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Zawód to inwestycja w przyszłość

Rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Dla wielu osób, zarówno uczniów, jak 
i rodziców, to czas podejmowania de-
cyzji, jaką szkołę wybrać po ukończe-
niu szkoły podstawowej lub klas gim-
nazjalnych. Co oferują im szkoły po-
wiatu poznańskiego?

Nasze szkoły to zarówno licea, jak 
i technika, a także szkoły branżowe. 
Dla uczniów, którzy wybiorą licea, ce-
lem jest zdanie egzaminu maturalnego 
i najczęściej kontynuacja edukacji na 
uczelniach wyższych. Młodzież, która 
wybierze technika i szkoły branżowe, 
zdobędzie zawód i może już rozpocząć 
karierę zawodową. Jednak wiele osób 
po technikum również poszerza wiedzę 
teoretyczną na uczelniach, a po szko-
le branżowej zdaje egzamin maturalny 
w szkole dla dorosłych. Śmiało mogę 
powiedzieć, że każdy w naszych szko-
łach może zbudować wymarzoną ścież-
kę własnej kariery.

Powiat poznański od lat stawia na 
kształcenie zawodowe. Dlaczego war-
to wybrać szkołę branżową?

Wszyscy wiemy, że obecnie zapo-
trzebowanie na fachowców jest ogrom-
ne. Brakuje zawodowców w wielu dzie-
dzinach życia. Ci, którzy działają na ryn-
ku, są cenieni i szanowani. Kształcenie 
zawodowe to sukces już na starcie. Ab-
solwent nie czeka, aż ktoś go zatrudni, 
może sam otworzyć własną działalność. 
My uczymy, że to wcale nie takie trud-
ne. Wybierając szkołę branżową, uczeń 
wchodzi w dorosłość z umiejętnościami 
i wiedzą, które po trzech latach pozwa-
lają na własne utrzymanie. 

A jaki zawód wybrać? Dla niektó-
rych to bardzo trudna decyzja w wie-
ku 15 lat.

Uczeń kończący zarówno szko-
łę podstawową, jak i klasy gimnazjalne 
może skorzystać z wielu możliwości po-
kierowania swoją ścieżką edukacyjną: 

doradcy zawodowi, drzwi otwarte we 
wszystkich placówkach, targi edukacyj-
ne, poznańska Arena Zawodów. Jest w 
czym wybierać. I to nas bardzo cieszy, bo 
taka decyzja powinna być podejmowana 
świadomie. Rodzice mogą doradzić, ale 
to dziecko będzie ponosiło konsekwen-
cje tych wyborów. Nie muszę chyba ni-
komu tłumaczyć, jak ważne jest, aby na-
sza praca była satysfakcjonująca. Spę-
dzamy w niej przecież większość życia.

Jak w takim razie wygląda kształ-
cenie w zawodzie? 

Na przestrzeni ostatnich kilkudzie-
sięciu lat wiele się zmieniło. Dzisiaj nie 
ma miejsca na nieaktualną teorię i prak-
tykę na przestarzałych maszynach. Ofer-
ta edukacyjna naszych szkół przygoto-
wywana jest po konsultacjach z praco-
dawcami i analizie corocznego raportu 
o bezrobociu absolwentów. Obowiąz-
kowe programy nauczania są systema-
tycznie analizowane tak, aby zapew-

nić wysoki poziom kształcenia dosto-
sowany do potrzeb rynku pracy oraz 
standardów egzaminacyjnych. Pra-
cownie w szkołach są wyposażane w 
specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości. 
Najlepszym tego przykładem jest 
dobiegająca końca budowa Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, 
gdzie na powierzchni prawie 4 tysięcy 
m² powstanie 16 specjalistycznych 
pracowni do kształcenia zawodowego 
oraz część hotelowo-gastronomiczna z 
36 miejscami noclegowymi. Stawiamy 
sobie wysoko poprzeczkę, aby standar-
dy nauczania w szkołach prowadzonych 
przez powiat poznański osiągały naj-
wyższy europejski poziom. Kiedyś my 
jeździliśmy za granicę, aby poznać wa-
runki nauczania zawodu, dzisiaj przyjeż-
dża się do nas, aby brać z nas przykład.

Wiemy już, że warto zainwesto-
wać w naukę zawodu, a co dodatkowo 
swoim uczniom oferują szkoły w 
powiecie?

Pragniemy zadbać o wszechstronny 
rozwój młodzieży. Mamy wielofunkcyj-
ne boiska, nowoczesne pracownie, prak-

tyki zagraniczne. Realizujemy wiele pro-
jektów ze środków zewnętrznych, które 
pozwalają rozwijać się uczniom i wzbo-
gacać bazę dydaktyczną. Uczniowie li-
ceów, techników i szkół branżowych 
w komfortowych warunkach uczestni-
czą w szerokiej ofercie zajęć pozalekcyj-
nych, w tym bardzo specjalistycznych, 
lub dodatkowych kursach, np. barmań-
skim czy operatora wózków widłowych. 
Po zakończeniu szkoły mogą poszczycić 
się dodatkowymi umiejętnościami po-
twierdzonymi certyfi katami. Doceniamy 
zaangażowanie i pracowitość – wyróż-
niający się uczniowie otrzymują regular-
nie stypendia i nagrody. Szkoły w powie-
cie, dzięki temu, że często usytuowane są 
blisko miejsca zamieszkania, pozwalają 
wykorzystać czas na dodatkowe zadania. 
Wierzę w naszą młodzież, rozmawiam z 
tymi młodymi ludźmi przy wielu oka-
zjach. Wielokrotnie przekonali mnie, że 
wystarczy podać im wędkę zamiast ryby, 
a oni wkładając własny wysiłek, potrafi ą 
osiągnąć zamierzone cele. I tego właśnie 
wszystkim życzę.

