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Pełny terminarz  
PostęPowania rekrutacyjnego  

znajduje się na str. 42-43

Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Złotowskiego będzie 
odbywał się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową 

www.powiatzlotowski.edu.com.pl



Drodzy uczniowie szkół podstawowych!

Chcąc pomóc w podjęciu bardzo ważnej decyzji jaką jest wybór 
kierunku dalszej edukacji oddaję w Wasze ręce Informator Oświa-
towy zawierający ofertę szkół ponadpodstawowych powiatu zło-
towskiego. Mam nadzieję, że szkołą Waszych marzeń, będzie jedna 
z zaprezentowanych w tym opracowaniu. Zapewniam, że nasza 
szeroka oferta oświatowa może zainteresować każdego z Was.

Absolwenci szkół podstawowych przyjmowani będą do 4-letnich liceów ogólnokształ-
cących i 5-letnich techników oraz do 3-letnich branżowych szkół I stopnia. Absolwenci 
dawnych Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Branżowych I Stopnia będą mogli konty-
nuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia. W niniejszej publikacji umieszczono charak-
terystyki szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu złotowskiego oraz 
ich dane teleadresowe. W informatorze zawarte są szczegółowe informacje na temat po-
szczególnych szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie oraz Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Zawodowego w Złotowie. Ciekawostką w informatorze jest wykaz zrzeszonych 
w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie zakładów rzemieślniczych szkolących pracowników 
młodocianych.

  Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca na terenie naszego powiatu udzie-
la pomocy dzieciom i młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy psycholo-
gicznej, pedagogicznej i logopedycznej, terapii i profilaktyki. 

Informator zawiera oferty edukacyjne dla uczniów, którzy wymagają stosowania spe-
cjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, socjoterapii czy resocjalizacji.

 Uczniowie naszych szkół mogą rozwijać swoje pasje w Powiatowym Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej w Złotowie, w którym funkcjonują koła zainteresowań: edukacyjne, wychowaw-
cze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Oferta edukacyjna szkół powiatu złotowskiego jest niezwykle atrakcyjna i dlatego za-
chęcam do lektury niniejszego informatora oraz do odwiedzania stron internetowych na-
szych placówek. 

Życzę Wam jak najlepszych wyników na egzaminach ośmioklasistów, celujących ocen 
na świadectwach szkolnych oraz trafnych wyborów kierunków w dalszej edukacji.

Powodzenia!

Starosta Złotowski
Ryszard Goławski
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ul. Bohaterów Westerplatte 9
77-400 Złotów
tel. 67 263 25 99
e-mail: kontakt@lozlotow.pl
www.lozlotow.pl
Dyrektor: Katarzyna Cielas

Od kilku lat jesteśmy wśród 
najlepszych liceów w Polsce

oraz Brązowa Szkoła:  
2021, 2020, 2018, 2017, 2016oraz Srebrna Szkoła 2019, 2015

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Złotów

www.lozlotow.pl/oferta

DRODZY UCZNIOWIE!
Zdaniem uczniów i absolwentów jedną z najważniejszych wartości towarzyszących edukacji w naszej szkole jest   
BARDZO DOBRA ATMOSFERA NAUKI. Wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej 
pracy. Wskaźnik EWD (edukacyjnej wartości dodanej) pokazuje, że I LO w Złotowie jest szkołą sukcesu, która skutecznie 
konkuruje nie tylko ze szkołami w powiecie, ale i w Wielkopolsce. Od wielu lat uzyskujemy w rankingu PERSPEKTYW 
tytuł Srebrnej lub Brązowej Szkoły. 

Pozostając szkołą z tradycjami, pracujemy w sposób nowatorski i efektywny. 

PRZYGOTUJEMY WAS DO MATURY na poziomie, który pozwoli Wam otrzymać indeksy najlepszych uczelni. Jako 
szkoła z tradycjami mamy w tym zakresie ponad 70-letnie doświadczenie.

Zajęcia dodatkowe organizowane w naszej szkole gwarantują możliwość rozwoju zainteresowań i pasji.

ZAPRASZAMY DO I LO W ZŁOTOWIE.

Rada Pedagogiczna 
i Dyrektor Szkoły

www.lozlotow.pl
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

klasa Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym języki obce

A
politechniczna

matematyka, język angielski, fizyka

język angielski
język niemiecki

B
prawnicza

język polski, język angielski, 
historia albo wiedza o społeczeństwie

C
przyrodniczo-medyczna

biologia, chemia

D
ekonomiczno-biznesowa

matematyka, język angielski, geografia

e-mail: kontakt@lozlotow.pl, www.lozlotow.pl

ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 25 99

Samorząd Uczniowski: Marcin Kulengowski, Bruno Massel-Chara, Adam Wojtuń, Laura Żeromska, Maria Kasińska, 
Małgorzata Lach, Ireneusz Brewka – opiekun samorządu
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

facebook/lozlotow

Dlaczego warto się u nas uczyć?
wysoka zdawalność egzaminów •	
maturalnych,
niepowtarzalny klimat i rodzinna •	
atmosfera,
zadowoleni uczniowie, •	
wieloletnia tradycja w nauczaniu,•	
szkoła jest bezpieczna i przyjazna,•	
innowacyjni nauczyciele,•	
interaktywne pomoce naukowe,•	
sala gimnastyczna z siłownią,•	
dobrze wyposażona biblioteka szkolna •	
ze stanowiskami komputerowymi,
dobra lokalizacja – w centrum miasta •	
w pobliżu dworca PKP i PKS,
wieloletnia współpraca z Uniwersytetem •	
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile,
zajęcia w laboratoriach naukowych •	
i pracowniach specjalistycznych 
ośrodków akademickich oraz zajęcia 
terenowe pod opieką pracowników 
naukowych,
klasy akademickie•	  - moduł fizyczny 
i historyczny, 
udział w •	 superligach przedmio-
towych (matematyka, historia, 
j. angielski, geografia) – stały kontakt 
z uczniami liceów w Wielkopolsce 
dzięki  nowoczesnej sali wideokonfe-
rencyjnej,
udział w projektach: Szkoła Promująca •	
Zdrowie, Twoje dane – Twoja sprawa,

możliwość uzyskiwania •	 stypendiów 
za wyniki w nauce, działalność nauko-
wą, społeczną, artystyczną i sportową.

Poza lekcjami 
Teatr •	 DRUGIE DNO,
gazetka szkolna •	 „LOkomotywa”,
szeroka działalność charytatywna i wo-•	
lontariat: Szlachetna Paczka, WOŚP,
aktywna współpraca ze stowarzysze-•	
niami i instytucjami,
prężnie działający •	 Samorząd 
Uczniowski,
dyskoteki i imprezy szkolne,•	
szerokie spektrum przedsięwzięć •	
kulturalnych i artystycznych,
wycieczki•	  krajoznawczo-turystyczne 
po Polsce i Europie,
liczne wycieczki dydaktyczne,•	
bezpłatne zajęcia•	  w szkole organizo-
wane we współpracy z POPP:

literackie,•	
krajoznawczo-turystyczne,•	
z języka angielskiego,•	
sportowe.•	

Myślę, że I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Złotowie jest szkołą stwo-
rzoną specjalnie dla mnie. Tutaj 
mogę rozwijać swoje wszystkie 
zainteresowania i marzenia. Są 
tu wspaniali nauczyciele, którzy 
integrują się z uczniami i budu-
ją z nimi wyjątkową więź. Moi 
rówieśnicy również są dla mnie 
idealni gdyż mamy podobne 
cele do osiągnięcia i możemy 
razem dążyć do ich spełnie-
nia. Poziom nauczania jest tu 
bardzo wysoki i nie mam wąt-
pliwości że wyniosę z tej szkoły 
ogromną ilość wiedzy.

Antoni Pająk 
– uczeń klasy III D

Nasza szkoła ma wiele trady-
cji, które odbywają się co roku 
i są przyjemną odskocznią od 
codziennej nauki, na przykład 
„kotowanie” pierwszaków!
Czekamy na Was z otwartymi 
ramionami!

Justyna Jędrzejczyk, 
Daniel Gwizdowski 
– uczniowie klasy II A

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach nauki.
Absolwenci I LO w Złotowie studiują na prestiżowych uczelniach.
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ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel. 67 263 25 99

e-mail: kontakt@lozlotow.pl, www.lozlotow.pl

Sport
„Szkoła w Ruchu”•	  – tytuł nadany przez Ministra Edukacji 
Narodowej jedynej szkole ponadgimnazjalnej w powiecie, 
sukcesy sportowe w piłce nożnej, pływaniu, lekkiej atletyce, •	
szachach, tenisie stołowym i innych,
„Ogólniada”•	  – szkolny dzień sportu i zdrowia,
rozgrywki indywidualne i międzyklasowe o mistrzostwo szkoły w wielu dyscyplinach, •	
zajęcia pozalekcyjne z siatkówki, tenisa ziemnego •	
prężnie działający wolontariat sportowy.•	

Nasze sukcesy
Nasi absolwenci uzyskują wysoką zdawalność matur.•	

Rok szkolny 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Zdawalność 100% 98,86% 100% 100% 98,97% 100%

Od kilku lat uzyskujemy tytuł: SREBRNEJ SZKOŁY w roku 2019 i 2015, a w latach •	
2016-2018 oraz 2020-2022 tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY.
Otrzymaliśmy wyróżnienie •	 „Wielkopolska Szkoła Roku” przyznane  
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.
Uczniowie naszego liceum osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach •	
przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych na szczeblu regionalnym 
i ogólnopolskim.

Uważam, że wybór nauki 
w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marii Skłodowskiej Curie 
w Złotowie był moim najlep-
szym wyborem i cieszę się, że 
mam okazje uczyć się w tej 
placówce. Jest to mój pierwszy 
rok i już wiem, że mamy świet-
ną kadrę nauczycielską – ludzi, 
którzy uczą z pasją. Poznałam 
w naszej szkole również wie-
le nowych osób i widzę, jak 
niektórzy dokładają swoją 
cegiełkę do budowania naszej 
szkolnej społeczności.

