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I Liceum Ogólnokształcące 
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OFERTA EDUKACYJNA 2020
1a biologiczno

-chemiczna

biologia
chemia
język angielski lub niemiecki 

angielski + francuski
lub
niemiecki + angielski  

1b matematyczna 
matematyka
fizyka lub informatyka 
język angielski lub niemiecki 

angielski + rosyjski
lub
niemiecki + angielski  

1c geograficzna
geografia
wiedza o społeczeństwie 
język angielski lub niemiecki 

angielski + rosyjski
lub
niemiecki + angielski  

1d humanistyczna 
język polski 
historia lub geografia 
język angielski lub niemiecki 

angielski + francuski
lub
niemiecki + angielski  
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OFERTA EDUKACYJNA 2020

Co nas wyróżnia?
bardzo	wysoka	zdawalność	egzaminu	maturalnego
100-letnia	tradycja	i tysiące	absolwentów
jako	jedyne	liceum	w powiecie		otrzymaliśmy	tytuł	„Srebrnej	
Szkoły	2020”	w Rankingu	Fundacji	Edukacyjnej	PERSPEK-
TYWY 
osiągnięcia	w ogólnopolskich	olimpiadach	przedmiotowych	
oraz	konkursach	o zasięgu	powiatowym,	wojewódzkim	i ogól-
nopolskim,	a także	laury	w zawodach	sportowych	szczebla	
wojewódzkiego
dbamy	o integrację	naszych	uczniów
zdolni	uczniowie	realizują	Indywidualne	Programy	Nauki	
z różnych	przedmiotów	
każdego	roku	mamy	wielu	stypendystów,	m.in.	Prezesa	Rady	
Ministrów,	Ministra	Edukacji	Narodowej,	Marszałka	Wojewódz-
twa	Wielkopolskiego	czy	też	Starosty	Powiatu	Pleszewskiego
kariery	akademickie	naszych	absolwentów	na	renomowanych	
uczelniach	w kraju	i za	granicą
wysokie	wyniki	sportowe	na	szczeblu	wojewódzkim	i krajowym
odnosimy	sukcesy	w Ligach	Przedmiotowych

Co oferujemy?
szeroką	ofertę	kształcenia	i jego	wysoką	jakość	potwierdzoną	
bardzo	dobrymi	wynikami
szeroki	wybór	języków	obcych	(język	angielski,	język	nie-
miecki,	 język	 francuski,	 język	rosyjski)	z uwzględnieniem	
poziomu	zaawansowania
zajęcia	z native	speaker’em	dla	grup	z rozszerzonym	języ-
kiem	angielskim
wymiany	międzynarodowe	z dofinansowaniem	w ramach	
projektu	Erasmus
zajęcia	w ramach	współpracy	z wyższymi	uczelniami	(WAT	
w Warszawie,	UAM	w Poznaniu:	Instytut	Myśli	i Kultury	Poli-
tycznej,	Wydział	Chemii,	Wydział	Filologii	Polskiej		i Klasycznej
szkolne	koło	fotograficzne
wycieczki	krajowe	i zagraniczne
jednozmianowość	oraz	przychylny	uczniom	plan	lekcji
możliwość	zawarcia	wielu	nowych	znajomości	w szerokim	
gronie	uczniów
miłą	atmosferę

ZNAJDŹ	NAS	NA	
ODWIEDŹ	NASZĄ	STRONĘ	
INTERNETOWĄ

www.lopleszew.pl
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63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36. Tel./fax 62 508 11 55
www.zsug.pleszew.pl, zsug.pleszew@wp.pl

Zespół Szkół Usługowo 
- Gospodarczych w Pleszewie

ul.	Poznańska	36	63-300	Pleszew,	tel.	62	508	11	55		tel.	728912215		
www.zsug.pl	,	zsug.pleszew@wp.pl

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY (5 lat nauki) 

- Technik hotelarstwa
- Technik usług fryzjerskich

fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, zdun, murarz-tynkarz, lakiernik samochodowy, 
betoniarz - zbrojarz, cieśla, dekarz, kominiarz, blacharz samochodowy,  ślusarz, cukiernik,  
piekarz, zegarmistrz, złotnik - jubiler, elektryk, elektromechanik, krawiec, tapicer, kaletnik, 
stolarz, elektronik, blacharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci 
i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik -
monter maszyn i urządzeń, kierowca-mechanik, kamieniarz, mechatronik, rękodzielnik 
wyrobów włókienniczych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, blacharz, drukarz 
offsetowy, koszykarz-plecionkarz, kowal, kuśnierz, monter systemów rurociągowych, 
obuwnik, ogrodnik, optyk-mechanik, stolarz, monter konstrukcji budowlanych, monter 
izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter stolarki budowlanej, 

- Technik bhp - 1,5 roku nauki

Szkoła	pomaga	znaleźć	praktyki	zawodowe.	
Po	zakończeniu	nauki	w	branżowej	szkole	I	stopnia	
możliwość	zdobycia	wykształcenia	średniego		
w	liceum	ogólnokształcącym	
lub	branżowej	szkole	II	stopnia	(2	letniej)	

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
     - 3 lata nauki  (dla absolwentów bs 2 lata) 

Szkoła	policealna
- Technik usług kosmetycznych - 2 lata nauki
- Opiekun medyczny - 1 rok nauki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  3 lata nauki

Uczeń	otrzymuje	wynagrodzenie	za	praktyki.	