Rozmawiała Małgorzata Ślęzak

Jedyne takie Centrum Kształcenia w Polsce
Dzięki pozyskanym przez powiat 

poznański środkom fi nansowym 
w wysokości ponad 20 mln zł z fun-
duszy unijnych oraz 15 mln środków 
własnych ukończona została budowa 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
Dzięki temu, i tak już nowoczesna 
placówka, zyska najwyższy europej-
ski poziom kształcenia zawodowego. 
Na powierzchni 3750 m² znajduje się 
16 specjalistycznych pracowni, nie-
zbędnych do kształcenia zawodowego 
oraz część hotelowo-gastronomiczna z 
36 miejscami noclegowymi.

Dzięki rozbudowie szkoła będzie 
mogła kształcić dodatkowo w nowych 
zawodach, np. technik automatyk i tech-
nik mechanik o kwalifi kacji użytkowa-

nie obrabiarek skrawających (programi-
sta urządzeń sterowanych numerycznie 
CNC). W Centrum realizowane będą za-
jęcia praktycznej nauki zawodu i prak-

tyki zawodowe oraz kwalifi kacyjne kur-
sy zawodowe dla dorosłych zaintereso-
wanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem 
wiedzy i umiejętności w formach po-

zaszkolnych. Zyska także młodzież i 
dorośli ze Swarzędzkiej Jedynki, którzy 
będą się tu uczyć praktycznej nauki za-
wodu, wynikającej z programu naucza-
nia.

Centrum uzyskało też akredyta-
cję Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Poznaniu jako Ośrodek Eg-
zaminacyjny, w efekcie będzie można 
przeprowadzać tu praktyczne egzami-
ny zawodowe w 19 zawodach. Szkoła 
współpracuje aktywnie z przeszło 400 
fi rmami, pracodawcami i instytucjami 
rynku pracy. Pracodawcy są zaangażo-
wani w realizację procesu dydaktycz-
nego i biorą udział w doskonaleniu 
programu nauczania o kompetencje 
wymagane od absolwenta zatrudnia-
nego w fi rmie. Przekazują informa-
cje na temat potrzeb kadrowych i swo-

ich oczekiwań, co pozwala na lepsze 
przygotowanie oferty edukacyjnej. 
Przyjmują uczniów na praktyczną na-
ukę zawod u oraz praktyki zawodo-
we, a także certyfi kują umiejętno-
ści uczniów w trakcie odbywanych 
przez nich praktyk i staży. Pracodaw-
cy wspierają także klasy patronackie, 
stawiając na kształcenie swoich przy-
szłych pracowników. Przygotowują 
lub współuczestniczą w wycieczkach 
zawodowych, zagranicznych wizy-
tach studyjnych, praktykach i stażach 
dla uczniów i nauczycieli na temat no-
woczesnych rozwiązań technologicz-
nych i organizacyjnych, właściwych 
dla całej branży zawodowej.

Piotr Stasiak
(wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1

w Swarzędzu)

– Oferta edukacyjna naszych szkół przygotowywana jest po konsultacjach z praco-
dawcami i analizie corocznego raportu o bezrobociu absolwentów – mówi Starosta 
Poznański Jan Grabkowski.

Starosta Poznański Jan Grabkowski na uro-Starosta Poznański Jan Grabkowski na uro-
czystej inauguracji roku szkolnego klas patro-czystej inauguracji roku szkolnego klas patro-
nackich w Volkswagenienackich w Volkswagenie



2 5 października 2018 5 października 2018 3

os. Mielżyńskiego 5a 
62-020 Swarzędz 
tel. 61 817 22 81

- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Centrum Kształcenia Praktycznego
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (tryb zaoczny)
- Szkoła Policealna (tryb zaoczny)
- Kwalifi kacyjne kursy zawodowe (tryb zaoczny)
Szkoła wyposażona w najwyższej klasy sprzęt do nauki zawodu. Kształcenie odby-
wa się w wielu zawodach. Specjalnością szkoły jest współdziałanie z zakładami pra-
cy w obszarze szkolenia zawodowego. W placówce są klasy pod patronatem Volkswa-
gen Poznań, SKF Polska, IMPERIAL Logis  cs, CLIP Logis  cs. Uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w wymianach ze szkołami partnerskimi m.in. w Niemczech, Norwe-
gii, Rosji. W technikum kształcić się można w zawodach: technik ekonomista, technik 
mechatronik, technik informatyk, technik logistyk, technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik automatyk, technik mechanik. www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

ul. Szamotulska 24ul. Szamotulska 24
62-090 Rokietnica 62-090 Rokietnica 

tel. 61tel. 61  814 50 27814 50 27

- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Kwalifi kacyjne kursy zawodowe
- Internat
Szkoła z tradycją, oferująca kształcenie w atrakcyjnych zawodach, takich jak: technik 
informatyk, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik organizacji 
reklamy oraz w Szkole Branżowej I Stopnia, która zapewnia zdobycie kwalifi kacji w każ-
dym wybranym zawodzie. Praktyki prowadzone są we współpracy z renomowanymi 
pracodawcami i zakładami rzemieślniczymi. Placówka współdziała z uczelniami wyż-
szymi: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwer-
sytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową oraz Wyższą 
Szkołą Pedagogiki i Administracji. Szkoła kładzie nacisk na indywidualizację procesu 
nauczania. Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifi kacje kończąc kursy, m.in. grafi ki 
komputerowej, baristyczny, barmański, kelnerski, obsługi urządzeń sieciowych, przy-
gotowania i testowania kabli światłowodowych, Akademii Cisco, obsługi pilarek, arbo-
rystyki, nawadniania terenów zielonych.  www.zsrokietnica.powiat.poznan.pl