Julia Bielecka 
– uczennica klasy I B

Na początku roku szkolnego, 
kiedy zobaczyłem szkołę, ba-
łem się, że się tutaj nie odnajdę, 
jednak się myliłem. Szkoła oka-
zała się miejscem idealnym dla 
mnie. Mogę rozwijać swoje za-
interesowania, czuję, że jest to 
moje miejsce i wiem, że zawsze 
zostanę wysłuchany, zarówno 
przez nauczycieli, jak i znajo-
mych z klasy.

Mateusz Wójcik 
– uczeń klasy I B

W I LO w Złotowie panuje bar-
dzo miła i przyjazna atmosfera. 
Pomimo obaw, bardzo łatwo 
udało nam się tutaj odnaleźć 
i wierzymy, że każdemu w tej 
szkole się to udaje.

Maria Kaper,  
Wanessa Karolak, 
Julia Kabath 
– uczennice klasy I B
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Kierunek Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Języki obce Przedmioty 
punktowane

przyrodniczo-ekologiczny
biologia, geografia, język angielski,
przedmiot dodatkowy: ekologia 

język angielski,  
język niemiecki

język polski, matematyka,
biologia, geografia

medialny
język polski, wos, język angielski  
przedmiot dodatkowy: edukacja medialna

język polski, matematyka,
geografia, wos

lingwistyczny język angielski, geografia
język angielski,  
język hiszpański

język polski, matematyka, 
język angielski, geografia

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

Plac Wolności 1/2
77-400 Złotów
tel./fax 67 265 00 60  
sekretariat@zsezlotow.edu.pl
www.zsezlotow.edu.pl
Dyrektor Marek Skórcz

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Złotów

zapraszamy na drzwi otwarte 9 kwietnia
2022 roku

od godz. 10:00

ii Liceum ogólnokształcące
absolwenci szkoły podstawowej (4 letni okres nauki)
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

technikum nr 2
absolwenci po szkole podstawowej (5 letni okres nauki)

Zawód / kwalifikacje Przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym

Języki 
obce

Przedmioty 
punktowane

technik ekonomista
eka.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
eka.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych.
geografia

jęz
yk

 an
gi

el
sk

i, j
ęz

yk
 ni

em
ie

ck
i

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy

technik rachunkowości
eka.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych.
eka.07. Prowadzenie rachunkowości.

technik programista
inF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych.
inF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

matematykatechnik informatyk
inF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
inF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych. język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy

technik fotografii i multimediów
aud.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
aud.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

język angielski
technik reklamy
PgF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego. 
PgF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

szkoła Policealna nr 2
technik administracji (2 lata)•	
technik bezpieczeństwa •	
i higieny pracy (1,5roku)

 @ z s e z l o t o w   e k o n o m _ z l o t o w   p o s t e d . z s e z l o t o w. e d u . p l 9



Perspektywy zatrudnienia

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Praktyka zagraniczna, któ-
rą odbyliśmy w Maladze 
w Hiszpanii, to był naprawdę 
niezapomniany czas. Będzie-
my wspominać go do końca 
życia!

- uczniowie klasy 4 - technik 
organizacji reklamy

Spośród wielu szkół wybraliśmy 
Ekonom. Nie żałujemy naszego 
wyboru! Panuje tutaj bardzo 
przyjemna atmosfera. Wielu 
starszych uczniów jest chęt-
nych do pomocy. Wszyscy są 
równi i nikt się nie wywyższa.

Emil i Nataniel 
– uczniowie klasy 3  
- technik reklamy i technik 
fotografii i multimediów

Ekonom to szkoła, w której 
zdobywamy wiedzę i posze-
rzamy horyzonty, ale przede 
wszystkim budujemy relacje 
i więzy międzyludzkie.

Asia i Roksana – uczennice 
klasy 2 liceum

Technik ekonomista,  
technik rachunkowości:

pracownik administracyjno-biurowy,•	
pracownik działu księgowości,•	
księgowy,•	
specjalista ds. kadr i płac,•	
doradca ubezpieczeniowy,•	
doradca klineta w banku,•	
analityk finansowy,•	
specjalista ds. podatków,•	
magazynier,•	
asystent managera.•	

Technik informatyk:
instalator i administrator  •	
systemów operacyjnych,
administrator sieci komputerowych,•	
administrator, projektant  •	
i programista baz danych,
instalator, serwisant  •	
sprzętu komputerowego.

Technik programista:
programista obiektowy,•	
programista aplikacji desktopowych,•	
projektant systemów informatycznych,•	
projektant aplikacji internetowych,•	
projektant aplikacji mobilnych.•	

Technik fotografii i multimediów:
pracownik działu kreatywnego •	
i produkcyjnego,
projektant grafiki (art designer),•	
fotoreporter,•	
operator kamery, montażysta,•	
fotograf ślubny lub portretowy,•	
youtuber.•	

Technik reklamy:
agent reklamowy,•	
pracownik zespołu do spraw obsługi •	
zlecenia (account manager),
autor tekstów i sloganów (copywriter),•	
projektant grafiki (art designer),•	
pracownik działu marketingu i reklamy,•	
specjalista do spraw kształtowania opinii •	
publicznej (public relations).
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Dlaczego warto nas wybrać?

Gwarantujemy solidną wiedzę i szansę rozwoju zainteresowań i umiejętności w realizowanych w szkole projektach.
· Realizujemy projekty: 

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” -  – współpraca z Politechniką Poznańską, Urzędem Marszałkowskim 
i CDN w Pile w ramach kształcenia zawodowego połączonego z płatnymi stażami w przedsiębiorstwach oraz zajęciami 
w nowoczesnych laboratoriach,
„Postaw na doświadczenie zawodowe” w ramach programu ERASMUS+ -  – praktyki zawodowe w zakładach 
i przedsiębiorstwach w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Uczestnicy stażu otrzymują dokument Europass Mobilność,
„Europejski azymut zawodowy”  - w ramach programu ERASMUS+ – praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii 
oraz zajęcia językowe i kulturowe w szkole,
„Liga Niezwykłych Umysłów” -  – projekt nauki języków programowania przeznaczony dla informatyków i programistów,
„Samobadanie to Zapobieganie” -  – edukacja w zakresie chorób nowotworowych.
Wykwalifikowani nauczyciele•	  – otwarci na ucznia.
Pracownie zawodowe wyposażone w odpowiedni sprzęt:•	  fotograficzna, informatyczna, ekonomiczna, reklamowa.
Najnowsze, profesjonalne oprogramowanie•	  (Adobe Creative Cloud m.in.: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 
Adobe Illustrator, pakiet Insert).
Możliwość realizacji swoich pomysłów w ramach Samorządu Uczniowskiego.•	
Biblioteka wyposażona w najnowsze bestsellery.•	
Dogodna lokalizacja•	  – centrum miasta.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Współpracując z redakcją Posted nauczyłam się wielu przydatnych umiejętności i poznałam wspaniałych i utalento-
wanych ludzi. Lata spędzone w Ekonomie udowodniły mi, że nasza kadra nauczycielska składa się z samych pozy-
tywnych i kompetentnych osób. Poleciłabym Ekonom każdemu ambitnemu, młodemu człowiekowi, który nie 
boi się wyzwań i czuje potrzebę rozwoju.

Wiktoria Topolewska – absolwentka szkoły

 @ z s e z l o t o w   e k o n o m _ z l o t o w   p o s t e d . z s e z l o t o w. e d u . p l 11



Pomożemy Ci osiągnąć sukces!
Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych  1. 
(znacznie powyżej średniej krajowej!): 
- maturalnych w latach 2010-2021 od 96% do100%, 
- zawodowych w latach 2010-2021 od 70% do 100%.

W ostatnich latach odnotowaliśmy sukcesy w Rankingu Szkół 2. 
Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w kategorii 
technikum. Najświeższe to: 
- tytuł Złotej Szkoły, 2022 r. – 9 miejsce w Wielkopolsce i 95 
w kraju – Technikum Nr 2, 
- tytuł Srebrnej Szkoły, 2021 r. – 10 miejsce w Wielkopolsce i 145 w kraju – Technikum Nr 2, 
- tytuł Srebrnej Szkoły, 2020 r. – 29 miejsce w Wielkopolsce i 282 w kraju – Technikum Nr 2, 
- tytuł Srebrnej Szkoły, 2019 r. – 10 miejsce w Wielkopolsce i 165 w kraju – Technikum Nr 2. 

Zdobyliśmy tytuł Najlepszej Szkoły Dekady 2008-2018 w okręgowym turnieju Talentów 3. 
„Akademia Księgowego”.

Osiągamy liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu regionalnym, okręgowym, 4. 
wojewódzkim i krajowym. 
- Olimpiada Historyczna – finalista etapu okręgowego, 
- Olimpiada Przedsiębiorczości – finaliści etapu okręgowego,  
- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – finalista etapu centralnego w 2021 r., 
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – finaliści etapu okręgowego, 
- Olimpiada Teologii Katolickiej – finalista etapu centralnego, 
- Olimpiada Ekologiczna – finaliści etapu regionalnego, 
- Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej – finalista etapu wojewódzkiego, 
- Turniej Talentów – Akademia Księgowego – I miejsce w 2015 r. i 2018 r., Laureaci w 2014 r., 
2015 r., i 2018 r., 
- Olimpiada Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce – finaliści etapu krajowego, 
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalista etapu krajowego,  
- Regionalny Konkurs Matematyczny – I miejsce w 2018 r. (kategoria - technika), 
- Konkurs Głośnego Czytania Prozy Anglojęzycznej – II miejsce 2018 r., I miejsce 2019 r., 
- Wojewódzki Konkurs literacki – laureat konkursu, 
- Konkurs Wiedzy o Prawie – finaliści etapu wojewódzkiego, 
- Powiatowy Konkurs Historyczny – I miejsce w latach 2017 r., 2018 r., 
- Powiatowe Dyktando – I miejsce w 2021 r. 
- liczne sukcesy uczniów w konkursach językowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, 
fotograficznych.