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych 
i drogowych, operator maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego, przetwórca mięsa,
automatyk, kelner, pracownik obsługi 
hotelowej, mechanik motocyklowy, 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły: 
( wniosek,  3  z d j ę c i a ,  z a ś w i a d c z e n i e  l e k a r s k i e  o  b r a k u  
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, 
kandydaci do szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie z zakładu 
pracy w którym uczeń będzie odbywał praktyczną naukę zawodu) 
świadectwo ukończenia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

KURSY KWALIFIKACYJNE - WE WSZYSTKICH ZAWODACH

•   Dla uczniów technikum szkoła organizuje m.in. 
praktyki zawodowe w kraju i zagranicą (Volyne 
-  Czechy, Martin - Słowacja, Quedinburg - Niemcy), 
w profesjonalnych salonach fryzjerskich oraz 
hotelach Kalisz/Poznań 
•  Szkoła ma dogodne położenie - łatwy dojazd, 
zlokalizowana jest w centrum miasta
•  Szkoła daje poczucie bezpieczeństwa
•  Grono pedagogiczne składa się z wysoko 
wykwalifikowanych nauczycieli
•  Nasi uczniowie uczestniczą nieodpłatnie 
w wymianach zagranicznych
•  Uczniowie uzyskują dodatkowe kwalifikacje: prawo jazdy, obsługa 
kas fiskalnych, uprawnienia dla kierowców wózków widłowych, 
uprawnienia spawalnicze
•  Dodatkowo uczniowie klas szkoły branżowej I stopnia uczestniczą 
w targach branżowych: międzynarodowych i ogólnopolskich
•  Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
•  Oprócz lekcji uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach 
prowadzonych przez pracowników 
naukowych uniwersytetów i szkół wyższych.
•  Dostęp do wi-fi na terenie szkoły 

 

NOWOŚĆ

Co	nas	wyróżnia?

Wymagane	dokumenty

ź Przygotowanie i wydawanie dań
ź Obsługa magazynów										

ź Organizacja transportu oraz obsługa 

klientów i kontrahentów

ź Prowadzenie działań handlowych 
ź Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych

ź Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

ź Realizacja projektów graficznych 

i multimedialnych
ź Eksploatacja maszyn,urządzeń 

i instalacji elektrycznych

Pozostała oferta dla kursów kwalifikacyjnych dostępna na stronie  www.zsug.pl
Grupa	KKZ	uruchamiana	jest	po	zebraniu	20	osób.
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ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew. Tel. 62 742 11 65.
Internet: www.zstpleszew.pl, email: sekretariat@zstpleszew.pl

Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie

Technikum w zawodach:
- Technik logistyk
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik handlowiec
- Technik ekonomista
- Technik mechatronik
- Technik informatyk
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	 Od	prawie	60-ciu	lat	szkoła	kształci	młodzież	uzy-
skującą	kwalifikacje	zawodowe	a nasi	absolwenci	do-
skonale	odnajdują	się	na	współczesnym	rynku	pracy.	
W swoich	zawodach	nasi	nauczyciele	są	specjalistami,	
posiadającymi	uprawnienia	egzaminatorów	OKE.	Zajęcia	
odbywają	się	w systemie	jednozmianowym,	w salach	
z nowoczesnym	wyposażeniem.	Zajęcia	praktyczne,	
organizowane	przez	szkołę,	odbywają	się	w Centrum	
Kształcenia	Zawodowego	i w szkolnej	pracowni	gastro-
nomicznej.	
	 Kierunek	mechatroniczny	 realizowany	 jest	 jako	
klasa	patronacka	Firmy	FAMOT.	W ramach	współpra-
cy	uczniowie	odbywają	zajęcia	praktyczne	na	terenie	
firmy	i uzyskują	dodatkowe	kwalifikacje	potwierdzone	
certyfikatem,	po	zdanym	egzaminie,	organizowanym	
przez	Polsko	-	Niemiecką	Izbę	Przemysłową	-	AHK.	
	 Uczniowie	pozostałych	kierunków	biorą	udział	w pro-
jekcie	europejskim.	„Czas	zawodowców	BIS	-	zawodowa	
Wielkopolska”.	W ramach	projektu,	realizowanego	we	
współpracy	z Politechniką	Poznańską,	nasi	uczniowie	
odbywają	tygodniowe	zajęcia	w laboratoriach	Politech-
niki,	gdzie	zdobywają	nowe	umiejętności	oraz	odbywają	
płatne	staże	zawodowe,	na	których	zdobywają	prak-
tyczne	umiejętności,	przydatne	na	rynku	pracy.
	 Nasza	 szkoła	umożliwia	wszechstronny	 rozwój	
uczniom,	których	zainteresowania	wychodzą	poza	
tematykę	wybranych	zawodów.	Uczniowie	mają	moż-
liwość	udziału	w dodatkowych	zajęciach	przedmio-
towych	i sportowych,	rozwijających	ich	kompetencje	
i umożliwiających	im	udział	w olimpiadach,	konkursach	
i zawodach	przedmiotowych.		 Szkoła	bierze	m.in.	
udział	w projekcie	Cyfrowa	Szkoła	-	Ligi	Przedmiotowe,	
konkurując	z innymi	szkołami	Wielkopolski.
	 Nasi	uczniowie	współpracują	z Drużyną	Tradycji	70	
Pułku	Piechoty	biorąc	udział	w realizacji	cyklu	filmów	
historycznych	TVP	Poznań,	w projektach	historycznych	
Pleszewskiego	Muzeum	czy	w organizacji	pleszewskich	
pikników	historycznych	i odbywającego	się	od	2014	
roku,	we	współpracy	z poznańskim	BEP	IPN,	Wielko-
polskiego	Rajdu	Żołnierzy	Wyklętych,	który	odbywa	się	
corocznie	w lasach	taczanowskich.	
	 Od	1992	roku	w szkole	działa	uczniowski	klubu	
HDK,	w ramach	którego	oddaliśmy	prawie	1500	litrów,	
ratującej	życie	i zdrowie	krwi,	a Szkolny	Klub	Wolon-
tariatu	bierze	udział	w wielu	akcjach	charytatywnych	
m.in.	 realizując	z powodzeniem	projekt	„Społeczna	
Lodówka”.	
	 W szkole	prężnie	działa	Samorząd	Uczniowski	i ze-
spół	wokalno	-	muzyczny	The	Greeners	angażujące	się	
w wolontariat	 i akcje	charytatywne	m.in.	Szlachetną	
Paczkę	oraz	koncerty	i imprezy,	które	integrują	naszą	
społeczność	szkolną.	Coroczną	 imprezą	angażującą	
wszystkich	uczniów	i nauczycieli	jest	przeprowadzany,	
na	początku	roku	szkolnego,	Tydzień	Języków	Obcych.	
Daje	on	szansę	na	wykazanie	się	kreatywnością	i za-
prezentowanie	swoich,	nierzadko	ukrytych,	talentów.	
Finał	konkursu	to	prawdziwe	święto	szkoły.
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63-300 Pleszew,  Al. Wojska Polskiego 4,  tel./fax  62 742 89 75;   62 742 18 32
www.ckz-pleszew.pl    sekretariat@ckz-pleszew.pl     