 ul. Rubież 20ul. Rubież 20
61-612 Poznań61-612 Poznań

tel. 61tel. 61  823 13 41823 13 41

- Technikum
Atutem szkoły jest łączenie doświadczenia i nowoczesności. Oferta edukacyjna dosto-
sowana jest do zainteresowań uczniów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Obec-
nie placówka kształci na trzech kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik 
informatyk i technik organizacji reklamy. Technikum w Poznaniu współpracuje z uczel-
niami wyższymi: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uni-
wersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą 
Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu oraz Collegium Da Vinci. Uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych, podnoszenia swo-
ich kwalifi kacji w ramach projektów unijnych, zdobywania certyfi katów, m.in. Cisco 
Networking Academy, korzystania z darmowego oprogramowania w ramach Micro-
so   Imagine. www.zsrokietnica.powiat.poznan.pl

 ul. Obornicka 1
Bolechowo

62-005 Owińska
tel. 61 812 60 40

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum
Szkoła w Bolechowie ma bogatą ofertę edukacyjną na poziomie Liceum Ogólnokształ-
cącego w klasach mundurowych i ogólnej. W Technikum kształcić się można w za-
wodzach: technik informatyk, technik logistyk i technik spedytor. Uczniowie placów-
ki osiągają sukcesy w sportach obronnych na szczeblu ogólnopolskim, a także w olim-
piadach i konkursach m.in. logistycznych. Szkoła posiada własną strzelnicę, siłownię, 
nowoczesne sale komputerowe i pracownie logistyczne. Oferuje liczne zajęcia poza-
lekcyjne, rozwijające pasje uczniów, m.in.: koło strzeleckie, fi lmowe, informatyczne, 
logistyczne, czy zajęcia karate. Organizuje warsztaty artystyczne i psychologiczne.

www.zsbolechowo.edu.pl

 ul. Szkolna 1
62-095 M. Goślina

tel. 61 812 24 91

- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła w Murowanej Goślinie jest „Kuźnią Talentów” – to nie tylko tytuł nadany przez 
Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, to rzeczywistość. Pracownia gastronomiczna to wi-
zytówka placówki. Uczniowie – kucharze corocznie wygrywają pres  żowe konkursy. 
Szkoła kształci także w zawodzie technik hotelarstwa. W Branżowej Szkole I Stopnia 
młodzież uczy się w klasach wielozawodowych. Firma Solaris Bus & Coach S.A. spra-
wuje patronat nad klasą w zawodzie mechatronika. Placówka gwarantuje dobry start, 
pewną przyszłość, poczucie bezpieczeństwa, nowoczesne pracownie informatyczne, 
językowe oraz specjalistyczne w nowo powstającej części szkoły, a także udział w szko-
leniach realizowanych w ramach projektów unijnych. Proponuje też bezpłatną naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. www.zsbolechowo.edu.pl

 ul. Topolowa 2ul. Topolowa 2
62-050 Mosina 62-050 Mosina 

tel. 61tel. 61  813 29 22813 29 22

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (tryb zaoczny)
- Szkoła Policealna (tryb zaoczny)
- Internat
- Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Szkoła z blisko 50-letnią tradycją kształcenia młodzieży i dorosłych. Uczniowie mo-
gą kontynuować tam naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum lub branżowej 
szkole I stopnia. Placówka systematycznie realizuje edukacyjne projekty unijne oraz 
praktyki zagraniczne w technikum. Współpracuje z Politechniką Poznańską, Wyższą 
Szkołą Logistyki i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Dysponuje internatem z wła-
snym zapleczem kuchennym.  www.zsmosina.powiat.poznan.pl

 ul. Kasprowicza 3
62-041 Puszczykowo

tel. 61 813 34 11

- Liceum Ogólnokształcące
- Internat
Puszczykowskie Liceum charakteryzuje: przyjazna atmosfera, życzliwość w stosun-
ku do ucznia, współpraca z wyższymi uczelniami (UAM, Uniwersytet Przyrodniczy, 
Uniwersytet Artystyczny, Politechnika Poznańska), bogato wyposażone sale lekcyjne i 
klasopracownie, stadion lekkoatletyczny i bardzo dobra baza sportowa, zajęcia w sys-
temie jednozmianowym (lekcje kończą się o godz. 15.20), dogodny dojazd z kierun-
ków: Poznań, Wrocław, Kórnik, Śrem. Sukcesy szkoły to: jedne z najlepszych wyników 
egzaminu maturalnego wśród szkół powiatu poznańskiego i województwa wielkopol-
skiego, wysokie miejsca w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i tematycz-
nych oraz zawodach sportowych na poziomie powiatu, województwa i kraju, a tak-
że około 80% absolwentów kontynuujących naukę na państwowych uczelniach wyż-
szych.
W liceum trzyletnim, w pierwszym roku nauki, wszystkie klasy będą realizowały ta-
kie same przedmioty, każdy na poziomie podstawowym. Po pierwszej klasie ucznio-
wie będą mogli dokonać ostatecznego wyboru przedmiotów realizowanych w zakre-
sie rozszerzonym i uczestniczyć w nich w grupach międzyoddziałowych, o ile zgłosi się 
określona w przepisach liczba osób. W liceum czteroletnim wybrane przedmioty będą 
realizowane w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy. Języki obce nauczane w 
liceum to angielski, niemiecki i hiszpański. W celu umożliwienia młodzieży uczenia się 
języków na poziomie dostosowanym do ich umiejętności, zajęcia z tych przedmiotów 
będą odbywały się w systemie międzyklasowym. Uczniowie klas sportowych, po zaję-
ciach lekcyjnych, codziennie trenują, a ponadto biorą udział w obozach sportowych, 
zawodach różnych szczebli, reprezentując liceum oraz między szkolny klub sportowy 
Juvenia. www.lopuszczykowo.powiat.poznan.pl