Sukcesy sportowe: 5. 
Od lat zajmujemy czołowe miejsca w powiecie, rejonie w dyscyplinach: piłka nożna chłopców, 
tenis stołowy, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, piłka 
siatkowa chłopców i dziewcząt, unihokej, szachy.

Drużyna Szpiku przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zdobyła 6. 
Nagrodę Powiatu Złotowskiego z 2017r. w kategorii Osobowość Roku.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

D o ł ą c z  d o  n a j l e p s z y c h !

Zapraszam absolwen-
tów szkół podstawo-
wych do naszej szkoły. 
Proponujemy interesu-
jące kierunki w liceum 
ogólnokształcącym, 
a także bogatą ofertę 
nauki w technikum. Nie 
tylko dobrze kształci-
my, o czym świadczą 
wysokie wyniki egza-
minów maturalnych 
i zawodowych (tytuł 
„Złotej Szkoły 2022, 
2015 i Srebrnej 2021, 
2020, 2019 i 2016” 
-Technikum nr 2 oraz 
„Brązowej Szkoły 
2021” -II Liceum Ogól-
nokształcącego), lecz 
także dajemy możli-
wość wszechstronnego 
rozwoju osobowego 
poprzez udział w pro-
jektach, konkursach, 
olimpiadach i zawo-
dach sportowych. 
Oferujemy atrakcyjne 
praktyki, również za-
graniczne, (Hiszpania, 
Portugalia, Włochy) 
oraz płatne staże u pra-
codawców dające do-
datkowe umiejętności 
zawodowe.

Dyrektor –  
Marek Skórcz
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Co nas wyróżnia?

Naciśnij klamkę i wejdź 
do  naszej szkoły, ona otwo-
rzy przed Tobą swoje drzwi, 
które Ci wskażą drogę 
do bycia Człowiekiem.

Klaudia Senska 
– przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego

Nasza piątka handlowców 
miała szansę odbyć praktyki 
w największym hipermarkecie 
Continente Colombo w Lizbo-
nie. Dzięki temu zdobyliśmy 
wiedzę i doświadczenie za-
wodowe. Również mieliśmy 
okazję zwiedzić różne zakątki 
Portugalii.

– uczennice  klasy 4 - technik 
handlowiec

Profesjonalna kadra.•	

Nauczamy modułowo w wybranych •	
zawodach – nowatorskie nauczanie 
w zawodach: technik informatyk i technik 
programista.

Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych •	
umiejętności potwierdzonych dyplomami 
w formie kursów informatycznych: 
konfiguracja routerów Wi-Fi, obsługa 
systemu do zarządzania firmą, konfiguracja 
przełączników zarządzalnych, obsługa 
oprogramowania biurowego.

Aktywnie współpracujemy z pracodawcami •	
(praktyki zawodowe, płatne staże dla 
uczniów, zajęcia w specjalistycznych 
laboratoriach).

Oferujemy atrakcyjne praktyki zagraniczne •	
(Hiszpania, Portugalia, Włochy).

Nasi uczniowie cieszą się dobrą opinią •	
pracodawców.

Posiadamy: •	
- nowoczesną bazę dydaktyczną, 
- dobrze wyposażone sale lekcyjne 
i specjalistyczne pracownie, 
- salę telekonferencyjną, 
- Multimedialne Centrum Informacji.

Ośrodki egzaminacyjne – uczeń zdaje •	
egzaminy w swojej szkole.

W szkole działają: •	
- Samorząd Uczniowski, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
- Szkolne Koło Caritas.

Uczniowie rozwijają •	
swoje pasje w redakcji 
internetowej POSTED 
Ekonom.

Proponujemy zdrowy styl życia.•	

Aktywnie działamy w Drużynie Szpiku •	
Złotów – propagujemy ideę honorowego 
krwiodawstwa i przeszczepu szpiku.

W opinii uczniów i rodziców jesteśmy szkołą •	
bezpieczną i przyjazną.

Działamy w ramach wolontariatu (Szlachetna •	
paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

Współpracujemy: •	
- z uczelniami (UAM w Poznaniu, Politechnika 
Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Akademia Nauk Stosowanych 
im. Stanisława Staszica w Pile) i instytucjami 
lokalnymi, 
- z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej 
w ramach zajęć pozalekcyjnych (zajęcia: 
teatralne, taneczne, medialne, sportowe, 
brydżowe).

Organizujemy wycieczki dydaktyczne •	
i rekreacyjne krajowe i zagraniczne.

 @ z s e z l o t o w   e k o n o m _ z l o t o w   p o s t e d . z s e z l o t o w. e d u . p l 13



CKZiU  
77- 400 Złotów 
ul. Norwida 10 
tel. 67 263 30 41

Dyrektor  
Grzegorz Kolera
grzegorz.kolera@ckziu-zlotow.pl

CKZiU -

CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

Złotów

Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego	w	Złotowie	•	www.ckziu-zlotow.pl
Szkoły im. Hipolita Cegielskiego

Drodzy Uczniowie! Drodzy Młodzi Przyjaciele!
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie powstało na bazie szkół zawodowych prawie 
z 80 – letnią tradycją. Każdego roku rozwijamy ofertę edukacyjną tak, aby absolwenci naszych szkół byli atrakcyjni 
na rynku pracy. Od wielu lat prowadzimy kształcenie zawodowe na poziomie technikum i  branżowej szkoły I stopnia, 
i zapewniam – znamy się na tym. 
 Szczególnej uwadze polecam sprawdzone kierunki: na bazie technikum – technika elektryka, elektronika, 
mechanika pojazdów samochodowych, logistyka oraz żywienia i usług gastronomicznych; oraz na bazie branżowej 
szkoły I stopnia– ślusarza i magazyniera - logistyka, mechanika pojazdów samochodowych oraz kucharza, 
tak poszukiwanych dzisiaj na rynku pracy.
 Ci z Was, którzy wybiorą ślusarza, będą uczyć się tego zawodu, korzystając z nowej wiertarko – frezarki ufundowanej 
przez złotowską firmę ROMB, z którą nasza Szkoła ściśle współpracuje. Jednocześnie ta nowa znajomość zapewni 
absolwentom miejsca pracy.
 Obserwując potrzeby lokalnego rynku, na którym widać rozwój infrastruktury w powiecie złotowskim, 
postanowiliśmy poszerzyć ofertę  branżowej szkoły I stopnia o zawód  magazynier - logistyk. Jeśli chcesz pracować 
w centrach logistycznych w naszym rejonie, to zawód idealny dla Ciebie.
 Zwróćcie również uwagę na liceum ogólnokształcące – oddział przygotowania wojskowego pod patronatem 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Musztra w mundurze wojskowym, który nasza placówka zapewnia, na pewno nie 
będzie Wam straszna.
 W Centrum możecie się uczyć i rozwijać swoje pasje. Naszym priorytetem jest wyedukowanie uczniów na 
fachowców w swojej dziedzinie. Doskonale sprzyjają temu wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesna 
baza dydaktyczna.
Zresztą przekonajcie się sami.

Zapraszamy do CKZiU w Złotowie  
Dyrektor 

Grzegorz Kolera
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CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

STRUKTURA SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

TECHNIKUM
•	 technik	elektronik
•	 technik	elektryk
•	 technik	logistyk
•	 technik	pojazdów 

samochodowych
•	 technik żywienia i usług 

gastronomicznych

Technikum nr 1  
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
 ul. Norwida 10 
Wicedyrektor 

Joanna  
Maniak

III Liceum Ogólnokształcące 
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
ul. Norwida 10 
Wicedyrektor  

Joanna  
Maniak

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 
im. Hipolita Cegielskiego

Złotów  
 ul. 8 Marca 5
Wicedyrektor  

Lucyna  
Chwedczyk

BRANżOWA SZKOŁA 
II stopnia 
•	 technik	elektryk
•	 technik	handlowiec
•	 technik	pojazdów	

samochdowych
•	 technik żywienia i usług 

gastronomicznych

Branżowa Szkoła II stopnia 
w systemie zaocznym

Złotów  
ul. Norwida 10
Wicedyrektor 

Tomasz  
Wojciechowski

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Złotów, ul. Norwida 10 

Wicedyrektor Tomasz Wojciechowski

Centrum Kształcenia Zawodowego
Złotów, ul. Norwida 10 

Wicedyrektor Tomasz Wojciechowski

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
•	 oddział	przygotowania	

wojskowego 
pod patronatem 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej

BRANżOWA SZKOŁA 
I stopnia 
•	magazynier	-	logistyk 

NOWOŚĆ!

•	 ślusarz*
•	mechanik	pojazdów	
samochodowych*

•	 kucharz
•	 sprzedawca
•	 klasa	wielozawodowa

*	(praktyka	odbywa	się	
w warsztatach szkolnych)
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technik pojazdów samochodowych
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CKZiU Złotów, ul. Norwida 10

NAUKA ZAWODU - INWESTYCJA XXI WIEKU!

*W klasie wielozawodowej możesz się kształcić, między innymi, w zawodach: stolarz, sprzedawca, rolnik, kucharz, kelner, cukiernik, piekarz, 
operator obrabiarek skrawających, tapicer, elektryk, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, murarz-
tynkarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz, zdun, 
złotnik, operator maszyn leśnych i wielu innych.
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POZNAJ NASZE ATUTY!

Dlaczego warto wybrać szkołę w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Złotowie?

PO PIERWSZE: POŁOżENIE 
Wiesz, jak do nas trafić? 

To nic trudnego! Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
jest największą placówką oświatową Powiatu Złotowskiego.  
Mieści się w Złotowie, mieście powiatowym, do którego łatwo i szybko 
można dotrzeć dostępnymi środkami komunikacji (PKS i PKP). 

PO DRUGIE: WYPOSAżENIE 
Czy wiesz, że edukacja w CKZiU spełnia najwyższe 
standardy pod względem wyposażenia?

