taneczna „Fantasy Dance”  i MOVE wysoko ceniona w środowisku lokalnym,
 szkoła jest organizatorem wielu imprez o zasięgu powiatowym adresowanych do różnych odbiorców min. konkurs chemiczny, fizyczny, językowy; konferencje metodyczne

dla nauczycieli języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących  
 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
 wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi we Francji, Niemczech i na Ukrainie
 możliwość skorzystania z estetycznej świetlicy szkolnej i sklepiku
 dogodny dojazd – przystanek MPK obok szkoły

Profil kształcenia Przedmioty nauczane na
poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane przez szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną

TECHNIK HOTELARSTWA geografia, język obcy geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

TECHNIK INFORMATYK matematyka, język obcy informatyka, matematyka, język obcy

TECHNIK EKONOMISTA matematyka, język obcy geografia, matematyka, język obcy

 

Profil kształcenia
Przedmioty nauczane na poziomie

rozszerzonym
Przedmioty punktowane przez szkolną komisję

rekrutacyjno-kwalifikacyjną 

pedagogiczna biologia, język polski, język obcy język obcy, biologia, wiedza o społeczeństwie

ogólna geografia, WOS, chemia, język obcy do wyboru w zależności
od preferencji uczniów

wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy

bezpieczeństwo publiczne geografia, WOS(1 do wyboru), biologia biologia, matematyka, wychowanie fizyczne

                  ratowniczo-pielęgniarska biologia, chemia biologia, chemia, język obcy do wyboru

 

mailto:zsp2wagrowiec@neostrada.pl


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

Technikum: 

technik rolnik 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

Branżowa Szkoła I Stopnia  – wielozawodowa 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  w formie zaocznej  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  

R.03 – rolnik 

R.16. - technik rolnik 

T.06 – kucharz  

Atuty naszej szkoły: 
zajmujemy 9. miejsce w Polsce w rankingu zdawal-
ności egzaminu zawodowego, jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu 
technik rolnik, technik żywienia  i usług gastrono-
micznych, 
posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pra-
cowniach, 
posiadamy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, brak anonimowości uczniów, a co za tym idzie - 
wysoki poziom bezpieczeństwa,      panuje przyjazna atmosfera w szkole, 

TECHNIK ROLNIK 
            Absolwent jest przygotowany do 

             wykonywania następujących zadań     

             zawodowych: 

wykonywania prac związanych 

z prowadzeniem produkcji roślinnej 

i zwierzęcej, 

prowadzenia i obsługi pojazdów, ma-

szyn i urządzeń stosowanych 

w produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

prowadzenia sprzedaży produktów rol-

niczych i zwierząt gospodarskich, 

organizowania i nadzorowania produk-

cji roślinnej i zwierzęcej, 

podejmowania decyzji na podstawie 

rachunku ekonomicznego. 

TECHNIK             ŻYWIENIA  

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
Absolwent jest przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

oceniania jakości żywności oraz jej przecho-

wywania, 

sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, 

planowania i oceny żywienia, 

organizowania produkcji gastronomicznej, 

planowania i realizacji usług                     

gastronomicznych. 

BRANŻOWA  

SZKOŁA I STOPNIA 
 

Stwarza młodzieży szansę kształcenia się w różnych zawo-

dach: mechanika pojazdów samochodowych, sprzedawcy, 

kucharza, fryzjera, krawca, stolarza, wędliniarza i innych.     

W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia zdobywanie 

wiedzy oraz umiejętności zawodowych odbywa się w realizo-

wanych równolegle częściach: praktycznej  i teoretycznej 

ul. Walki Młodych 35, 62—130 Gołańcz,   e-mail: zsp_golancz@onet.pl     

tel. (67) 26 83 156,  fax (67) 26 15 869,   www.zspgolancz.szkolnastrona.pl  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Libelta w Gołańczy 



 

 

Typy szkół:  

•  Szkoła Podstawowa 
••••  Technikum 
• • • •     Branżowa szkoła I stopnia 

     
 

Kształcimy w następujących zawodach:

 

Technikum: 
 

� technik rolnik 

� technik informatyk

  
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 ś
� bezpieczną szkołę z monitoringiem
� możliwość prezentacji osiągnięć
� wsparcie i pomoc w zakresie praktycznej nauki zawodu,
� bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
� bibliotekę z zapleczem komputerowym.
 