nowe możliwości !!!
kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nasze Centrum umożliwia wszystkim osobom 
dorosłym, również uczącym się, zdobycie nowego zawodu, 
bądź kwalifikacji zawodowych w ramach Kwalifikacyjnych 
Kursów Zawodowych (KKZ). Są to kursy bezpłatne
realizowane w naszej placówce głównie w formie zaocznej 
(weekendowej). Okres efektywnej nauki aż po uzyskanie 
kwalifikacji zajmuje średnio 12 miesięcy. Ukończenie 
takiego kursu uprawnia do uzyskania dyplomu zawodowego 
po wcześniejszym zdaniu egzaminu państwowego OKE, 
przeprowadzanego również  w naszym ośrodku.

W toku kształcenia na KKZ, słuchacze mają 
możliwość uzyskania jeszcze wielu dodatkowych 
uprawnień zawodowych, jak np.: prawo jazdy kategorii C, 
C+E, kwalifikację wstępną kierowcy zawodowego (dot. 
Technika transportu drogowego), certyfikowane
europejskie kwalifikacje spawalnicze (dot. Technika 
spawalnictwa), czy umiejętności programowania maszyn 
CNC (dot. Operatora obrabiarek skrawających).

praktyczna nauka zawodu
w naszych pracowniach

Oferujemy młodzieży profesjonalną naukę zawodu
popartą 25 – letnim doświadczeniem, z uwzględnieniem 
innowacyjnych rozwiązań i standardów przemysłowych. 
Uczniowie mają możliwość zdobywania kluczowych 
umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych 
stanowisk pracy pod nadzorem specjalistycznej kadry 
nauczycielskiej. Nasza placówka oddaje do dyspozycji
uczniów 17 pracowni: 3 pracownie obrabiarek sterowanych 
numerycznie (CNC); kompleksowo wyposażoną pracownię 
mechatroniki; pracownię elektroniki; 2 pracownie  mechaniki 
pojazdów samochodowych; pracownię elektrotechniki 
pojazdów samochodowych; pracownię diagnostyki 
pojazdowej; nowoczesną pracownię kosmetologii; pracownię 
spawalniczą; 2 pracownie komputerowe; 2 pracownie 
obrabiarek konwencjonalnych; pracownię obróbki ręcznej, 
ślusarstwa i montażu oraz pracownię symulacyjną sprzedaży 
i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Obecnie kształcimy zawodowo zarówno młodzież,                 
jak  i osoby dorosłe w obrębie zawodów: technik mechatronik, 
technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik 
mechanik, technik handlowiec, technik transportu drogowego, 
technik usług kosmetycznych, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz,.