 ul. Poznańska 2 ul. Poznańska 2 
62-035 Kórnik62-035 Kórnik

tel. 61tel. 61  817 02 56817 02 56

- Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
- Technikum
Atuty szkoły to: 100-procentowa zdawalność egzaminu maturalnego, coroczni sty-
pendyści Rady Powiatu w Poznaniu, Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w na-
uce, możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, bezpłatne, 
dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury, systematyczna współpraca z uczelnia-
mi wyższymi, innowacje pedagogiczne „Wirtualne Laboratoria”, „Wirtualna Fizyka - 
Wiedza Prawdziwa”, „Język niemiecki w pracy spedytora międzynarodowego”. Wśród 
uczniów szkoły i absolwentów są fi naliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmio-
towych. Placówka posiada znaczące osiągnięcia w wielu dyscyplinach sportowych. 
Wszystkie sale lekcyjne są wyremontowane i wyposażone w sprzęt mul  medialny, 
a biblioteka bardzo dobrze doposażona. Szkoła realizujemy projekty unijne, a prakty-
ki zawodowe dla uczniów technikum organizowane są w renomowanych fi rmach lo-
gistyczno-spedycyjnych. Placówka ma umowy partnerskie z Wydziałem Ekonomicz-
no-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wyższą Szkołą Logistyki 
w Poznaniu oraz Patronat Naukowy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w 
Kórniku, a także współpracuje z Politechniką Poznańską oraz fi rmami logistycznymi z 
różnych dziedzin działalności gospodarczej. www.zskornik.powiat.poznan.pl

 ul. Podgórna 12 
62-020 Swarzędz 
tel. 61 817 20 26

- II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego
Szkoła powstała w 1992 roku z inicjatywy lokalnej społeczności i ściśle z nią współpra-
cuje. Dojazd do szkoły jest bardzo łatwy, gdyż budynek mieści się przy ul. Podgórnej, 
w centrum miasta, nieopodal pętli autobusowej. II LO posiada rozbudowaną, nowo-
czesną bazę informatyczną oraz pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory i 
tablice interaktywne. Palcówka oferuje dogodny plan lekcji, zajęcia kończą się o godz. 
15.05. Liceum kształci na pięciu kierunkach: językowo-humanistycznym, matematycz-
nym, przyrodniczym, policyjnym i sportowym. Działają trzy klasy akademickie pod pa-
tronatem poznańskich uniwersytetów, uczniowie tych zespołów mają zajęcia z na-
ukowcami. Licealiści z klas policyjnych i sportowych uczestniczą w obozach szkolenio-
wych. W ramach cyklu „Podgórna zaprasza” organizowane są comiesięczne spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Uczniowie pomagają potrzebującym, organizując akcje charyta-
tywne i działając jako wolontariusze. W kameralnej, liczącej trzynaście klas, szkole pa-
nuje przyjazna atmosfera. www.zs2swarzedz.powiat.poznan.pl 

Hotelarstwo to jest to!

Od kilku lat dużym zainteresowaniem 
młodzieży cieszą się licealne klasy mundu-
rowe. Nie inaczej jest w II Liceum Ogól-
nokształcącym w Swarzędzu, gdzie do kla-
sy policyjnej chętnych nie brakuje. – Na-
uka w tej klasie daje dobre przygotowanie 
do testów rekrutacyjnych do pracy w poli-
cji, a także pozwala zdobyć dodatkową wie-
dzę ułatwiającą podjęcie studiów na kierun-
kach prawniczych, pedagogicznych, spor-
towych, wojskowych i innych  –  mówi 
Tomasz Zandecki, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2 w Swarzędzu. – Nasza klasa policyjna 
objęta jest patronatem Wielkopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Pozna-

niu, a uczniów obowiązuje umundurowanie 
– dodaje.

Dodatkowymi przedmiotami tego od-
działu są: edukacja policyjna prowadzo-
na przez funkcjonariusza policji oraz zaję-
cia terenowe. Pozwalają one poznać spe-
cyfi kę pracy policjanta (teoria z zakresu 
podstaw prawa, historii Policji, wyjazdy do 
laboratorium kryminalistyki, Muzeum Poli-
cji, zajęcia w komisariacie, itp.), przejść kur-
sy samoobrony, techniki interwencji, szko-
lenie z zakresu pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Uczniowie doskonalą także swoją 
sprawność ogólną na zajęciach w parku lino-
wym, na ściance wspinaczkowej, na strzel-

nicy, podczas zajęć paintballu, atletyce tere-
nowej, obozach szkoleniowo- sprawnościo-
wych. Ćwiczą też musztrę. 