Baza edukacyjna szkoły:

 

•   bezprzewodowy dostę
terenie całej szkoły, 

•  5 pracowni komputerow
dostępem do Internetu

•  12 sal lekcyjnych wyposaż
środki dydaktyczne (tablice interaktywne 
z projektorami i laptopami)

•   2 świetlice szkolne, 

•   wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

 
Nauczane języki: 

  
j. angielski 
j. niemiecki 

 
ę ących zawodach:  

technik informatyk 

klasa wielozawodowa  

Zespół Szkół Powszechnych 

 

uczniom zapewniamy: 

zystania ze stołówki i świetlic szkolnych, 
ą ę z monitoringiem, 

ż ść ągnięć i zdobytych umiejętności podczas pokazów i imprez ś

praktycznej nauki zawodu, 
ą ę ęć pozalekcyjnych, 

ę z zapleczem komputerowym.  

• nowoczesna hala sportowo
z kompleksem boisk i szerokim as
sprzętu sportowego (
piłki gimnastyczne, stoły do tenisa)

Baza edukacyjna szkoły: 

bezprzewodowy dostęp do Internetu dla uczniów na 
 

komputerowych z szerokopasmowym 
do Internetu, 

sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne 
środki dydaktyczne (tablice interaktywne 

projektorami i laptopami),  

ykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

ę ści podczas pokazów i imprez środowiskowych, 

hala sportowo-widowiskowa wraz 
kompleksem boisk i szerokim asortymentem 
ętu sportowego (kijki Nordic Walking, stepy, 

piłki gimnastyczne, stoły do tenisa) 



Bursa Szkolna nr 1
 ul. Kcyńska 48 

        62-100 Wągrowiec
tel/fax: (67) 26-20-186
e-mail: sekretariat@bursawagrowiec.pl
www.bursawagrowiec.pl

Pragniesz uczyć się w jednej z wągrowieckich szkół ponadgimnazjalnych, mieszkasz poza miastem,
wizja codziennego dojazdu do szkoły przeraża Ciebie, bo to męczące i strata wolnego czasu. Mamy
dla Ciebie rozwiązanie - możesz zamieszkać w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu.

Bursa  zapewnia  opiekę  i  wychowanie  uczniom  w  okresie  pobierania  nauki  poza  miejscem  stałego
zamieszkania.

Bursa oferuje młodzieży m. in.:
 całodobową opiekę,
 zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych z własną łazienką,
 całodzienne wyżywienie w stołówce bursy,
 pokój do nauki wyposażony w stanowiska komputerowe,
 zajęcia wychowawczo – profilaktyczne,
 edukację kulturalną, ekologiczną, europejską i regionalną,
 możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 uczestnictwo w organizowanych imprezach,
 udział w konkursach, zawodach i turniejach,
 rozwijanie zainteresowań,
 możliwość angażowania się w akcje charytatywne,
 obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych,
 wsparcie wychowawcy w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych.

Bursa realizuje swoje zadania m. in. we współpracy z:
1) rodzicami / opiekunami prawnymi,
2) szkołą, do której wychowanek uczęszcza,
3) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 
4) Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Bursa oddaje do dyspozycji  młodzieży m.in: pokoje, stołówkę, świetlice, pracownię plastyczną, pokój do
nauki, zaplecze sportowo – rekreacyjne, aneks kuchenny.

Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka, dajemy poczucie bezpieczeństwa
oraz zapewniamy przyjazną atmosferę. 