Nasza szkoła zapewni Tobie:

•	 profesjonalne,	 bogato	 wyposażone	 i	 klimatyzowane	
pracownie komputerowe, 

•	 ośrodki	egzaminacyjne,	w	których	zdasz	egzaminy	zawodowe	
na znanych Ci urządzeniach i przyrządach pomiarowych, 
w znanym i bliskim Ci otoczeniu, 

•	 specjalistyczne,	 bardzo	 dobrze	 wyposażone,	 służące	
do nauki przedmiotów zawodowych, pracownie m.in.: 
elektryczne, elektroniczne, gastronomiczne, logistyczną, 
mechatroniczną  i pneumatyczną oraz super nowoczesną 
pracownię diagnostyki samochodowej i pracownie obróbki 
skrawaniem. Możemy sie pochwalić, że posiadamy również 
obrabiarki CNC.

•	 większość	darmowych	podręczników,	przez	 cały	 cykl	 nauki	
dla uczniów podejmujących naukę w zawodzie kończącym 
się maturą (technikum, liceum ogólnokształcące),

•	 dofinansowanie zakupu produktów spożywczych na zajęcia 
praktyczne odbywające się w pracowniach żywienia, 

•	 bezpłatne korzystanie z siłowni wewnętrznej i z siłowni 
na świeżym powietrzu oraz z boisk sportowych,

•	 profesjonalnie	wyposażoną	siłownię	wewnętrzną,	dostępną	
dla uczniów także po lekcjach,

•	 bogato wyposażoną nową salę gimnastyczną, 

•	 dostęp do bibliotek z multimedialnym centrum informacyjnym,

•	 klasopracownie	 wyposażone	 w	 nowoczesny	 sprzęt	
multimedialny,

•	 transport	 młodzieży	 na	 zawody	 sportowe	 nowym,	
komfortowym busem Renault Trafic, 

•	 bezpłatny	dostęp	do	Wi-Fi.

PO TRZECIE: BEZPIECZEŃSTWO 
U nas poczujesz się bezpiecznie!

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 
przestrzega się najwyższych standardów bezpieczeństwa.  
Zapewniamy monitoring, a także opiekę pedagogiczną, 
psychologiczną i medyczną. Zapewniamy też podstawowe 
ubezpieczenie ucznia od nieszczęśliwych wypadków. Wszystko 
po to, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie! 

Rodzicu - będziemy czuwać nad bezpieczeństwem  
Twojego Dziecka!

C K Z i U  -  e d u k a c j a  p r z y s z ł o ś c i ! 17



Z a p l a n u j  s w o j ą  p r z y s z ł o ś ć  i  p r z y j d ź  d o  n a s !

CKZiU - UGRUNTOWANA MARKA!

PO CZWARTE: OFERTA EDUKACYJNA 
Czy zdajesz sobie sprawę, że wykształcenie zawodowe jest 
obecnie najatrakcyjniejsze na rynku pracy? Kończąc naszą 
szkołę, nie będziesz bezrobotny! Będziesz absolwentem 
poszukiwanym przez pracodawców!

Dlatego wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy, 
proponujemy Tobie wykształcenie zawodowe! Nasza oferta 
kształcenia jest bardzo bogata; stanowi ponad 35 zawodów!

 Możesz wybrać coś dla siebie spośród pięciu kierunków 
oferowanych w Technikum im. Hipolita Cegielskiego 
w Złotowie. Uczniowie tej szkoły swoje doświadczenie 
zawodowe zdobywają w nowoczesnych pracowniach oraz 
podczas organizowanych dla nich praktyk w kraju i za granicą. 

Absolwenci technikum zdają egzaminy zawodowe oraz 
maturę, która daje im możliwość dalszego kształcenia 
na uczelniach wyższych. 

 Możesz także wybrać spośród wielu ciekawych zawodów 
oferowanych w Branżowej Szkole I stopnia im. Hipolita 
Cegielskiego w Złotowie. Co więcej, Ty sam decydujesz 
o miejscu odbywania praktyki. Jeżeli będziesz miał 
trudności z jej znalezieniem, zawsze pomocą w tym 
zakresie służy Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie.

Kończąc Branżową Szkołę I stopnia, będziesz miał również 
szansę dalszego zdobywania wiedzy w Branżowej Szkole 
II stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

UWAGA: Jeżeli masz już ukończone 18 lat i nie możesz 
rozpocząć nauki zawodu u rzemieślnika jako młodociany 
pracownik, wybierz jeden z atrakcyjnych zawodów 
oferowanych przez szkołę i podejmij naukę w Centrum 
Kształcenia Zawodowego. 

Szczególnie polecamy naukę w zawodach: ślusarz, 
po ukończeniu którego najlepsi uczniowie znajdą 
zatrudnienie w firmie ROMB S.A. Nowością jest zawód 
magazynier-logistyk.

 Oferujemy Tobie także naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w oddziale przygotowania wojskowego pod patronatem 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Po ukończeniu tej szkoły, 
uzyskujesz dodatkowe punkty i możesz ubiegać się o indeks 
wyższych szkół. W klasach mundurowych uczniowie otrzymują 
pełny strój taktyczny i dofinansowanie na obóz kondycyjny. 
W ramach programu Erasmus + uczniowie klas LO mogą 
uczestniczyć w tygodniowej wymianie zagranicznej.

PO PIĄTE: DODATKOWE KWALIFIKACJE 
I KOMPETENCJE ZAWODOWE  
W ramach projektów realizowanych w roku szkolnym 2022/2023 
uczniowie mogą brać udział w kursach zawodowych i zdobyć 
umiejętności cenione i poszukiwane na rynku:

 operator obrabiarek CNC,

 operator mechanicznej obróbki skrawaniem,

 profesjonalne blacharstwo samochodowe,

 prawo jazdy kategorii B,

 użytkowanie wózków jezdnych,

 pakiet kursów kulinarnych z: kursem barmańskim, baristy, 
sushi, dietetycznym, dekorowania ciast, somelierskim 
i kelnerskim,

 kurs mechatronicznych systemów sterowania i sterowania 
obrabiarkami CNC,

 kurs eksperta logistyki i spedycji,

 uprawnienia elektryczne do 1 kV (dla specjalności technik 
elektryk).
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J e s t e ś m y  n a  b i e ż ą c o  z  t r e n d a m i  n a  r y n k u  p r a c y !

NAUKA ZAWODU W SOLIDNYM WYDANIU!

PO SZÓSTE: WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
LOKALNYMI  
CKZiU w Złotowie współpracuje z:

 Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie, dzięki temu 
bez problemów będziesz mógł zrealizować praktykę zawodową. 
Bardzo cenimy tę współpracę. Nasi uczniowie, jako pracownicy 
młodociani, zatrudniani są w różnych zakładach rzemieślniczych,

 Przedsiębiorstwem ROMB S.A., które wspiera edukację 
praktyczną na warsztatach szkolnych, modernizując park maszyn. 
Firma zapewnia też najlepszym uczniom, kończącym szkołę, 
zatrudnienie,

 Zakładami Unimetal S.A. i Renol, gdzie możesz realizować 
zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 

 Eneą Operator Sp. z o. o. – zapewnia Tobie ciekawe praktyki 
zawodowe. Ta firma jest zainteresowana absolwentami, 
którzy mogą podjąć pracę w energetyce. W 2018 r. podpisana 
została umowa dotycząca współpracy między szkołą  
a Eneą Operator  Sp. z o.o., 

 Komendą Powiatową Policji w Złotowie,

 Komendą Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie,

 Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile,

 Złotowską Spółdzielnią Handlowo-Produkcyjną, 

 Inspekcją Transportu Drogowego w Pile,

 KRUS-em, ARiMR-em, ODR-em.

PO SIÓDME: WSPÓŁPRACA Z WYżSZYMI 
UCZELNIAMI 
W związku z tym, że nasza szkoła to szkoła zawodowa, 
współpracujemy z następującymi wyższymi uczelniami:  

 Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym 
w Szczecinie,

 Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, 

 Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, 

 Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,

 Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile, 

 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, 

 Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, 

 Szkołą Główną Handlową w Warszawie, 

 Szkołą Policji w Pile. 
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D z i ę k i  C K Z i U  z n a j d z i e s z  p r a c ę !

BĄDź UCZNIEM Z PERSPEKTYWAMI!

PO ÓSME: PROJEKTY UNIJNE 
Pogłębiaj wiedzę i umiejętności. Weź udział w projektach 
unijnych. 

 Otrzymaliśmy akredytację na realizację projektów unijnych 
na następne 5 lat. W ramach dofinansowania unijnego 
uczniowie technikum odbywają swoje praktyki również poza 
granicami kraju, poznając nowe rozwiązania techniczne, 
ucząc się języka obcego i zwiedzając nowe kraje Europy. 
Uczniowie LO - co jest nowością w naszej placówce - mają 
zagwarantowany tygodniowy wyjazd, w celu poszerzenia 
swoich umiejętności wojskowych i udzielania pierwszej 
pomocy. Będą współpracować z rówieśnikami, ucząc się 
i poznając kulturę odwiedzanego kraju.

 W roku 2022/2023 realizujemy, z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa, kursy i szkolenia dla uczniów 
w ramach projektów: „Wzrost potencjału zatrudnialności 
absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego 
CKZiU jako wsparcie dla rozwoju w północnym regionie 
Wielkopolski” oraz Wzmocnienie eliminowania zawodów 
deficytowych w Północnych Wlkp., przez zaangażowanie 
potencjału możliwości, w kształceniu zawodowym CKZiU 
w Złotowie - „Dobry start w zawodową przyszłość”. 
Uczestnicy ww. kursów i szkoleń zdobywają dodatkowe 
kompetencje i umiejętności cenione na rynku pracy.

PO DZIEWIĄTE: UCZNIOWSKIE OSIĄGNIĘCIA 
 Konkursy przedmiotowe: matematyczne, informatyczne, 

językowe, historyczne, recytatorskie i ortograficzne.

 Mamy w szkole finalistów konkursów: logistycznych, 
językowych, historycznych, artystycznych, sportowych 
i militarnych. 

 Nasi uczniowie biorą udział również w konkursach 
branżowych, w których sprawdzają swoją wiedzę 
zawodową. Mowa tu o konkursach: fryzjerskich, stolarskich, 
kulinarnych, związanych z logistyką, mechaniką i robotyką.