W klasie policyjnej, podobnie jak w in-
nych oddziałach licealnych, dwa przedmio-
ty nauczane są w zakresie rozszerzonym. Jest 
to biologia oraz wiedza o społeczeństwie. Co 
roku swarzędzkie klasy policyjne uczestniczą 
w obozach szkoleniowych w Kiekrzu i Bor-
nem Sulinowie. Mają wtedy okazję poznać 
pracę techników kryminalistycznych, zespo-
łu do walki z przestępczością narkotykową, a 
także doświadczyć zadań związanych ze służ-
bą patrolową. Przechodzą trening kompeten-
cyjny. Taki wyjazd to kurz, trud, brud i zmę-

czenie. Jednak uczniowie klas policyjnych za-
wsze wracają zadowoleni. 

Podsumowując, w czasie nauki w 3-let-
nim liceum w klasie policyjnej: solidnie przy-
gotujesz się do egzaminu maturalnego, przy-
gotujesz się do studiowania na uczelniach 
wyższych, zdobędziesz wiedzę i umiejętno-
ści analityczne, opanujesz podstawową wie-
dzę z zakresu psychologii zachowań prze-
stępczych, prawa karnego i procesowego, 
zdobędziesz wiedzę na temat zadań, upraw-
nień i obowiązków policji, a także poprawisz 
sprawność fi zyczną. Tomasz Zandecki 

(dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
w Swarzędzu

Turystyka jest wciąż rozwijającą 
się dziedziną na całym świecie. Syste-
matycznie rośnie liczba hoteli i jakość 
ich usług. Nic dziwnego, że marzeniem 
wielu młodych ludzi jest praca w hote-
lu, zarówno we własnym kraju, jak i po-
za jego granicami. Umożliwi to zawód: 
technik hotelarstwa. 

Technik hotelarstwa jest zawo-
dem o charakterze usługowym, nasta-
wionym  głównie na relacje człowiek 
– człowiek. Pracownicy hotelu powinni 
posiadać takie cechy, jak wysoka kultu-
ra osobista i zawodowa, przestrzeganie 
zasad etyki, opanowanie, życzliwość, 
odpowiedzialność, komunikatywność, 
kreatywność i dyskrecja. To pozwo-
li osiągnąć wysoki poziom usług hote-
lowych. Ważnym aspektem jest bardzo 
dobra znajomość języków obcych. Go-
ście zagraniczni to przecież dzisiaj co-
dzienność.

Przy wyborze szkoły, która oferu-
je w swojej ofercie edukacyjnej zawód 
technika hotelarstwa, przyda się infor-
macja, gdzie odbywać się będą prakty-
ki. W Zespole Szkół w Rokietnicy mło-
dzież uczy się od najlepszych: w po-
znańskich hotelach Sheraton i Ibis, na 
promach cypryjskiej fi rmy Unity Line, 
w Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kołobrzegu. 

Wiele zajęć odbywa się też w szko-
le w Rokietnicy, np. organizacja i obsłu-
ga bankietów i konferencji, przygoto-
wanie do obsługi gości zagranicznych, 
obsługa programów rezerwacyjnych 
najczęściej stosowanych w hotelach, 
a w specjalnej pracowni hotelarskiej, 
uczniowie biorą udział w profesjonal-
nym kursie barmańskim. 

Przy wyborze technikum warto się 
też dowiedzieć, jakie dodatkowe umie-
jętności zyskuje absolwent. W Rokiet-
nicy szkoła organizuje wiele kursów, 
np. baristyczny, kelnerski, wizażu. Przy 
szukaniu pracy to cenne atuty. A gdzie 
szukać pracy po uzyskaniu tytułu tech-
nika hotelarstwa? Możliwości jest wie-
le: w hotelach, pensjonatach, domach 
wycieczkowych, kempingach, zakła-
dach uzdrowiskowych, ośrodkach wy-
poczynkowych, w obsłudze podróżu-
jących transportem kolejowym i lot-
niczym oraz we współczesnej bazie 
ruchomej, to jest rotele, seatele, aguate-
le, fl ytele.

 Małgorzata Ślęzak

Nowocześnie w starej szkole

W 2016 roku dzięki staraniom powiatu poznańskiego podjęto 
decyzję o rozbudowie szkoły w Murowanej Goślinie. Długo ocze-
kiwana inwestycja uwzględnia potrzeby rozwojowe tej placówki 
i jednocześnie jest dostosowana do tendencji demografi cznych w 
Murowanej Goślinie i sąsiednich gminach. 

Nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 2126 m2 uzu-
pełni istniejący charakterystyczny budynek szkoły z czerwonej 
cegły o nowoczesne pomieszczenia administracyjne, dwie pra-
cownie językowe i informatyczne, bibliotekę, czytelnię, pokój na-
uczycielski, a także pracownię gastronomiczną z zapleczem i salę 
obsługi klienta. Stworzy to m.in. możliwości: nauki języków ob-
cych z wykorzystaniem nowych technologii, ekspozycji dań przy-
gotowanych w pracowni gastronomicznej i organizacji konkur-
sów gastronomicznych w komfortowych warunkach oraz realiza-
cji uroczystości szkolnych. 

Najbardziej oczekiwana jest jednak pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna (powierzchnia 589 m2) z siłownią (powierzchnia 
55 m2).W starej części powstaną jednostki centralne  – pracow-
nie dla hotelarzy. Nowy obiekt będzie połączony z istniejącym bu-
dynkiem, tworząc jeden kompleks edukacyjny najwyższej klasy. 
Budowę rozpoczęto w lutym 2018 roku, a już w lutym następne-
go roku uczniowie będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń.