OFERTA  KWALIFIKACYJNYCH
KURSÓW  ZAWODOWYCH
Technik transportu drogowego
Technik usług kosmetycznych

Technik spawalnictwa – nowość
Operator obrabiarek skrawających

Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych

Mechatronik
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Technika transportu drogowego), certyfikowane
europejskie kwalifikacje spawalnicze (dot. Technika 
spawalnictwa), czy umiejętności programowania maszyn 
CNC (dot. Operatora obrabiarek skrawających).

praktyczna nauka zawodu
w naszych pracowniach

Oferujemy młodzieży profesjonalną naukę zawodu
popartą 25 – letnim doświadczeniem, z uwzględnieniem 
innowacyjnych rozwiązań i standardów przemysłowych. 
Uczniowie mają możliwość zdobywania kluczowych 
umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych 
stanowisk pracy pod nadzorem specjalistycznej kadry 
nauczycielskiej. Nasza placówka oddaje do dyspozycji
uczniów 17 pracowni: 3 pracownie obrabiarek sterowanych 
numerycznie (CNC); kompleksowo wyposażoną pracownię 
mechatroniki; pracownię elektroniki; 2 pracownie  mechaniki 
pojazdów samochodowych; pracownię elektrotechniki 
pojazdów samochodowych; pracownię diagnostyki 
pojazdowej; nowoczesną pracownię kosmetologii; pracownię 
spawalniczą; 2 pracownie komputerowe; 2 pracownie 
obrabiarek konwencjonalnych; pracownię obróbki ręcznej, 
ślusarstwa i montażu oraz pracownię symulacyjną sprzedaży 
i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Obecnie kształcimy zawodowo zarówno młodzież,                 
jak  i osoby dorosłe w obrębie zawodów: technik mechatronik, 
technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik 
mechanik, technik handlowiec, technik transportu drogowego, 
technik usług kosmetycznych, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz,.

OFERTA  KWALIFIKACYJNYCH
KURSÓW  ZAWODOWYCH
Technik transportu drogowego
Technik usług kosmetycznych

Technik spawalnictwa – nowość
Operator obrabiarek skrawających

Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych

Mechatronik
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egzaminy zawodowe w CKZ
Na przestrzeni ostatnich kilku lat do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w naszym ośrodku 
przystępuje średnio w roku szkolnym 500 zdających.              
Są to absolwenci szkół ponadpodstawowych – zawodowych  
i średnich technicznych również spoza naszego powiatu, jak          
i uczestnicy naszych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie nasz ośrodek posiada Upoważnienia Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania 
pisemnej części egzaminu w formie elektronicznej dla 
wszystkich kwalifikacji   oraz dla praktycznej części egzaminu 
dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: technik 
mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik 
mechanik, technik usług kosmetycznych, technik administracji, 
technik transportu drogowego, sprzedawca, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz. 

to  nasze  atuty !!!
 realizacja KKZ i kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb 

krajowego i europejskiego rynku pracy
 współpraca z FAMOT Pleszew Sp. z o.o., SPOMASZ    

Pleszew S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt & Whitney Kalisz, 
JAFO SA w Jarocinie, z Instytutem Spawalnictwa                                  
w Gliwicach, z Polską Izbą Motoryzacji, z Polską Siecią 
Kształcenia Modułowego, z PWSZ w Kaliszu, z Powiatowymi 
Urzędami Pracy z całej Polski

 umożliwianie słuchaczom nabywania dodatkowych uprawnień 
w postaci europejskich kwalifikacji spawalniczych; prawa jazdy 
kategorii C, C+E,  kwalifikacji wstępnej kierowcy zawodowego

 przygotowywanie do egzaminów zawodowych OKE
 organizacja wycieczek do przedsiębiorstw oraz na targi                       

z zakresu motoryzacji, automatyki, kosmetologii

kursy doskonalące w CKZ
diagnosta samochodowy
operator obrabiarek CNC

spawacz (MAG, TIG, elektroda)
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Absolwenci naszych kursów uzyskują stosowne Zaświadczenia 
MEN, MIiR, Świadectwa Instytutu Spawalnictwa i znajdują 
skutecznie zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy

stacja kontroli pojazdów

Zapraszamy na badania techniczne
od PN do PT  w godz. 7:00 – 20:00
w  SOBOTY   w godz. 7:00 – 14:00

 ww rraammaacchh ppooddssttaawwoowweejj ssttaaccjjii kkoonnttrroollii 
ppoojjaazzddóóww pprrzzeepprroowwaaddzzaammyy ookkrreessoowwee bbaaddaanniiaa 
tteecchhnniicczznnee ppoojjaazzddóóww oo ddooppuusszzcczzaallnneejj mmaassiiee 
ccaałłkkoowwiitteejj nniieepprrzzeekkrraacczzaajjąącceejj 33,,55 tt 

 ddooddaattkkoowwee bbaaddaanniiaa tteecchhnniicczznnee  ww ooddnniieessiieenniiuu 
ddoo ppoojjaazzddóóww,, oo mmaassiiee ccaałłkkoowwiitteejj ddoo 33,,55 tt 

 bbaaddaanniiaa tteecchhnniicczznnee pprrzzyycczzeepp pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh 
ddoo łłąącczzeenniiaa zzee wwsskkaazzaannyymmii ppoojjaazzddaammii 

63-300 Pleszew,  Al. Wojska Polskiego 4, 
tel.  62 742 89 75  (wew. 28)

serwis samochodowy
 kkoommpplleekkssoowwaa ggeeoommeettrriiaa kkóółł ii oossii ppoojjaazzddóóww 
 wwyymmiiaannaa ooppoonn zz wwyywwaażżeenniieemm kkóółł 
 ddiiaaggnnoossttyykkaa ii nnaapprraawwaa uukkłłaadduu zzaawwiieesszzeenniiaa 
 nnaapprraawwaa uukkłłaaddóóww hhaammuullccoowwyycchh 
 nnaapprraawwyy bbiieeżżąąccee ssiillnniikkaa ii uukkłłaadduu rroozzrrzząądduu 
 wwyymmiiaannaa oolleejjuu ii ppłłyynnóóww eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh 