                                      ZAPRASZAMY

mailto:sekretariat@bursawagrowiec.pl


SPECJALNY OŚRODEK 
Szkolno -Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka 

w Wągrowcu 
Administracja SOSW - 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48, 

tel./fax (067) 262 04 21; e-mail: sosw @post.pl; 

                                       Adres www: http://sosw.edupage.org/ 

Szkoła – 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 22 
Tel./fax (067) 262 24 45; e_mail: zsswagrowiec@poczta.fm  

 
jest placówką o dużych tradycjach i doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży                                             

z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym 

 

         Festyn Rodzinny dla Wychowanków Ośrodka              
Nasze atuty: 

 Rozwijamy uczniów emocjonalnie i społecznie 

 Rozwijamy zainteresowania uczniów, 

pomagamy uwierzyć w siebie 

 Przygotowujemy do przyszłości 

 Mało liczne oddziały klasowe; odpowiednio do 

16 i do 8 uczniów, umożliwiają uwzględnienie  

indywidualnych potrzeb i możliwości 

rozwojowych 

 Metodyka pracy nauczycieli dostosowana              

w pełni do potrzeb i możliwości rozwojowych 

uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

 Praca z uczniami autystycznymi 

 Współpraca z innymi placówkami    

kształcenia specjalnego oraz ze środowiskiem 

lokalnym 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna   

udzielana przez nauczycieli, pedagoga                   

i psychologa szkolnego 

 Organizowanie wyjazdów na turnusy 

rehabilitacyjne. 

 

 

 

 

                            
         

 

                 Rajd rowerowy w ramach współpracy  

             z  Wielkopolskim Kręgiem Korczakowskim  

        
    Proponujemy i zapewniamy uczniom: 
 Internat dla uczniów dojeżdżających 

 Opiekę świetlicową, dożywianie  

 Bus do przewozu osób niepełnosprawnych 

 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań   

poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju  

zajęciach dodatkowych, wyjazdach, 

wycieczkach, imprezach integracyjnych 

 Zajęcia rewalidacyjne, które wspomagają 

rozwój oraz pomagają  pokonywać 

trudność w nauce 

 Preorientację szkolną i zawodową, pomoc 

w przyjęciu do szkoły na kolejny etap 

edukacyjny  

 Liczny udział w różnego rodzaju  

konkursach, zawodach sportowych, 

przeglądach artystycznych 

organizowanych przez inne szkoły                     

i  placówki. 

 
        Wycieczka szkolna Toruń/Malbork – czerwiec 2016 

      
 

 

W roku szkolnym 2017/2018 kształcimy na poziomie:  

 
-8-letniej  szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego  

gimnazjum  specjalnego 

- 3-letniej szkoły  przysposabiającej do pracy  

dla  uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu  umiarkowanym i znacznym i ze sprzężonymi  

niepełnosprawnościami 

 

 
  



 

 
 

  Zapewniamy specjalistyczną pomoc młodzieży  

zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami mającej zaburzenia 

zachowania  i zaniedbania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. 
  Ośrodek dysponuje 108 miejscami dla chłopców oraz 24 miejscami dla dziewcząt 

  w normie intelektualnej w wieku od 13 do 18 roku życia.     
  Profesjonalna kadra pedagogiczna i terapeutyczna placówki prowadzi zajęcia 

  o charakterze: dydaktycznym, profilaktyczno – wychowawczym, terapeutycznym,   
 socjoterapeutycznym. 

 

 

 

 

 Kulinarne 

 Fotograficzne,  

 Turystyczne 

Sekcja modelarska, 

Plastyczne,  

 ZHP, 

 Wędkarskie,  

 Sekcja ogrodnicza,  

Sekcja teatralna , 

 Sportowe, 

 Wolontariat, 

 Liczne wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

UL. WALKI MŁODYCH 35 D  62-130 GOŁAŃCZ 

TEL/fax. 67 2683157// KOM. 609-403-066 

www.mosgolancz.pl e-mail: mosgolancz@onet.pl 

http://www.mosgolancz.pl/
mailto:mosgolancz@onet.pl


 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu 

 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, będące częścią systemu placówek wychowania 

pozaszkolnego, zajmuje się, przede wszystkim, organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieŜy oraz 

rozwijaniem i wspieraniem jej róŜnorodnych uzdolnień: artystycznych, literackich, sportowych.              