Warto podkreślić, że szkoła w Murowanej Goślinie posiada 
certyfi kat Stowarzyszenia Kucharzy Polskich „Kuźnia Talentów 
Kulinarnych”, współpracuje z Cechem Rzemieślników, Kupców 

i Przedsiębiorców oraz z fi rmą Solaris Bus&Coach S.A. Ucznio-
wie klas drugich Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klas trzecich 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia 
realizują również projekty unijne, w ramach których uczestniczą 
w różnego rodzaju kursach, np. kursie na operatora wózków wi-
dłowych, praw jazdy kat. B. Uczniowie klas drugich, trzecich i 
czwartych technikum żywienia i usług gastronomicznych biorą 
udział w kursach z zakresu gastronomii, np. „Ryba i sposoby jej 
podania”, „Kuchnie świata”, a uczniowie klas trzecich i czwartych 
technikum hotelarstwa w kursach z zakresu animatora czasu wol-
nego oraz wychowawcy kolonijnego.

Nowa inwestycja znacznie podniesie atrakcyjność istniejącej 
placówki i mamy nadzieję, że korzystnie wpłynie na wyniki nabo-
ru w następnych latach, a dotychczasowe liczne sukcesy uczniów 
szkoły, jak miejsca na podium w Olimpiadach Wiedzy o Żywie-
niu i Żywności, Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literac-
ka Kuchnia” w Gdańsku, Konkursie kulinarnym „Pożegnanie La-
ta” w Poznaniu, z pewnością będą kontynuowane.

Obecnie istniejący budynek ma ponadstuletnią historię i 
chociaż posiada swój klimat, to jego funkcjonalność, mimo ol-
brzymich nakładów, nie spełnia już współczesnych standardów. 
Od wielu lat powiat poznański kładzie szczególny nacisk na 
przywracanie świetności i utrzymanie obiektów zabytkowych, a  
obecna inwestycja stanowi doskonały przykład połączenia trady-
cji z nowoczesnością.

Beata Strama
(dyrektor Zespołu Szkół 

w Bolechowie)

Celem jest zdanie matury

Uczniowie szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych, którzy zamierzają konty-
nuować naukę w liceum, mają jeden głów-
ny cel: zdać egzamin maturalny. Dlatego tak 
ważne jest, jaką szkołę wybiorą. Zarówno na 
stronach internetowych, jak i podczas drzwi 
otwartych, zawsze można się dowiedzieć, 
jaką zdawalność egzaminu maturalnego ma 
nasze wymarzone liceum. Przykładem szko-
ły, gdzie ostatnie lata przynosiły stuprocen-
tową lub niemal stuprocentową, zdawalność 
egzaminu maturalnego jest Zespół Szkół 
w Kórniku. 

Wpływ na to z całą pewnością mają pro-
wadzone przez nauczycieli zajęcia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zajęć fakultatyw-
nych, podczas których doskonali się umie-
jętności niezbędne do rozwiązania zadań 
maturalnych. Egzamin nie jest w stanie ni-
czym zaskoczyć kórnickich absolwentów, 
ponieważ wielokrotnie mają okazję spraw-
dzić zarówno wiedzę, jak i umiejętności pod-
czas egzaminów próbnych, pisemnych oraz 

ustnych. Takie praktyczne podejście pozwa-
la uczniom przećwiczyć całą egzaminacyjną 
sytuację. Oni sami przyznają, że jest to dla 
nich ważne, bo pozwala nie tylko na spraw-
dzian wiedzy, ale również na oswojenie, stre-
sującej przecież, wizji państwowego egza-
minu.

Zespół Szkół w Kórniku to niewielka 
placówka. Żaden z uczniów nie jest anoni-
mowy, a szkoła szybko reaguje na rozma-
ite problemy i potrzeby wychowanków. 
Jak wiadomo, proces dydaktyczny pole-
ga nie tylko na uczeniu, ale także na zapew-
nieniu uczniom poczucia bezpieczeństwa. 
Przygotowanie do matury to jednak nie tyl-
ko fakultety, bo przecież nie samym egza-
minem uczeń żyje. Nauczyciele motywują 
młodzież, korzystając na lekcjach z metod 
aktywizujących. Nauczyciel nie poprzestaje 
wyłącznie na pracy przy tablicy. 

Wiedząc o tym, organizowane są wy-
cieczki przedmiotowe, wyjazdy na rozmaite 
wydarzeniach kulturalno-naukowe. U cznio-

wie tworzą przedstawienia teatralne i biorą 
udział w doświadczeniach przeprowadza-
nych w profesjonalnych laboratoriach. Dla-
czego nawet taka mała szkoła jak Zespół 
Szkół w Kórniku może sobie na to pozwo-
lić? Ponieważ szkołę objęły patronatami tak 
szacowne instytucje, jak Instytut Dendrolo-
gii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku lub 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, któ-
re zapewniają pomoc merytoryczną i profe-
sjonalne zajęcia prowadzone przez pracow-
ników naukowych. Jaki zatem mamy prze-
pis na zdaną maturę? Szkoła, która potrafi  
połączyć zaangażowanie nauczycieli z we-
wnętrzną motywacją uczniów, dodatkowe 
zajęcia fakultatywne i warunki, które spra-
wią, że młody człowiek może spokojnie roz-
wijać swoje pasje i światopogląd. Wówczas 
można być pewnym, że po ukończeniu na-
uki, zdanie egzaminu maturalnego to tylko 
formalność. Anna Ryks- Jagodzińska

(nauczycielka języka polskiego 
w Zespole Szkół w Kórniku)

Edukacja i wielka przygoda
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Potrzeba sportowego rozwoju 

Kim będę w przyszłości?