63-300 Pleszew,  Al. Wojska Polskiego 4
tel.  62 742 89 75  (wew. 32)

Zapraszamy
od PN do PT  w godz. 8:00 – 16:00

na stacji kontroli pojazdów przeprowadzamy również zajęcia
w zakresie części praktycznej programu w ramach realizowanych

kursów diagnosty samochodowego 
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egzaminy zawodowe w CKZ
Na przestrzeni ostatnich kilku lat do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w naszym ośrodku 
przystępuje średnio w roku szkolnym 500 zdających.              
Są to absolwenci szkół ponadpodstawowych – zawodowych  
i średnich technicznych również spoza naszego powiatu, jak          
i uczestnicy naszych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie nasz ośrodek posiada Upoważnienia Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania 
pisemnej części egzaminu w formie elektronicznej dla 
wszystkich kwalifikacji   oraz dla praktycznej części egzaminu 
dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: technik 
mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik 
mechanik, technik usług kosmetycznych, technik administracji, 
technik transportu drogowego, sprzedawca, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz. 

to  nasze  atuty !!!
 realizacja KKZ i kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb 

krajowego i europejskiego rynku pracy
 współpraca z FAMOT Pleszew Sp. z o.o., SPOMASZ    

Pleszew S.A., MAHLE Krotoszyn, Pratt & Whitney Kalisz, 
JAFO SA w Jarocinie, z Instytutem Spawalnictwa                                  
w Gliwicach, z Polską Izbą Motoryzacji, z Polską Siecią 
Kształcenia Modułowego, z PWSZ w Kaliszu, z Powiatowymi 
Urzędami Pracy z całej Polski

 umożliwianie słuchaczom nabywania dodatkowych uprawnień 
w postaci europejskich kwalifikacji spawalniczych; prawa jazdy 
kategorii C, C+E,  kwalifikacji wstępnej kierowcy zawodowego

 przygotowywanie do egzaminów zawodowych OKE
 organizacja wycieczek do przedsiębiorstw oraz na targi                       

z zakresu motoryzacji, automatyki, kosmetologii

kursy doskonalące w CKZ
diagnosta samochodowy
operator obrabiarek CNC

spawacz (MAG, TIG, elektroda)
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Absolwenci naszych kursów uzyskują stosowne Zaświadczenia 
MEN, MIiR, Świadectwa Instytutu Spawalnictwa i znajdują 
skutecznie zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy

stacja kontroli pojazdów

Zapraszamy na badania techniczne
od PN do PT  w godz. 7:00 – 20:00
w  SOBOTY   w godz. 7:00 – 14:00

 ww rraammaacchh ppooddssttaawwoowweejj ssttaaccjjii kkoonnttrroollii 
ppoojjaazzddóóww pprrzzeepprroowwaaddzzaammyy ookkrreessoowwee bbaaddaanniiaa 
tteecchhnniicczznnee ppoojjaazzddóóww oo ddooppuusszzcczzaallnneejj mmaassiiee 
ccaałłkkoowwiitteejj nniieepprrzzeekkrraacczzaajjąącceejj 33,,55 tt 

 ddooddaattkkoowwee bbaaddaanniiaa tteecchhnniicczznnee  ww ooddnniieessiieenniiuu 
ddoo ppoojjaazzddóóww,, oo mmaassiiee ccaałłkkoowwiitteejj ddoo 33,,55 tt 

 bbaaddaanniiaa tteecchhnniicczznnee pprrzzyycczzeepp pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh 
ddoo łłąącczzeenniiaa zzee wwsskkaazzaannyymmii ppoojjaazzddaammii 

63-300 Pleszew,  Al. Wojska Polskiego 4, 
tel.  62 742 89 75  (wew. 28)

serwis samochodowy
 kkoommpplleekkssoowwaa ggeeoommeettrriiaa kkóółł ii oossii ppoojjaazzddóóww 
 wwyymmiiaannaa ooppoonn zz wwyywwaażżeenniieemm kkóółł 
 ddiiaaggnnoossttyykkaa ii nnaapprraawwaa uukkłłaadduu zzaawwiieesszzeenniiaa 
 nnaapprraawwaa uukkłłaaddóóww hhaammuullccoowwyycchh 
 nnaapprraawwyy bbiieeżżąąccee ssiillnniikkaa ii uukkłłaadduu rroozzrrzząądduu 
 wwyymmiiaannaa oolleejjuu ii ppłłyynnóóww eekkssppllooaattaaccyyjjnnyycchh 

63-300 Pleszew,  Al. Wojska Polskiego 4
tel.  62 742 89 75  (wew. 32)

Zapraszamy
od PN do PT  w godz. 8:00 – 16:00








na stacji kontroli pojazdów przeprowadzamy również zajęcia
w zakresie części praktycznej programu w ramach realizowanych

kursów diagnosty samochodowego 
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Zespół Placówek 
Specjalnych w Pleszewie

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności intelektualnej.

