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OFERTA	EDUKACYJNA	2020

I Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Staszica w Pleszewie

ul.	Poznańska	38,	63-300	Pleszew	Tel.	62	508	00	44
lopleszew@lopleszew.pl	



Co	nas	wyróżnia?

 bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego●

 100-letnia tradycja i tysiące absolwentów●

  tytuł "Srebrnej Szkoły 2020" i „Brązowej Szkoły 2021” ●

w Rankingu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY 

 organizacja Olimpiady Matematycznej Juniorów (okręg ●

wielkopolski)

 osiągnięcia w  olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach ●

o zasięgu  ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym

 laury w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego oraz  ●

ogólnopolskiego

 sukcesy w Ligach Przedmiotowych●

 Indywidualny Programu Nauki z różnych przedmiotów dla ●

najzdolniejszych 

 stypendia  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji ●

Narodowej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty 

Powiatu Pleszewskiego przyznawane co roku naszym  uczniom

 kariery akademickie naszych absolwentów na renomowanych ●

    uczelniach w kraju i za granicą

Co	oferujemy?

 szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką jakość potwierdzoną ●

bardzo dobrymi wynikami

 egzaminatorów CKE  z wszystkich przedmiotów maturalnych●

 duży  wybór języków obcych (język angielski, język niemiecki,  ●

    język francuski, język rosyjski) z uwzględnieniem poziomu 

    zaawansowania

 wymianę międzynarodową z dofinansowaniem w ramach ●

    projektu Erasmus

 zajęcia w ramach współpracy z wyższymi uczelniami ●

    (WAT w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  

    UAM w Poznaniu: Instytut Myśli i Kultury Politycznej, Wydział   

    Chemii, Wydział Filologii Polskiej  i Klasycznej, Wydział Nauk  

    Geograficznych i Geologicznych)

 wolontariat , koło fotograficzne “FotografującyLO”, koło ●

    geograficzne - “Koło Podróżnika”, koło informatyczne 

   (programowanie), koło biologiczne - przygotowanie do olimpiad

 dodatkowe przedmioty: geoinformatyka, fizyka medyczna, lekcje  ●

    z kultury i literatury tzw “KiL”, lekcje Myśli i kultury politycznej

 rozwijanie talentów muzycznych - szkolny zespół BANE ●

 pasję zwiedzania i rekreację  na wycieczkach krajowych  ●

    i zagranicznych

 jednozmianowość oraz przychylny dla  uczniów plan lekcji●

 nowe znajomości i przyjaźnie  na wiele lat ●

 miłą atmosferę  i wyjątkowy klimat szkoły●

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU      

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.lopleszew.pl



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

możliwe kształcenie w zawodach: 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, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca mięsa, automatyk, kelner, 
pracownik obsługi hotelowej, mechanik motocyklowy,  magazynier - logistyk. 

BRANŻOWA	SZKOŁA	I	STOPNIA  3 lata nauki 

Uczniowie	branżowych	szkół		otrzymują	wynagrodzenie	za	praktyki!	

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

Branżowa	szkoła	II	stopnia	- 2 lata nauki
- możliwe kształcenie we wszystkich zawodach
- tytuł technika i matura
Liceum	ogólnokształcące dla dorosłych 
     - 3 lata nauki  (dla absolwentów bs 2 lata) 
Szkoła	policealna
- Technik usług kosmetycznych - 2 lata nauki
- Opiekun medyczny - 1,5 roku nauki
- Technik bhp - 1,5 roku nauki

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH
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)	



Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły:  
wniosek,  trzy zdjęcia,  zaświadczenie lekarskie o braku 
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 szkoły podstawowej  
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

KURSY KWALIFIKACYJNE - WE WSZYSTKICH ZAWODACH

•   Dla uczniów 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 to wysoko 
wyspecjalizowana kadra
•  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
•  Dostęp do wi-fi na terenie szkoły 
•  Super atmosfera
•  Stawiamy na relację i współpracę

 

NOWOŚĆ

Co	nas	wyróżnia?

Wymagane	dokumenty

ź Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

ź Prowadzenie działań handlowych 

ź Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych

ź Organizacja transportu oraz obsługa 
klientów i kontrahentów

ź Realizacja projektów graficznych 
i multimedialnych

ź Eksploatacja maszyn,urządzeń 
i instalacji elektrycznych

ź Przygotowanie i wydawanie dań

ź Obsługa magazynów										

Pozostała oferta dla kursów kwalifikacyjnych dostępna na stronie  www.zsug.pl
Grupa	KKZ	uruchamiana	jest	po	zebraniu	20	osób.



Technikum w zawodach:
- Technik fotografii i multimediów
- Technik spawalnictwa
- Technik logistyk
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik handlowiec
- Technik ekonomista
- Technik mechatronik
- Technik informatyk

ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew, tel. 62 74 21 165
Internet: www.zstpleszew.pl,   email: sekretariat@zstpleszew.pl

Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie



 Od prawie 60-ciu lat szkoła kształci młodzież 

uzyskującą kwalifikacje zawodowe a nasi absolwenci 

doskonale 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 gastronomi-

cznej. 

 Kierunek mechatroniczny realizowany jest jako 

klasa patronacka Firmy FAMOT. W ramach współpracy 

uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na terenie firmy 

i uzyskują dodatkowe kwalifikacje potwierdzone certyfikat-

em, po zdanym egzaminie, organizowanym przez Polsko - 

Niemiecką Izbę Przemysłową - AHK. 

 Uczniowie pozostałych kierunków biorą udział 

w projekcie europejskim. „Czas zawodowców BIS - 

zawodowa Wielkopolska". W ramach projektu, realizowa-

nego we współpracy z Politechniką Poznańską, nasi 

uczniowie odbywają tygodniowe zajęcia w laboratoriach 

Politechniki, gdzie zdobywają nowe umiejętności oraz 

odbywają płatne staże zawodowe, na których zdobywają 

praktyczne umiejętności, przydatne na rynku pracy.

 Nasza szkoła umożliwia wszechstronny rozwój 

uczniom, których zainteresowania wychodzą poza tematy-

kę wybranych zawodów. Uczniowie mają możliwość udziału 

w dodatkowych zajęciach przedmiotowych 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, Wielkopolskiego 

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 Wolontariatu 

bierze udział w wielu akcjach charytatywnych m.in. 

realizując z powodzeniem projekt "Społeczna Lodówka". 

 W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski 

i zespół 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 zaprezentowanie swoich, 

nierzadko ukrytych, talentów. Finał konkursu to prawdziwe 

święto szkoły.



Nowość	

TECHNIKUM	FOTOGRAFII	I	MULTIMEDIÓW

w	Zespole	Zespole	Szkół	Technicznych	
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