Potrzeba ruchu, doskonalenie swojej 
sprawności oraz chęć jej oceny poprzez 
rywalizację, to jedna z najstarszych po-
trzeb, jaką człowiek zaspakajał równole-
gle z tymi, które zapewniały mu przeży-
cie. Wspomniana rywalizacja z czasem 
została nazwana sportem, który do dziś 
skłania nas do harmonijnego rozwoju in-
telektualnego i somatycznego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom młodych ludzi zainteresowanych 
rozwijaniem swoich pasji związanych ze 
sportem, w taki sposób by nie kolidowa-
ły one z obowiązkami szkolnymi, powo-
łuje się różne formy szkolnictwa sporto-
wego. Jedna z takich form funkcjonuje 
od 45 lat w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w Puszczyko-
wie i jest to klasa sportowa ze specjaliza-
cją lekkoatletyka.

Program nauki w tej klasie pozwa-
la bardzo dobrze godzić obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne z treningami oraz 
innymi formami szkolenia, tzw. około-
sportowymi (kursy, szkolenia, udział w 
imprezach i zawodach sportowych). Za-
równo w czasie wolnym, jak i w trakcie 
roku szkolnego organizowane są obozy 
sportowe. Działania szkoleniowe są in-
dywidualizowane poprzez dobieranie 
ich odpowiednio do aktualnego rozwo-
ju i umiejętności ucznia, aby w miarę po-
stępów intensyfi kować je i podnosić wy-
magania. 

Zajęcia z uczniami, nie tylko klas 
sportowych, prowadzi wykwalifi kowa-
na kadra trenerska, osiągająca ze swoimi 
podopiecznymi liczne sukcesy, a przede 

wszystkim potrafi ąca rozbudzić w mło-
dych ludziach prawdziwą sportową pa-
sję. Uczniowie klas sportowych odnoszą 
wiele sukcesów, począwszy od rozgry-
wek Szkolnego Związku Sportowego, 
poprzez mistrzostwa okręgu i kraju, aż 
po imprezy międzynarodowe, np. mi-
strzostwa Europy lub mistrzostwa świa-
ta juniorów, na których reprezentują nasz 
kraj. 

Najlepsi sportowcy spośród na-
szych uczniów wspierani są również 
szkoleniem w ramach Zaplecza Kadry 
Narodowej, jak również Kadry Naro-
dowej Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki. Puszczykowskie liceum może po-
szczycić się np. olimpijką z Rio de Ja-
neiro (Anna Jagaciak-Michalska). Nasi 
uczniowie tradycyjnie też biorą udział w 
rozgrywkach miejskich i powiatowych, 

zdobywając corocznie tytuł Najbardziej 
Usportowionej Szkoły Powiatu Poznań-
skiego.

Obecnie, dzięki wysiłkom powiatu 
poznańskiego, który jest organem pro-
wadzącym liceum w Puszczykowie, 
szkoła dysponuje nowoczesnym stadio-
nem z nawierzchnią syntetyczną i peł-
nym wyposażeniem niezbędnym do 
uprawiania lekkiej atletyki, wielofunk-

cyjnymi boiskami sportowymi wybudo-
wanymi w ramach programu Orlik 2012. 
Do dyspozycji uczniów, nie tylko klas 
sportowych, są również obiekty, które 
pełnią rolę odnowy biologicznej, takie 
jak sauna, wanna jacuzzi, pomieszczenie 
do masażu i siłownia. 

Zmodernizowany internat oferuje 90 
miejsc noclegowych, stołówkę, warunki 
do nauki i odpoczynku wszystkim oso-
bom zainteresowanym nauką w szkole 
i pragnącym rozwijać swoje zaintereso-
wania sportowe. W ramach popularyza-
cji sportu w szkole prowadzone są zaję-
cia sportowe w oparciu o program mini-
sterialny „Szkolny Klub Sportowy”, jak 
również sportowe zajęcia pozalekcyjne, 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów, takie jak:  koszykówka, siat-
kówka, piłka nożna, kulturystyka oraz 
nordic walking. 

Uczniowie reprezentują głównie 
Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia 
Puszczykowo, ale zdarza się również, 
że to zawodnicy Olimpii Poznań, OŚ 
AZS Poznań oraz LZS Orkan. Liceum w 
Puszczykowie nie tylko słynie ze wzor-
cowej pracy sportowej z młodzieżą, ale 
przede wszystkim zapewnia uczniom 
możliwość aktywnego spędzania wol-
nego czasu, rozwijania sportowych zain-
teresowań oraz stwarza warunki do za-
dbania o zdrowy styl życia, który idzie w 
parze z troską o doskonalenie potencjału 
intelektualnego.  

Jarosław Jagaciak
(kierownik szkolenia 

sportowego w LO w Puszczykowie)

Podjęcie decyzji o wyborze przyszłego zawodu 
jest nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza, jeśli tę 

życiową ścieżkę trzeba wybrać już w wieku 15-16 
lat. To ważne, by zdecydować się na szkołę, któ-
ra da dobry zawód. Na pewno sprosta temu zada-
niu Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosi-
nie. To przykład połączenia nowoczesnego kształ-
cenia z wieloletnią tradycją. W mosińskiej szkole 
to na pracodawcy w zakładach pracy spoczywa 
obowiązek praktycznego kształcenia uczniów 
szkoły zawodowej.  Absolwenci branżowej szko-
ły I stopnia są wykwalifi kowanymi pracownika-
mi z trzyletnim stażem pracy, umiejętnościami i 
doświadczeniem zawodowym – takich poszuku-
je rynek pracy. Modne – wcale nie znaczy, że po-
trzebne na rynku. Dlatego tak ważne jest właśnie 
to, by młodzieży zaoferować zawody, które mają 
przyszłość, które są potrzebne w wielkopolskich 
fi rmach. 