W	skład	Zespołu	wchodzą:

	 Uczniowie	z niepełnosprawnością	intelektualną	w stopniu	lekkim	realizują	
podstawę	programową	kształcenia	ogólnego	dla	szkoły	podstawowej	oraz		dla	
branżowej	szkoły	I stopnia,	którą	nauczyciele	dostosowują	do	możliwości	każdego	
z uczniów		w indywidualnych	programach	edukacyjno-terapeutycznych.
	 Uczniowie	z niepełnosprawnością	 intelektualną	w stopniu	umiarkowanym	
i znacznym	realizują	podstawę	programową	dla	uczniów	z niepełnosprawnością	
intelektualną	w stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym	oraz	dla	szkoły	specjalnej	
przysposabiającej	do	pracy.
	 W placówce	odbywają	się	również	zajęcia	rewalidacyjno-wychowawcze	ze-
społowe	lub	indywidualne	dla	osób	z niepełnosprawnością	intelektualną	w stopniu	
głębokim,	jak	również	zajęcia	z wczesnego	wspomaganie	rozwoju	dziecka	przeznaczone	dla	dzieci	z niepełnosprawnością	

od	chwili	jej	wykrycia	do	momentu	rozpoczęcia	przez	nich	nauki	szkolnej.	Zajęcia	
prowadzone	są	indywidualnie	z dzieckiem	w obecności	rodzica	na	terenie	placówki	
lub	w domu	rodzinnym.	To	wielospecjalistyczne,	intensywne	działania	mające	na	
celu	zapobieganie	pogłębianiu	się		niepełnosprawności,	osiągnięcie	przez	dziecko	
samodzielności	życiowej	na	miarę	 jego	możliwości.	Terapie	 i zajęcia	prowadzi	
zespół	specjalistów,	m.in.	oligofrenopedagodzy,	logopedzi,	rehabilitanci,	tyflope-
dagodzy,	surdopedagodzy,	terapeuci	behawioralni	autyzmu,	terapeuci	integracji	
sensorycznej.	Odbywają	się	również	zajęcia		z wykorzystaniem	nowoczesnych	
metod	tj.		EEG	Biofeedback,	Tomatis.	Koordynatorem	wczesnego	wspomagania	
rozwoju	dziecka	jest		psycholog.	

SZKOŁA 
PODSTAWOWA
nauka trwa 8 lat 

SZKOŁA 
PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY 
nauka trwa 3 lata 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
nauka trwa 3 lata

dla	uczniów	z niepełno-
sprawnością	intelektualną	
w stopniu:
-	lekkim	
-	umiarkowanym	
i znacznym		

dla	uczniów	z niepełnosprawno-
ścią	intelektualną	w stopniu:
-		umiarkowanym	
i znacznym		

dla	uczniów	z 	niepełnosprawnością	intelektualną	
w stopniu:
-	lekkim

Uczniowie	kształcą	się	w	zawodach:	kucharz/
pracownik	pomocniczy	w	gastronomii,		piekarz,	
ślusarz,	mechanik	pojazdów	samochodowych.
Praktyki	odbywają	się	u	rzemieślników	i	w	CKZ	
w	Pleszewie,	a	w	zawodzie	kucharz/pracownik	
pomocniczy	w	gastronomii	w	szkole.
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Zespół	zatrudnia	nauczycieli	specjalistów:	oligofre-
nopedagogów,	surdopedagogów,	tyflopedagogów,	
psychologa,	pedagoga,	logopedę.	

UCZNIOWIE MAJĄ ZAPEWNIONE: 
•	indywidualne	zajęcia	rewalidacyjne:	
-	usprawniające	techniki	szkolne,
-	artystyczne-	terapia	przez	sztukę,
-	korygujące	wady	postawy,
-	korygujące	wady	mowy,	
-	stymulacja	wzroku,
-	stymulacja	słuchu,
-	integracja	sensoryczna,
-	zajęcia	z	zakresu	samoobsługi,
-	alternatywne	formy	komunikacji,
-	doradztwo	zawodowe
•	szeroko	pojętą	indywidualizację	metod	i	form,
•	zajęcia	w	świetlicy	szkolnej	od	700	do	1600

•	opiekę	pielęgniarki,	
•	poradnictwo	dla	rodziców,	
•	bezpłatny	dostęp	do	podręczników,
•	bezpłatne	dojazdy,
•	codzienne	obiady,
•	możliwość	uzyskania	karty	rowerowej	
i	motorowerowej,
•	wycieczki	szkolne	na	terenie	Polski	i	zagranicy.

SZKOŁA POSIADA: 
•	sale	lekcyjne	wyposażone	w	pomoce	dydaktyczne	
pozyskane	z	funduszy	Unii	Europejskiej,	
•	klasopracownie:	
-	biologiczno-chemiczną,	techniczną,	komputerową,	
-	dwie	pracownie	gastronomiczne,	
-	zastępczą	salę	gimnastyczną,	
-	salę	do	rehabilitacji,	
-	bibliotekę,
-	świetlicę,
-	warsztat	stolarski.	

Placówka,	aby	uatrakcyjnić	i	udoskonalić	działal-
ność	edukacyjną	angażuje	się	w	realizację	różnych	
projektów	unijnych	wspierających	rozwój		oraz	wy-
równujących	szanse	edukacyjne	dzieci	i	młodzieży.		
Realizowane	również	są	co	roku	innowacje	peda-
gogiczne.	Uczniowie	Szkoły	Przysposabiającej	do	
Pracy	zajęcia	praktyczne	realizują	w	Gospodarstwie	
Ogrodniczym	Grzechowiak	w	Pleszewie,	w	budynku	
„MOWIK”	w	Marszewie	na	zlecenie	firmy	„Opak”	
oraz	w	Domu	Pomocy	Społecznej	w	Pleszewie.	