Cel ten realizuje zarówno przez tworzenie i wspieranie kół zainteresowań o róŜnym profilu, jak równieŜ 

podtrzymywanie i rozwój wieloletniej tradycji konfrontacji artystycznych młodych, słuŜącej kulturalnej 

integracji Powiatu Wągrowieckiego.  

Do przedsięwzięć, o których wyŜej mowa, naleŜą między innymi: 

-Kurtyna- Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych 
 Do tej pory zrealizowano 18 edycji imprezy. Jest to przegląd 

dwudniowy, połączony z warsztatami dla nauczycieli prowadzących 

grupy. Prezentowane są na niej przedstawienia stałych grup 

teatralnych, jak równieŜ krótsze, 10. minutowe formy, przygotowane 

specjalnie na Konfrontacje. 

-Witryna-Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów 
Muzycznych i Tanecznych 
Witryna to , pod względem frekwencyjnym, największy przegląd 

artystycznych działań pozaszkolnych w naszym powiecie. Laureaci 

Witryny kierowani są na przeglądy organizowane przez placówki kultury współpracujące z OPP.                        

1 kwietnia 2017 r., realizowana będzie 19 edycja imprezy. 

-„Między Wierszami”- Powiatowy Turniej Recytatorski                
dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych (10 edycji) 
Konkurs ten, od kilku lat, to takŜe, dla gimnazjalistów, eliminacje 

powiatowe  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów 

Szkół Podstawowych i Gimnazjów, pilotowanego przez  Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu. Patronem Turnieju jest Stanisław 

Przybyszewski, twórca epoki zwanej Młodą Polską, który w latach 

1884-1889 uczęszczał do wągrowieckiego gimnazjum, dzisiejsze                

I LO.  

-Graj Muzyka!- Powiatowy Konkurs Wokalistów (12 edycji) 
Konkurs odbywa się zawsze w pierwszą sobotę ferii zimowych, jako ich inauguracja akcji feryjnej OPP. 

Ma na celu prezentację indywidualnych umiejętności wokalnych uczestników przeglądu. Laureatom 

konkursu Ognisko umoŜliwia występy w ramach przedsięwzięć 

kulturalnych w Powiecie Wągrowieckim i poza nim. 

-Kleks- Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół 
Podstawowych 
Konkurs ten ma na celu rozbudzenie zainteresowania literaturą dla 

dzieci oraz doskonalenie form jej scenicznego przekazu. 

-Śpiewy na łodziach-Spotkania z piosenką literacką 
Impreza adresowana jest głównie do gimnazjalistów i młodzieŜy 

szkół ponadgimnazjalnych, a słuŜy propagowaniu współczesnej, 

ambitnej piosenki literackiej i poezji współczesnej oraz kultury jej 

scenicznego przekazu. Oprócz występów młodych wykonawców, Spotkaniom towarzyszą najczęściej 

koncerty artystów profesjonalnych.  

Ognisko oferuje takŜe pomocą merytoryczną, koncepcyjną i techniczną  przy organizacji imprez               

w placówkach oświatowych Powiatu Wągrowieckiego i jest otwarte na realizację, bądź współrealizację, 

wszelkich, takŜe pozainstytucjonalnych, inicjatyw słuŜących rozwojowi lokalnej kultury. Zapraszamy, 

zarówno młodych jak i nauczycieli, do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach, do współpracy                    

w realizacji zadań słuŜących aktywizacji twórczej dzieci  

i młodzieŜy!  

Wszelkie informacje na w/w temat znajdziecie na: www.ogniskoppwagrowiec.pl 

 

Zapraszamy do współpracy! 
 



 



    Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu 

           ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec 

      tel. 67 26 85 625   pbpwagrowiec@wp.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 17.491 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.  

                                           NOWOŚĆ E-CZYTNIKI 

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

ofertę o czytniki książek elektronicznych, które będą wypożyczane czytelnikom na podstawie 

umowy użyczenia, oraz wykorzystywane na zajęciach bibliotecznych z młodzieżą. 