W Mosinie zawsze zwraca się na to uwagę. 
Organizowane są dni otwarte, dzień zawodowy, 
podczas których uczniowie poznają szkołę, wi-
dzą jak wyglądają zajęcia praktyczne i jak są wy-
posażone pracownie technikum (technik logi-
styk, technik hotelarstwa). Współpracujący ze 
szkołą pracodawcy, którzy szkolą uczniów szkół 
zawodowych, przedstawiają ofertę podjęcia na-
uki-pracy w różnych zawodach oraz specyfi kę 
swoich przedsiębiorstw. Klasy w szkole bran-
żowej są wielozawodowe, co oznacza, że każdy 
znajdzie coś dla siebie, zgodnie ze swoimi za-
interesowaniami i predyspozycjami. Uczeń dwa 
dni spędza na nauce w szkole, a trzy dni szkoli 
się praktycznie u swojego pracodawcy. – Kształ-
cenie odbywa się według potrzeb rynku pracy i 
jesteśmy z tego dumni – mówi dyrektor szkoły 
Paweł Zawieja. 

– Jak wskazują liczne badania, absolwenci 
szkół zawodowych, obecnie branżowych, są po-

żądani przez pracodawców. Absolwenci bez naj-
mniejszego problemu znajdują zatrudnienie, po-
nieważ w tej chwili rynek pracy ceni osoby 
z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, a 
wynagrodzenie osób z wykształceniem zawodo-
wym jest niejednokrotnie wyższe niż absolwen-
tów szkół wyższych – dodaje. Szkoła branżowa 
i technikum okazują się świetnym wyborem dla 
młodych ludzi, którzy mogą kontynuować naukę 
na studiach wyższych, mając już dobre przygoto-
wanie zawodowe. Tacy pracownicy, jak fryzjerzy, 
ogrodnicy, hydraulicy, elektrycy, mechanicy, ku-
charze są szczęśliwi, gdyż realizują swoje pasje 
zawodowe. 

Paweł Zawieja
(dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie)

Wspieramy naszych uczniów
Wybierając szkołę, młodzież kieruje się nie 

tylko poziomem nauczania i czasem spę-
dzonym na lekcji, ale także tym, co oferuje szkoła 
poza zajęciami obowiązkowymi. Powiat poznań-
ski dba o wszechstronny rozwój ucznia, aby pro-
ces rozwoju nie ograniczał się jedynie do podsta-
wy programowej. 

– W powiecie poznańskim od pięciu lat ucznio-
wie korzystają z „Programu wspierania edukacji”, 
który wspiera uzdolnioną młodzież oraz wyrów-
nuje szanse edukacyjne poprzez stypendia, nagro-
dy oraz dodatkowe zajęcia fakultatywne i poza-
lekcyjne – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański. – Corocznie, podczas październiko-
wej Sesji Rady Powiatu w Poznaniu następuje 
uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu 
w Poznaniu oraz Nagród Starosty Poznańskiego. 
Stypendystami zostają wszyscy uczniowie szkół 
prowadzonych przez powiat poznański, których 
nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz 
klas gimnazjalnych, za bardzo dobre wyniki w na-
uce, gdzie średnia ocen to minimum 5,0 . Przez 
dziesięć miesięcy roku szkolnego otrzymują 250 
zł miesięcznie - dodaje.

Nagrody Starosty Poznańskiego może otrzy-
mać uczeń szkoły prowadzonej przez powiat po-
znański, który wykazał się wybitnymi osiągnięcia-
mi w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej 
lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym, 
albo też jest laureatem konkursu bądź olimpiady 
szczebla krajowego i międzynarodowego. O po-
wyższą nagrodę może także ubiegać się uczeń 
branżowej szkoły I stopnia w szkole prowadzo-
nej przez powiat poznański, który za ostatni rok w 
tej placówce spełnił następujące kryteria: uzyskał 
średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów za-
wodowych, uzyskał ocenę z przedmiotów ogólno-
kształcących nie niższą niż 4,0, uzyskał wzorową 
ocenę z zachowania i nie otrzymał oceny niedosta-
tecznej z żadnego z przedmiotów.

W szkołach prowadzonych przez powiat po-
znański dofi nansowane są także zajęcia fakultatyw-
ne i pozalekcyjne. Corocznie to kwota ok. 350 tys. 
zł. Zajęcia fakultatywne przygotowują maturzy-
stów do zdania egzaminu dojrzałości. Pozwalają na 
systematyczne powtórzenie materiału z podstawy 
programowej oraz ugruntowanie umiejętności roz-
wiązywania arkuszy egzaminacyjnych. 

– Dofi nansowanie zajęć pozalekcyjnych po-
zwala szkołom na zorganizowanie nie tylko cie-
kawych kółek zainteresowań np. spo rtowych, fi l-
mowych czy fotografi cznych, ale także umożliwia 
uzyskanie specjalistycznych umiejętności i certy-
fi katów, np. na zajęciach z automatyki lub elektro-
techniki. Podczas tych zajęć uczniowie poszerza-
ją zakres wiedzy i umiejętności nie objętych pod-
stawą programową, co zwiększa zainteresowanie 
przedmiotem, wybranym zawodem i jednoznacz-
nie przekłada się na poprawę wyników w nauce. 
Takie działania dają ogromną motywację do dal-
szej pracy nad swoim rozwojem – zapewnia To-
masz Łubiński.

Małgorzata Ślęzak