W	Zespole	Placówek	Specjalnych	realizowane	są	
projekty	dofinansowywane	z	Funduszy	Europejskich.	
Dzięki	uczestnictwu	w	programach:	Erasmus+,	PO	
WER	młodzież	ma	możliwość	wyjazdów	do	innych	
krajów	europejskich	(m.in.	Grecji,	Turcji,	Czech,	
Niemiec).	W	ramach	Erasmus+	uczniowie	Szkoły	
Branżowej	I	Stopnia	odbywali	praktyki	zawodowe	w	
niemieckich	zakładach	gastronomicznych.

Na terenie Szkoły działają: 
•	Samorząd	Uczniowski,	
•	gazetka	szkolna	„To	i Owo”,	
•	koła	zainteresowań	m.in:	teatralne,	sportowe,	turystyczne,	muzyczne,	
taneczne,	plastyczne,	fotograficzne,	ekologiczne,	artystyczne,	historycz-
ne,	przyrodniczo-ekologiczne,
•	18	Drużyna	Nieprzetartego	Szlaku.

W ramach	programu „Pomost Przyjaźni” uczniowie	spotykają	się	z mło-
dzieżą	szkół	ponadgimnazjalnych	na	wspólnych	zajęciach.	

Szkoła	organizuje	wiele	imprez	i konkursów.	Najważniejszą	imprezą	jest	
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Poza	tym	szkoła	organizuje:
-	Międzyszkolny	Konkurs	Recytatorski,	
-	Międzyszkolny	Konkurs	Piosenki,	
-	Międzyszkolny	Turniej	Kręglarski,
-	Międzyszkolny	Konkurs	Biologiczny,
-	Międzyszkolny	Turniej	Piłki	Nożnej.
W konkursach	biorą	udział	uczniowie	
szkół	specjalnych	z byłego	województwa	
kaliskiego.	

Przy	placówce	działa	Pleszewskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem 
w przyszłość”,	którego	celem	jest	przede	wszyst-
kim	tworzenie	warunków	do	organizowania	działań	
mających	na	celu	wspieranie	rozwoju,	rehabilitacji	
i opieki	nad	osobami	niepełnosprawnymi.
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Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna w Pleszewie

VI TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO 26 lutego 2017

Poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

• dzieci niesłyszących i słabo słyszących

• dzieci niewidomych i słabo widzących

• dzieci z autyzmem 

Zachęcamy uczniów do skorzystania z pomocy 
doradcy zawodowego w celu: 

• Pomocy  w  wyborze  kierunku  kształcenia,  zawodu  poprzez 
indywidualne konsultacje doradcze

• Badania preferencji zawodowych niezdecydowanych uczniów lub 
posiadających istotne ograniczenia zdrowotne

Lorum Ipsum Dolor 1

Diagnoza

• Psychologiczna 

• Pedagogiczna 

• Logopedyczna 

• Zawodoznawcza 

Terapia

• Psychologiczna indywidualna 
i grupowa 

• Pedagogiczna 

• Logopedyczna 

Konsultacje

• Pomoc w identyÞkacji 
trudności edukacyjnych i 
wychowawczych 

• Punkt konsultacyjny w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca 
oraz każdy trzeci czwartek 
miesiąca w godzinach od 
16-17stej 

Serdecznie 
zapraszamy do 
skorzystania z 
naszej oferty! 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         
w Pleszewie

63-300 Pleszew, ul.Słowackiego 14 
Tel/fax. 62 7421655, e-mail :poradniapp-pleszew@plenet.pl

www.poradnia-pleszew.org.pl 

Wspieramy dzieci, 
młodzież, rodziców 

i nauczycieli

Diagnoza
• Psychologiczna
• Pedagogiczna
• Logopedyczna
• Zawodoznawcza

Terapia
• Psychologiczna 
indywidualna 

• Pedagogiczna

• Logopedyczna

Konsultacje
• Pomoc w identyfikacji 
trudności edukacyjnych 
i wychowawczych

Zajęcia
• Realizujemy zajęcia 
rozwijające kompetencje 
społeczno – emocjonalne – 
Program „Uwierz w siebie” 
dla dzieci 7-10-letnich

Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania 
z naszej oferty!
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Poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

• dzieci niesłyszących i słabo słyszących

• dzieci niewidomych i słabo widzących

• dzieci z autyzmem 

Zachęcamy uczniów do skorzystania z pomocy 
doradcy zawodowego w celu: 

• Pomocy  w  wyborze  kierunku  kształcenia,  zawodu  poprzez 
indywidualne konsultacje doradcze

• Badania preferencji zawodowych niezdecydowanych uczniów lub 
posiadających istotne ograniczenia zdrowotne
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Wspieramy dzieci, 
młodzież, rodziców 

i nauczycieli

Poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
• dzieci niesłyszących i słabo słyszących
• dzieci niewidomych i słabo widzących
• dzieci z autyzmem 

Zachęcamy uczniów do skorzystania z pomocy 
doradcy zawodowego w celu: 
• Pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu 
poprzez indywidualne konsultacje doradcze
• Badania preferencji zawodowych 
niezdecydowanych uczniów lub posiadających 
istotne ograniczenia zdrowotne
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ul. Świętego Ducha 5 (Dom Rzemiosła), 63-300 Pleszew, tel. 664 054 396. 
 Czynne pon. – pt. godz.: 08.00 – 17.00, e-mail: wolontariat.pleszew@gmail.com 

www.wolontariat.pleszew.pl; www.pcpr-pleszew.info,
FB: Świetlica Pleszew Centrum Wolontariatu