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, Narodowe 

Czytanie, Odjazdowy Bibliotekarz, Noc Bibliotek i Tydzień Zakazanych Książek. Ponadto Biblioteka 

organizuje imprezy okolicznościowe, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, Spotkania z Literaturą   

i 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 w czytelni internetowej. Biblioteka współpracuje z Młodzieżowym 

Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Antoniewie organizując dla jego wychowanków cykliczne 

zajęcia z edukacji czytelniczej połączone z elementami biblioterapii. 

 

mailto:pbpwagrowiec@wp.pl
http://wolnelektury.pl/


ADRESY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W POWIECIE WĄGROWIECKIM 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW 

WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU 
DYREKTOR – CEZARY SZYPULSKI  
62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 17A 
TEL. 67 26 21 140, 67 26 21 481  
lo_wagrowiec@poczta.onet.pl 
liceum.1lowagrowiec.eu 
 

BURSA SZKOLNA NR 1 W WĄGROWCU 
DYREKTOR – IWONA BRUDZ 
62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA48 
TEL. 67 26 20 186 
sekretariat@bursawagrowiec.pl 
www.bursawagrowiec.pl 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1  
W WĄGROWCU 
DYREKTOR – JAROSŁAW BERENDT 
62-100 WĄGROWIEC, UL. KCYŃSKA 48 
TEL. 67 26 20 108, 67 26 21 224  
zsp1wagrowiec@post.pl 
www.giganci.pl 
 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W WĄGROWCU 
DYREKTOR – KAROL KRUŚ 
62-100 WĄGROWIEC, UL. WIERZBOWA 1 
TEL. 67 26 26 227 
ogniskopp@poczta.onet.pl 
www.ogniskoppwagrowiec.pl 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2  
IM. PPŁK. DR. STANISŁAWA KULIŃSKIEGO W WĄGROWCU 
DYREKTOR – BEATA DOBROCHOWSKA – BYCZYŃSKA 
62-100 WĄGROWIEC, UL. KOŚCIUSZKI 49 
TEL. 67 26 20 347 
zsp2@wagrowiec.pl 
www.zsp2wagrowiec.pl 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA  
W WĄGROWCU 
DYREKTOR – KATARZYNA DEREŻYŃSKA 
62-100 WĄGROWIEC, UL. WIERZBOWA 1 
TEL. 67 26 22 380 
ppp@wagrowiec.pl 
www.ppp.wagrowiec.pl 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KAROLA 

LIBELTA W GOŁAŃCZY 
DYREKTOR – BOGDAN KOCZOROWSKI 
62-130 GOŁAŃCZ, UL. WALKI MŁODYCH 35 
TEL. 67 26 83 156, 67 26 15 869 
zsp_golancz@onet.pl 
www.zspgolancz.szkolnastrona.pl 
 
 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII  
W GOŁAŃCZY  
DYREKTOR –  JACEK DOMAGALSKI 
62-130 GOŁAŃCZ, UL. WALKI MŁODYCH 35 D 
TEL. 67 26 83 157,KOM. 609- 403-066 
mosgolancz@onet.pl 
www.mosgolancz.pl 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWSZECHNYCH IM. PIERWSZYCH 

PIASTÓW W DAMASŁAWKU 
DYREKTOR – PAWEŁ TOŃCZYK 
62-110 DAMASŁAWEK, UL. SŁONECZNA 4 
TEL. 67 26 13 039, 67 26 13 145 
zspdam@biposwiata.pl 
www.zspdam.biposwiata.pl 
 

INSTYTUCJA KULTURY: 
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄGROWCU 
DYREKTOR – ELŻBIETA ROŻNOWSKA  
62-100 WĄGROWIEC, UL. KOŚCIUSZKI 49  
TEL. 67 26 85 625  
pbpwagrowiec@wp.pl 
www.pbp.wagrowiec.pl 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO –WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W WĄGROWCU 

 
DYREKTOR – BARBARA BALCERZAK 
ADMINISTRACJA   
62-100 WĄGROWIEC,  
UL. KCYŃSKA 48, 
TEL. 67 26 20 421 
sosw@post.pl 
 

SZKOŁA  
62-100 WĄGROWIEC,  
UL. JANOWIECKA 22 
TEL. 67 26 22 445 
zsswagrowiec@poczta.fm 
http://sosw.edupage.org/ 
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