 Zwyciężaliśmy także w olimpiadach. Mamy laureatkę 
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu.

 Organizowaliśmy również wewnątrzszkolne rywalizacje 
o tematyce: motoryzacyjnej, rolniczej, żywieniowej, 
gastronomicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Reprezentowaliśmy Centrum w licznych zawodach 
sportowych niejednokrotnie stając na podium.

 Nasi uczniowie zdobyli Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo 
Europy oraz zwyciężyli Puchar Świata w podnoszeniu 
ciężarów! 

 Gdy po ustaniu pandemii będziesz dysponował 
wolnym czasem, zapraszamy do uczestnictwa 
w zajęciach pozalekcyjnych: sekcjach sportowych, 
kółkach przedmiotowych, zajęciach fakultatywnych 
i wyrównawczych.   

 Nasza uczennica zdobyła tytuł drugiej wicemistrzyni 
Polski WADF Urban Street solo juniorzy.

 Absolwentka Branżowej Szkoły I stopnia zdobyła tytuł 
Wielkopolskiego Czeladnika Roku.
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SZKOŁA FACHOWCÓW – TWÓJ ZAWÓD, TWOJĄ PRZYSZŁOŚCIĄ!

PO DZIESIĄTE: INICJATYWY SZKOLNE 
Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, pełną energii i masz głowę 
pełną pomysłów (i będziesz uczniem CKZiU), możesz przyłączyć 
się do Samorządu Szkolnego. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i ich inicjatywie:

 we wrześniu bierzemy udział w Narodowym Czytaniu 
Literatury pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej,

 przygotowujemy akcje prozdrowotne - zdrowo 
się odżywiamy, ćwiczymy i chodzimy na spacery,

 organizujemy turnieje szkolne w piłkę nożną z okazji Dnia 
Sportu,

 aby pogłębić świadomość prozdrowotną, organizujemy 
dla uczniów konferencje, happeningi np. monitorujące 
zdrowy styl życia i odżywiania,

 obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych, w ramach 
którego w naszej komfortowej auli szkolnej odbywają 
się projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej,

 bawimy się podczas dyskotek szkolnych,

 przygotowujemy akcje charytatywne,

 przygotowujemy catering na imprezy szkolne 
i pozaszkolne,

 przeprowadzamy dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
tematyczne konkursy, zachęcające do wyboru danego 
zawodu i do sprawdzenia swoich umiejętności związanych 
z określoną branżą,

 udzielamy się społecznie, porządkując cmentarze oraz biorąc 
udział w akcjach ekologicznych, jak np. „Sprzątanie Świata”, 
czy zbierając makulaturę,

 organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. 

PO JEDENASTE: TRADYCYJNE UROCZYSTOŚCI 
SZKOLNE 
Świętuj i baw się razem z nami, bo w CKZiU:

 odbywają się tradycyjne „Otrzęsiny uczniów klas 
pierwszych” na wesoło,

 bale studniówkowe,

 z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują 
jasełka, a potem w poszczególnych klasach odbywają się 
wigilie z prezentami oraz tradycyjnymi potrawami,

 świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny, przygotowując 
dla uczniów szereg gier i zabaw,

 obchodzimy Święto Patrona CKZiU – Hipolita Cegielskiego,

 pamiętamy o świętach narodowych i przygotowujemy 
uroczyste apele,

 uroczyście żegnamy absolwentów naszej szkoły. 
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CKZiU - SZKOŁA ENTUZJASTÓW!

Z D O B Ą D ź  Z A W Ó D  P R Z Y S Z Ł O Ś C I !C K Z i U  -  PA S J A ,  Z AW Ó D ,  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć !

PO DWUNASTE: SZKOLNE PODRÓżOWANIE 
Obiecujemy zabrać Cię w podróż. 

 odwiedzamy Warszawę. Zwiedzamy Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.  
Udaje nam się spotkać sławnych polityków i zasiąść 
w sejmowych ławach,

 jeździmy do Berlina w okresie przedświątecznym,

 organizujemy wycieczki zawodowe, podczas których 
odwiedzamy branżowe zakłady pracy i poznajemy 
w praktyce nowe technologie,

 jeździmy do teatru i opery,

 zwiedzamy inne kraje podczas kilkudniowych wycieczek 
zagranicznych,

 bierzemy udział w spływach kajakowych i nocnych 
marszach na orientację, 

 zwiedzamy inne kraje podczas praktyk i staży 
zawodowych.

POZNAŁEŚ NASZE ATUTY!
Nie wahaj się, wybierz CKZiU, ponieważ:

 panuje tu przyjemna i przyjazna atmosfera,

 bardzo szybko się rozwijamy,

 gwarantujemy uczniom zdobycie solidnej wiedzy,

 kładziemy nacisk na ucznia, jego możliwości 
i zainteresowania,

 stawiamy na współpracę z rodzicami,

 mamy życzliwą, profesjonalną kadrę pedagogiczną 
i zarządzającą,

 mamy nowoczesną bazę dydaktyczną,

 stwarzamy bardzo dobre warunki do uprawiania sportu 
i rekreacji,

 posiadamy nowoczesne kompleksy sportowe,

 cieszymy się dobrą opinią pracodawców, która stanowi 
gwarancję późniejszej pracy w zawodzie.
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Z D O B Ą D ź  Z A W Ó D  P R Z Y S Z Ł O Ś C I !

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE - PRZYJDź DO  NASZEJ SZKOŁY.

Szkoły im. Hipolita 
Cegielskiego 

w CKZiU
Technikum Liceum 

Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła 
I stopnia

(praktyka u pracodawcy)

Branżowa Szkoła 
I stopnia

(praktyka w szkole)

Jaki zawód? 

Poszukiwany na rynku pracy:
• logistyk,
• elektryk,
• elektronik,
• mechanik pojazdów 

samochodowych,
• technik żywienia i usług 

gastronomicznych

Zgodny z twoimi 
zainteresowaniami - specjalność:
• służby mundurowe

Poszukiwany na rynku pracy:
• fryzjer, ślusarz, mechanik 

pojazdów samochodowych, 
sprzedawca, mechanik 
maszyn rolniczych, elektryk, 
piekarz, cukiernik, kucharz, 
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie i wiele innych,  

• konieczne znalezienie 
praktyki u pracodawcy!

Poszukiwany na rynku pracy:
• magazynier - logistyk, NOWOŚĆ!
• ślusarz,
• mechanik pojazdów 

samochodowych,
• sprzedawca, 
• kucharz

Ile trwa nauka? 5 lat 4 lata 3 lata 3 lata

Czego będziesz 
się uczył/a? 

• przedmioty ogólnokształcące,
• jeden przedmiot w rozszerzeniu,
• przedmioty zawodowe,
• miesięczna praktyka zawodowe 

w klasie 3 i 4

• przedmioty ogólnokształcące,
• dwa przedmioty w rozszerzeniu,
• przysposobienie wojskowe

• przedmioty ogólnokształcące, 
• przedmioty zawodowe 

teoretyczne realizowane są 
na miesięcznych kursach raz 
w każdym roku kształcenia

• przedmioty ogólnokształcące,
• przedmioty zawodowe,
• praktykę odbywasz w szkole

Jakie 
będziesz mieć 
kwalifikacje?

zdobędziesz wykształcenie 
średnie: 

ogólne i zawodowe;
masz zawód i tytuł technika 
po egzaminach zawodowych

zdobędziesz wykształcenie 
średnie ogólne i odkładasz wybór 
zawodu na 4 lata (po skończeniu 

edukacji w szkole)

zdobędziesz wykształcenie 
zawodowe;

masz zawód i tytuł czeladnika

zdobędziesz wykształcenie 
zawodowe;
masz zawód

i dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe

Egzaminy?
• maturalny,
• zawodowy

• maturalny • zawodowy • zawodowy

Gdzie 
kontynuować

naukę?
na studiach

na studiach i w szkołach 
pomaturalnych

w szkole branżowej II stopnia  
lub w liceum dla dorosłych

w szkole branżowej II stopnia  
lub w liceum dla dorosłych

Co z finansami?

• dofinansowujemy większość 
podręczników na cały cykl 
kształcenia,

• dofinansowujemy większość 
podręczników na cały cykl 
kształcenia,

• strój taktyczny,
• dofinansowanie 

do obozu kondycyjnego

• otrzymujesz wypłatę jako 
młodociany pracownik

• bezpłatna praktyczna nauka 
zawodu

Zalety? 

• uczysz się zawodu 
poszukiwanego na rynku,

• możesz zdobyć za darmo 
dodatkowe kwalifikacje  
– kurs na wózki, obrabiarki cnc, 
kulinarne itp., 

• masz podręczniki za darmo,
• możesz jechać na praktyki 

zagraniczne,
• uczysz się zawodu 

w nowoczesnych pracowniach 
pod kierunkiem nauczycieli – 
egzaminatorów, 

• egzamin zdajesz w szkole, 
w znanych ci pracowniach,

• kończąc szkołę masz już zawód,  
ale możesz też iść na studia.

• realizujesz pasje wojskowe,
• decyzję odnoście przyszłej  

pracy podejmiesz za 4 lata  
po skończonej edukacji, 

• po skończonej edukacji, możesz 
iść na studia,

• dostajesz dodatkowe punkty na 
uczelniach wojskowych.

• nauka w szkole trwa tylko 3 lata, 
• uczysz się pracy i zawodu 

w prawdziwej firmie, 
• masz swoje niewielkie dochody,
• możesz kontynuować naukę 

w branżowej szkole II stopnia 
albo w liceum dla dorosłych,

• możesz iść do pracy, 
• możesz otrzymać propozycję 

pracy od pracodawcy, u którego 
miałeś praktyki.

• nauka w szkole trwa tylko 3 lata,
• uczysz się zawodu  

w nowoczesnych pracowniach 
pod okiem nauczycieli  
– egzaminatorów,

• masz wolne wakacje, ferie 
i święta jak uczniowie w klasach 
liceum i technikum 

• egzamin zdajesz w szkole, 
w znanych ci pracowniach.