Powiatowa Świetlica Środowiskowa 
dla młodzieży dojeżdżającej 

Oferta świetlicy skierowana 
jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.
	 W  świetlicy	można	 bezpiecznie	
i ciekawie	poczekać	na	autobus	 lub	
rozpoczynające	się	lekcje.
Do	dyspozycji	młodzieży	są:
-	komputer	stacjonarny	i		laptop	z	do-
stępem	do	internetu,
-	dostęp	do	Wi-Fi,
-piłkarzyki,
-nowoczesne	gry	karciane	i	planszowe,
-podręczna	biblioteka,
-kuchnia.

Korzystanie 

z oferty świetlicy 

jest BEZPŁATNE



Wydawca:
Starostwo	Powiatowe	w	Pleszewie
ul.	Poznańska	79
63-300	Pleszew
tel.	62	74-29-652

Opracowanie:
Wydział	Organizacyjno-Administracyny
Wydział	Oświaty	Kultury,	Sportu	i	Turystyki

Projekt grafi czny i skład:
Piotr	Budnik
www.creative7.pl
tel.	693	799	304

Drukarnia:
Firma	Usługowo	
Poligrafi	czna	FC	Druk,	
Piekarzew	10a

DRODZY UCZNIOWIE!
 Kończąc szkołę podstawową stajecie przed pierwszym poważniejszym 
wyborem w  życiu - gdzie kontynuować edukację i jaką wybrać szkołę? 
Wiem, że wybór nie jest prosty. Ta decyzja będzie miała wpływ na Waszą 
przyszłość; wykonywany zawód, szanse na rynku pracy, przebieg kariery 
zawodowej.
 Z myślą o Was przygotowaliśmy przewodnik edukacyjny. Znaj-
dziecie tu najważniejsze informacje o szkołach średnich i branżowych, 
kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji, a także propozycje zajęć 
pozalekcyjnych. 
 Szkoły Powiatu Pleszewskiego zapewniają dobre wykształcenie. 
Czekają na Was doświadczeni nauczyciele, a także Wasi starsi koledzy 
i koleżanki, którzy już wcześniej podjęli słuszną decyzję o nauce w jednej 
z pleszewskich szkół. Wybierzcie dla siebie wymarzoną szkołę! Wstąpcie 
do: Zespołu Szkół Technicznych - słynnego „Technikum na Zielonej”; 
Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych - popularnej szkoły wieloza-
wodowej tzw. „Usługówki” lub do Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica - popularnego „Staszka”. 
Zapewnimy Wam doskonałe warunki do nauki. Mamy świetnie wyposażone sale lekcyjne, pracownie przedmio-
towe, biblioteki, Internet szerokopasmowy oraz bogatą infrastrukturę sportową tj. hale sportowo-widowiskowe 
i kompleksy boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik” przy ul. Hallera i ul. Zielonej w Pleszewie. To wszystko oddajemy 
do Waszej dyspozycji.
 Nasze szkoły współpracują z renomowanymi uczelniami wyższymi, służbami państwowymi i przemysłem. 
Możecie zostać uczniami tzw. klas akademickich lub specjalistycznych, działających pod patronatami: UAM, 
UM, UE w Poznaniu, WAT w Warszawie i Politechniki Wrocławskiej, Pleszewskiego Centrum Medycznego oraz 
takich firm, jak FAMOT, NESTLE, TEKNIA czy Klaster Kotlarski.  
 Zdaję sobie sprawę z tego, że szkoła to nie tylko obowiązki, lekcje, zadania domowe i klasówki. Będziecie mogli
rozwijać swoje talenty i pasje. Na pewno znajdziecie czas na odpoczynek, rozrywkę, realizację swoich marzeń 
i twórczych pomysłów. Macie możliwość działalności w samorządzie uczniowskim i wolontariacie, w szkolnym 
kole naukowym, kółku zainteresowań, występowania w chórze lub zespole muzycznym. Myślę, że każdy z Was 
znajdzie dla siebie coś ciekawego. 
 Zapraszam Was także do udziału w corocznych wydarzeniach powiatowych, adresowanych do młodzieży: 
Festiwalu Rzemiosła, Wielkopolskich Dniach „STOP - Uzależnieniom”, Turnieju Motoryzacyjnym, Turnieju 
Ratowniczym, Olimpiadzie Języków Obcych i innych konkursach. 
 Waszych rodziców zachęcam do aktywności w Radach Rodziców i Stowarzyszeniach Absolwentów. Bo 
środowisko szkolne tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także absolwenci i przyjaciele szkół.
 Dyrektorzy i wychowawcy klas są otwarci na Wasze sugestie i propozycje. Wszystkim nam zależy na dobrym 
wykształceniu i wychowaniu młodego pokolenia.
 Życzę Wam udanego wyboru szkoły, łatwej adaptacji w nowej placówce, wielu nowych przyjaźni, sukcesów 
w nauce, a za kilka lat dobrych ocen na świadectwie ukończenia szkoły i pomyślnego startu w dorosłe życie. 
Powodzenia!

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski