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE PASJE - PRZYJDź DO  NASZEJ SZKOŁY.
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CKZ – Centrum Kształcenia Zawodowego w Złotowie 

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Złotowie 
przeprowadzamy dokształcanie:

a) młodocianych pracowników zatrudnionych w celu 
nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych 
w branżowych szkołach I stopnia w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych. Dokształcanie odbywa się w formie 
czterotygodniowych turnusów, 

b) osób dorosłych - wynikające z potrzeb rynku. 

 uczniowie mają możliwość korzystania ze wszystkich sal 
i pracowni CKZiU w Złotowie,

 gwarantujemy dobre przygotowanie uczniów i słuchaczy 
do egzaminów zawodowych, 

 zajęcia prowadzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej i egzaminatorzy Wielkopolskiej Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu. CKZ efektywnie współpracuje 
z Cechem Rzemiosł Różnych Złotowie. Obecnie prowadzi 
dokształcanie w 22 zawodach. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to zaoczna forma 
edukacji. Nauka w nim odbywa się średnio co dwa tygodnie: 
w soboty od 8:00 do 16:30 i w niedziele od 8:00 do 14:40. 
Oferta Liceum kierowana jest do absolwentów gimnazjów, 
ośmioklasowych szkół podstawowych (wówczas nauka trwa 
4 lata) oraz do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
(nauka trwa 3 lata). 

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
zdobywasz wykształcenie średnie, które jest przepustką do: 

 uzyskania tytułu technika, 

 zdania matury, 

 kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: elektryk, 
rolnik, agrobiznes, kucharz, cukiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych to pozaszkolna forma 
kształcenia ustawicznego dla dorosłych. Program nauczania 

uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach. 
Ukończenie Kursów umożliwia przystąpienie do egzaminu 
zawodowego przed  Okręgową Komisją Egzaminacyjną. 
Na Kurs mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat,  
są po studiach wyższych, szkole średniej, zasadniczej szkole 
zawodowej, gimnazjum lub szkole podstawowej. 

Ukończenie Kursu zapewnia: 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

 możliwość zmiany pracy,

 zdobycie nowego zawodu, 

 uzupełnienie Twojego wykształcenia. 

Słuchacz może uzyskać tytuł zawodowy lub tytuł technika 
po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia. 

CKZ może organizować kursy przygotowujące do zdania 
egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, polski, 
j. obcy i inne. Gwarantuje naukę obsługi komputera i języków 
obcych, proponuje: kurs języka angielskiego - poziom 
podstawowy i zaawansowany; kurs języka niemieckiego 
- poziom podstawowy i zaawansowany; kurs języka 
niemieckiego dla opiekunek osób starszych. 

GWARANTUJEMY! 

 bezpłatne kursy i szkolenia lub ich najniższe ceny 
w regionie, 

 świetnie przygotowaną, doświadczoną i życzliwą kadrę 
pedagogiczną, 

 doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe, 

 darmowe materiały egzaminacyjne dla każdego 
słuchacza. 

Uwaga! Organizujemy również szkolenia na zamówienie!

Zapraszamy! 

CKZiU - SZKOŁA ZAWODOWCÓW!

Złotów

CKZ 
ul. Norwida 10 
77-400 Złotów 
tel. 67 263 30 41
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Branżowa Szkoła II stopnia na podbudowie 
Branżowej Szkoły I stopnia - tryb zaoczny

Warunki przyjęcia 2022/2023:
 Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej 

Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej z lat 2016 – 2019, którzy posiadają 
zaświadczenie o nauczanym zawodzie odpowiadającym 
zakresowi  pierwszej kwalifikacji.

Kształcimy w zawodach: 
 technik handlowiec - dla absolwentów Branżowej Szkoły 

I stopnia lub ZSZ w zawodzie sprzedawca,

 technik żywienia i usług gastronomicznych 
- dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia lub w ZSZ 
w zawodzie kucharz,

 technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów 
Branżowej Szkoły I stopnia lub ZSZ w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych lub elektromechanik 
pojazdów samochodowych,

 technik elektryk - dla absolwentów Branżowej Szkoły 
I stopnia lub ZSZ w zawodzie elektryk.

O szkole:
 Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata  

(4 semestry). 

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym  
(co dwa tygodnie: sobota – niedziela).

 W trakcie nauki uczeń realizuje ogólne zajęcia edukacyjne: 
język polski, język angielski lub niemiecki, matematyka, 
informatyka. Zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego 
odbywają się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych .

 W Branżowej Szkole II stopnia w trybie zaocznym można 
łączyć naukę z pracą. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Korzyści dla absolwentów:
 Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia może uzyskać 

wykształcenie średnie branżowe.

 Nauka w szkole jest bezpłatna.

 Po zdaniu:
- egzaminu zawodowego otrzyma dyplom technika,
- egzaminu maturalnego otrzyma świadectwo maturalne.

 Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować 
kształcenie na studiach wyższych.

 Podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększa 
szansę na znalezienie pracy lub zdobycie awansu 
zawodowego. 

 Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 
uznawane jest w całej Unii Europejskiej.

Zapraszamy!

BEZPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA  DLA OSÓB  DOROSŁYCH!

KSZTAŁCIMY W KIERUNKACH PRZYSZŁOŚCI!
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Podjęcie nauki w zakładzie rzemieślniczym daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mi-
strzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności praktycznych, 
które są najbardziej potrzebne w przyszłej pracy.

Gwarantuje to umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z właścicielem zakładu, w którym odbywa się 
praktyczna nauka zawodu w wymiarze od 2-3 dni pracy w tygodniu. Praca w naturalnym środowisku pracy i wykonywanie 
czynności zawodowych w szerokim zakresie, a także bezpośrednie obcowanie z klientem, w najlepszy sposób przygotowuje 
do wykonywania zawodu. Dodatkowo umożliwia zdobycie wiedzy biznesowej i psychologicznej przydatnej przy określeniu 
potrzeb oraz preferencji klienta.

Dualna nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieśl-
niczym oraz dokształcania teoretycznego, które jest realizowane w szkole branżowej I-go stopnia lub na kursie dokształcają-
cym. Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która sporządzona i zare-
jestrowana w Cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów 
oraz, że jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisu-
ją: pracodawca-właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń-młodociany pracownik, i jego prawny opiekun.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin 
mogą uzyskać Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Zawiera on opis umiejętności i kompetencji potwierdzo-
nych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła szkołę podstawową,  jest w wieku pomiędzy 
15 a 18 rokiem życia oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie 
nie zagraża jej zdrowiu (osoby niemające 15 lat mogą być zatrudnione dodatkowo po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej).

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wy-
nagrodzenie, którego stawki procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej i wynoszą: pierwszy rok nauki nie mniej niż 5%, drugi rok nauki nie mniej niż 6%, trzeci rok nauki nie mniej niż 7%.

Konkursy i turnieje oganizowane przez organizacje rzemieślnicze dla pracowników młodocianych:

Konkurs Wiedzy z Prawa Pracy i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników młodocianych,•	
Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego,•	
Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego,•	
Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego,•	
Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa,•	
Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki,•	
Turnieje Regionalne.•	

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie
ul. Cechowa 11
77-400 Złotów
tel./fax. 067 263 32 31
e-mail: biuro@cech-zlotow.info
www.cech-zlotow.info

Powiat 
złotowski

INFORMACJE O RZEMIEŚLNICZEJ NAUCE ZAWODU I PRZYUCZENIU

V Regionalny Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego w Złotowie

26



ELEKTRYK

ELEKTRON1. 
Krystian Brzeziński
Wąsoszki 3a, 77-430 Krajenka
tel. 606 750 908

OMNIVENT Sp. z o.o.2. 
ul. Sępoleńska 20, 77-420 Lipka
tel. 67 266 54 02

ELEKTROROZRUCH3. 
Przemysław Klim
Święta 78, 77-400 Złotów
tel. 726 716 102

EXPERT Sp. j.4. 
Robert Kowalski, Monika Kowalska
ul. Kr. Jadwigi 36
tel. 67 265 09 19

Zakład Instalatorstwa 5. 
Elektrycznego
Zbigniew Kucharczyk
ul. Jeziorna 24, 77-400 Złotów
tel. 602 355 882

Zakład Usług Elektrycznych 6. 
ELEKTROINSTALATOR 
KUCHARCZYK
mgr inż. Karol Kucharczyk
ul. Jeziorna 24, 77-400 Złotów
tel. 608 017 145

Usługowy Zakład Elektryczny7. 
Dariusz Leszczyński
Ptusza 25, 77-416 Tarnówka
tel. 605 554 552

ELEKTRO - INSTAL8. 
Michał Rakowski
ul. Jedności Robotniczej 10, 
64-915 Jastrowie
tel. 696 436 774

Usługowy Zakład Energetyczny 9. 
ENERGOROZRUCH
Rafał Pańczyniak
Ptusza 16, 77-416 Tarnówka
tel. 600 203 379

„REDOM” Banach i Suchy Sp. j.10. 
ul. Osmańczyka 25, 
77-424 Zakrzewo
tel. 602 754 703

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 11. 
„GT-ELECTRIC”
Grzegorz Trojanowski 
Blękwit 115, 77-400 Złotów 
tel. 692 015 010

Usługi Elektroinstalacyjne12. 
Zdzisław Urbański
ul. Ślusarska 8, 77-400 Złotów
tel. 606 739 276

HANDEL I USŁUGI13. 
Mirosław Sik
Dźwierszno Małe 52A
tel. 605 691 724

KOMINIARZ

Zakład Usług Kominiarskich14. 
Jan Szczepaniak
Szczerbin 12, 89-310 Łobżenica
tel. 601 477 006

CIEŚLA

DACHMAN15. 
Adam Czarnotta
Czernice 9, 77-424 Zakrzewo
tel 602 611 901

OPERATOR MASZYN 
LEŚNYCH

Zakład Usług Leśnych16. 
Paweł Cieślak
ul. Sosnowa 5, 77-400 Złotów
tel. 67 263 78 41

Zakład Usług Leśnych17. 
Marek Pawlak
ul. Sosnowa 5, 77-400 Złotów
tel. 67 263 27 55

Zakład Usług Leśnych18. 
Andrzej Szczotka
ul. Sosnowa 5, 77-400 Złotów
tel. 67 263 27 55

 MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

AUTO-BIS s.c.19. 
Paweł Bury, Piotr Braun, Bogdan 
Paluszkiewicz
ul. Powstańców 4, 77-400 Złotów
tel. 660 061 012

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20. 
„AUTO-CENTRUM” Usługi 
i Handel
Karol Chylewski
ul. Rzemieślnicza 1, 
89-310 Łobżenica
tel. 67 286 01 56

AUTO-NAPRAWA21. 
Paweł Chlebuś
ul. Gdańska 37, 64-915 Jastrowie
tel. 502 713 262

GUM-WAR Transport i Mechanika 22. 
Pojazdowa
Piotr Chrzan
ul. Poznańska 9, 64-965 Okonek
tel. 691 309 506

MOTODEX23. 
Piotr Dziewiatowski
ul. Chojnicka 26, 77-400 Złotów
tel. 67 265 30 55

MECHANIKA POJAZDOWA24. 
Grzegorz Filipiak
Głubczyn 35, 77-430 Krajenka
tel. 604 962 531

Usługowy Zakład Mechaniki 25. 
Pojazdowej
Bogusław Gabriel
ul. Witosa 4, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 72 85

„AUTO-GRUBA” s.c.26. 
Anna Gruba, Grzegorz Gruba
ul. Plażowa 8, 77-400 Złotów
tel. 67 265 27 60

Zakład Mechaniki Pojazdowej27. 
Piotr Grzelak
ul. Łowiecka 29, 77-400 Złotów
tel. 608 742 799

MECHANIK28. 
Piotr Hallek
ul. Sportowa 6, 77-424 Zakrzewo
tel. 604 172 123

AUTO-TRONIC29. 
Piotr Kobyłka
ul. Złotowska 50, 77-430 Krajenka
tel. 888 354 045

„KOTRANS” Przedsiębiorstwo 30. 
Usługowo-Handlowe
Karol Konicer
ul. Szpitalna 37, 77-400 Złotów
tel. 67 263 36 85

Chcąc pomóc w podjęciu bardzo ważnej decyzji jaką jest wybór zawodu zapraszamy do Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, 
gdzie uzyskacie wyczerpujące informacje dotyczące zakładów w których może być prowadzona nauka zawodu.

biuro@cech-zlotow.info          www.cech-zlotow.info

Wykaz zakładów rzemieślniczych szkolących pracowników młodocianych,  
zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie
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Z.U.H.P. Mechaniki Pojazdowej 31. 
„Auto-Kompleks-Lak”
Piotr Kowalski
ul. M. M. Gąszczak 20, 
77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 70 62

Mechanika Pojazdowa V-TRONIC32. 
Paweł Kowalczyk
ul. Studzienna 3, 77-400 Złotów
tel. 509 487 333

KM SERWIS Maszyny Budowlane33. 
Mariusz Kubiak
ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie
tel. 600 192 039

Zakład Mechaniki Pojazdowej34. 
Bronisław Kubiński
ul. Ślusarska 3, 77-400 Złotów
tel. 600 016 628

DIESEL-SERWIS35. 
Piotr Manikowski
ul. Człuchowska 7, 
77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 72 91

Firma Motoryzacyjna „WERRA”36. 
Andrzej Misiak
ul. Boczna 9, 77-400 Złotów
tel. 67 263 33 26

AUTO-MACIEK37. 
Maciej Noculak
ul. Jastrowska 104, 77-400 Złotów
tel. 67 265 17 70

AUTO-MOTO SOSNOWSKI38. 
Jolanta Olszewska
ul. Złotowska 62, 77-430 Krajenka
tel. 67 263 81 56

Firma Usługowo – Handlowa 39. 
„AUTO-PROFIL”
Artur Pacyk
ul. Jeziorna 131, 77-400 Złotów
tel. 604 402 650

Zakład Mechaniki Pojazdowej40. 
Krzysztof Pikulik
ul. Złotowska 23B/9, 
89-310 Łobżenica
tel. 781 300 204

POMOC DROGOWA Mechanika-41. 
Blacharstwo-Lakiernictwo
Roman Rudawski
ul. Chojnicka 8, 77-400 Złotów
tel. 67 265 00 00

Mechanika Pojazdowa42. 
Szczepan Rybacki
ul. Targowa 5, 89-310 Łobżenica
tel. 67 286 00 93

„AUTO-MOTO” Zakład Usługowo-43. 
Handlowy
Henryk Sosnowski
ul. Ks. Antoniego Januszewskiego 11, 
77-430 Krajenka
tel. 67 263 81 56

„AUTO-PARK”44. 
Zofia Szcześniak
ul. Chojnicka 57, 77-400 Złotów
tel. 67 263 40 10

WULKAN-ZEBR45. 
Maciej Zabrocki
ul. Sienkiewicza 7, 77-400 Złotów
tel. 694 974 238

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Zakład Usługowo-Handlowy 46. 
„Auto-Gumi-Lak”
Marek Kowalski
ul. Dworcowa 21, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 70 62

AUTO KOSMETYKA47. 
Jan Kluczka
ul. Spokojna 28, 77-420 Lipka
tel. 696 857 697

ELEKTROMECHANIK 
POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Usługowy Zakład 48. 
Elektromechaniki Pojazdowej
Edward Sieg
ul. Królowej Jadwigi 81
tel. 67 265 39 88

MECHANIK OPERATOR 
POJAZDÓW I MASZYN 
ROLNICZYCH

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 49. 
„BEŁKA” Sp. j.
ul. Jeziorna 99, 77-400 Złotów
tel. 67 263 50 62

Przedsiębiorstwo Rolno-50. 
Przemysłowe „ROLSAM” Sp. z o.o.
Samborsko 56, 64-915 Jastrowie
tel. 67 266 21 20

P.H.U. „MABO”51. 
Kazimierz Klocek
Górzna 111, 77-400 Złotów
tel. 694 117 488

Firma „KRAKO”52. 
Jarosław Kraczkowski
ul. Jastrowska 26, 77-400 Złotów
tel. 602 752 235

„EUROMASZ” Sp. j.53. 
Wioletta i Grzegorz Schienke
ul. IV Dywizji Piechoty 10a, 
77-420 Lipka
tel. 67 266 54 66

STOLARZ

P.P.H.U. „DREWMET” s.c.54. 
Bożena Baran, Zbigniew Baran
Żeleźnica 17, 77-430 Krajenka
tel. 67 263 88 97

Zakład Produkcyjno-Handlowy 55. 
„U KAZIA”
Kazimierz Blicharz
ul. Grudzińskich 2, 77-400 Złotów
tel. 67 263 63 76

Zakład Stolarski56. 
Kazimierz Dorsch
ul. Domańskiego 52, 
77-400 Złotów
tel. 67 263 23 34

Sklep Meblowy „RAJO”57. 
Joanna Gapa
ul. 600-lecia 13, 77-400 Złotów
tel. 67 263 54 08

Usługowy Zakład Stolarski58. 
Janusz Groszczyk
Drożyska Wielkie 16, 
77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 71 31

Zakład Drzewny „ROBPOL”59. 
Robert Jaster
Wielatowo 6, 77-400 Złotów
tel. 67 265 0016

Usługowy Zakład Stolarki 60. 
Budowlanej
Andrzej Manikowski
ul. Towarowa 40, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 77 17

Zakład Wielobranżowy „JACMAR”61. 
Jacek Nosek
Luchowo 78, 89-310 Łobżenica
tel. 604 178 429

Przedsiębiorstwo Usługowo-62. 
Handlowe
Andrzej Pałuczak
ul. Murarska 2, 77-400 Złotów
tel. 67 263 43 36

Zakład Stolarski63. 
Krzysztof Przytuła
Potulice Nowe 13, 77-420 Lipka
tel. 506 054 352

P.P.H.U. „NOWATOR”64. 
Sławomir Radzymiński 
ul. Kujańska 33, 77-400 Złotów
tel. 67 263 49 62

Zakład Produkcyjno-Usługowo-65. 
Handlowy „SZWED-POL”
Tomasz Szweda
Święta 102, 77-400 Złotów
tel. 606 618 296
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Zakład Gospodarki Komunalnej 66. 
i Mieszkaniowej w Łobżenicy 
Sp. z o.o.
ul. Wyrzyska 27a, 
89-310 Łobżenica
tel. 67 286 00 17

ZBYNA-MEB67. 
Zbigniew Budnik
Wielatowo 6, 77-400 Złotów
tel. 787 405 940

Usługowy Zakład Wielobranżowy68. 
Eugeniusz Ciepłuch
ul. Spacerowa 14, 
89-310 Łobżenica
tel. 607 488 668

MONTER-POL69. 
Łukasz Zdrenka
ul. Janiny Kłopockiej 12, Zakrzewo
tel. 796 625 308

TAPICER

TOMKE MEBLE70. 
Stanisław Tomke
ul. Złotowska 19, 77-424 Zakrzewo
tel. 606 458 762

TRANSVER Sp. z o.o.71. 
ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 263 33 82

DEKARZ

Pokrycia Dachowe „DACH 72. 
STURMOWSKI”
Piotr Sturmowski
Podróżna 4A, 77-430 Krajenka
tel. 509 789 141

KAMIENIARZ

KAMIENIARSTWO73. 
Andrzej Pietruszka
ul. Stolarska 2, 77-400 Złotów
tel. 67 263 36 65

KUCHARZ

GOŚCINIEC KRAJEŃSKI74. 
Krzysztof Gniot 
ul. Domańskiego 8c, 
77-430 Krajenka
tel. 606 968 325

VITALTUR75. 
Piotr Gołąb
ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie
tel. 604 936 806

Bufet „SMAKOSZ” s.c.76. 
Krystyna Grabek, Małgorzata 
Lewandowska 
al. Piasta 32, 77-400 Złotów 
tel. 67 265 28 71

HIPOMEDICAL 2 Ośrodek 77. 
Rehabilitacji Dzieci ZABAJKA2 
s.c.
ul. Widokowa 1
77-400 Złotów, tel. 67 264 11 98

MILKO78. 
Lucyna Miłkowska
ul. Leśna 35A, 77-400 Złotów
tel. 663 596 939

Centrum Hipoterapii 79. 
i Rehabilitacji ZABAJKA Sp. j.
Stawnica 33, 77-400 Złotów
tel. 67 263 20 02

BAR TARGOWY80. 
Mariusz Piekut
ul. Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów
tel. 602 328 095

Firma U.P.H. „MILLENIUM”81. 
Michał Wawrzyniak
ul. Szpitalna 31D, 77-400 Złotów
tel. 67 265 18 18

WĘDLINIARZ

MASARNIA RADAWNICA Sp. j.82. 
Joanna Łoboda, Zbigniew 
Wiśniewski
ul. Młyńska 9, Radawnica, 
77-400 Złotów
tel. 67 265 92 92

BENO83. 
Benedykt Bannach
Podróżna 75, 77-430 Krajenka
tel. 67 263 03 10

PIEKARZ

CHRUPEK P.P.H.U. Sp. j.84. 
ul. Zamkowa 26, 77-400 Złotów
tel. 67 265 26 11

PIEKARNIA85. 
Henryk Paluch 
ul. Kopernika 16, Lędyczek, 
64-965 Okonek
tel. 67 263 12 97

Piekarnia HANIA86. 
Hanna Stepnowska
ul. Szkolna 3, 89-350 Miasteczko 
Krajeńskie
tel. 600 078 396

PIEKARNIA-CUKIERNIA „TUSCHIK” 87. 
Sp.j.
ul. Gajowa 20, 77-420 Lipka
tel. 67 266 52 54

CUKIERNIK

CUKIERNICTWO s.c.88. 
Jan Lewandowski, Małgorzata 
Lewandowska-Walkowiak, Mariusz 
Walkowiak
ul. Woj. Polskiego 4, 77-400 Złotów
tel. 67 263 29 15

Cukiernia „CAPRI”89. 
Anna Tojza
ul. Wojska Polskiego 25, 
77-400 Złotów
tel. 67 263 27 58

Cukiernia „KRAINA SŁODKOŚCI”90. 
Franciszek Tomke
ul. Osmańczyka 42, 
77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 73 69

PIEKARNIA-CUKIERNIA „TUSCHIK” 91. 
Sp.j.
ul. Gajowa 20, 77-420 Lipka
tel. 67 266 52 54

ŚLUSARZ

SPAW-MET92. 
Arkadiusz Ignasiak
Kleszczyna 70, 77-400 Złotów
tel. 661 779 256

AUTOSZLIFIERNIA PAWŁOWSKI93. 
Dariusz Kwaśnikow
ul. Plażowa 33, 77-400 Złotów
tel. 604 245 028

Usługowo-Produkcyjny Zakład 94. 
Ślusarski
Zdzisław Pietras
ul. Polna 7, 77-400 Złotów
tel. 607 612 691

KOW-MET95. 
Zakład Kowalsko-Ślusarski
Piotr Sobbek
Święta 71, 77-400 Złotów
tel. 67 263 16 63

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE

Firma Remontowo-Budowlana96. 
Wojciech Deja
ul. Polna 19, 77-400 Złotów
tel. 514 623 239

Zakład Ogólnobudowlany97. 
Karol Drąg
ul. Kwidzyniaków 17, 
77-400 Złotów
tel. 728 810 364
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Usługowy Zakład Malarsko-98. 
Tapeciarski
Janusz Kozera 
ul. Norwida 11/58, 77-400 Złotów
tel. 502 627 921

Zakład Remontowo – Budowlany99. 
Radosław Kozera
ul. Norwida 11/58, 77-400 Złotów
tel. 517 782 752

Usługi Ogólnobudowlane100. 
Grzegorz Latanowicz
ul. 1 Maja 17, 89-310 Łobżenica
tel. 601 169 576

Usługi Ogólnobudowlane101. 
Paweł Matuszyk
Dzierzążenko 25A, 77-400 Złotów
tel. 506 425 128

PEZET BUDOWLANIEC102. 
Zenon Pietrykowski
ul. Kujańska 41, 77-400 Złotów
tel. 512 286 079

Usługowy Zakład Malarsko-103. 
Tapeciarski
Karol Pufal
ul. Szpitalna 13, 77-400 Złotów
tel. 602 558 924

Zakład Malarski104. 
Eugeniusz Zawada
ul. Nieznanego Żołnierza 3a, 
77-400 Złotów
tel. 602 464 921

RENOMEX Usługi Remontowo-105. 
Budowlane
Bogusław Schnarbach
ul. Sępoleńska 13, 77-420 Lipka
tel. 662 442 473

Usługi Ogólnobudowlane106. 
Karol Stefaniak
ul. Ogrodowa 5,  Łobżenica
tel. 784 419 223

MURARZ-TYNKARZ

Zakład Remontowo – Budowlany107. 
Mirosław Błoński 
ul. Sportowa 6, 77-400 Złotów
tel. 600 457 948

Zakład Remontowo – Budowlany 108. 
„REMBUD”
Kazimierz Bruski
Luchowo 88, 89-310 Łobżenica
tel. 607 357 744

Zakład Ogólnobudowlany 109. 
SEB-BUD
Sebastian Brzeziński
ul. Jeziorna 9, 77-424 Zakrzewo
tel. 692 212 558

Zakład Ogólnobudowlany110. 
Leszek Jęczeń 
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 
28, 64-965 Okonek
tel. 509 332 066

Usługi Ogólnobudowlane111. 
Dawid Joachim
ul. Browarna 2, 89-310 Łobżenica
tel. 605 654 036

Zakład Ogólnobudowlany112. 
Dariusz Liponoga
ul. Spokojna 7, 77-424 Zakrzewo
tel. 605 915 739

Zakład Usług Budowlanych113. 
Karol Pająk
ul. Miła 2, 77-400 Złotów
tel. 504 171 741

Usługi Ogólnobudowlane 114. 
„SKUBIDA”
Dariusz Skubida
pl. Paderewskiego 1, 
77-400 Złotów
tel. 664 526 163

Usługi Ogólnobudowlane115. 
Karol Stefaniak
ul. Ogrodowa 5, 89-310 Łobżenica
tel. 784 419 223

Usługowy Zakład Budowlany116. 
Tadeusz Stofrowski
ul. J. Horsta 3, 77-400 Złotów
tel. 67 265 27 09

Usługi Ogólnobudowlane117. 
Robert Szuleka
ul. Sosnowa 4/8, 77-400 Złotów
tel. 608 663 149

Usługowy Zakład Budowlany118. 
Skład Materiałów Budowlanych
Jerzy Żak
ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów
tel. 604 432 534

SZYMBUD 119. 
Jakub Szymczyk  
Scholastykowo 26, 77-420 Lipka 
tel. 691 541 060

ELEKTROMECHANIK

Firma Usługowo – Handlowa 120. 
ELDOM-SERWIS
Leszek Stawiszyński
Plac Kościuszki 8/5, 77-400 Złotów
tel. 67 263 27 19

MONTER SIECI INSTALACJI 
I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Zakład Instalacyjny CIEPŁO-GAZ121. 
Radosław Dróbka 
Kościerzyn Mały 43, 
89-310 Łobżenica 
tel. 600 223 214

Zakład Robót Instalacyjno-122. 
Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. 
z o.o. Sp. k.
ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów
tel. 67 263 39 64

Usługi Sanitarne i C.O. „HALK”123. 
Łukasz Gniazdowski
ul. Bytomiaków 2A, 77-400 Złotów
tel. 506 141 097

P.H.U. HYDRO-MAR124. 
Mariusz Ruta
ul. Narutowicza 9, 
64-915 Jastrowie
tel. 606 325 626

Usługi Ogólnobudowlane125. 
Karol Stefaniak
ul. Ogrodowa 5, 89-310 Łobżenica
tel. 784 419 223

FRYZJER

Usługi Fryzjerskie126. 
Teresa Lis
ul. Boh. Westerplatte 2, 
77-400 Złotów
tel. 67 263 77 52

Usługi Fryzjerskie127. 
Monika Liwcza
ul. Gdańska 6, 64-915 Jastrowie
tel. 608513 154

Studio Fryzjerskie PRESTIGE128. 
Marta Majszczyk
ul. Gdańska 15, 64-915 Jastrowie
tel. 889 993 095

Studio Fryzjerskie129. 
Aleksandra Manikowska 
ul. Boh. Westerplatte 21/1, 
77-400 Złotów
tel. 882 622 014

Zakład Fryzjerski130. 
Wiesława Moskal
ul. 1-go Maja 3, 89-310 Łobżenica
tel. 67 286 05 18

Salon Fryzjerski ONA&ON131. 
Jagoda Nadskakuła
ul. 1-go Maja 6
tel. 67 286 01 17

Salon Fryzjerski AWANGARDA132. 
Emilia Rogala
ul. Cechowa 12, 77-400 Złotów
tel. 783 142 445
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biuro@cech-zlotow.info          www.cech-zlotow.info

Salon Fryzjerski CLASSIC133. 
Anna Sarosik
ul. Królowej Jadwigi 11, 
77-400 Złotów
tel. 67 265 25 15

ANNA Usługi, Projekty134. 
Anna Stawiszyńska
ul. Boh. Westerplatte 6, 
77-400 Złotów
tel. 67 263 56 47

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny135. 
Hanna Stychlerz
ul. Niepodległości 25, 
64-965 Okonek
tel. 67 266 91 10

Salon Fryzjerski TRENDY136. 
Katarzyna Szmyt
Luchowo 116D, 89-310 Łobżenica
tel. 669 943 637

ANETA&BARBER137. 
Aneta Tetzlaff
ul. Kwiatowa 12, 77-400 Złotów
tel. 662 101 692

Salon Fryzjerski POD WŁOS138. 
Monika Waszak
ul. Poznańska 14/1A, 
64-915 Jastrowie
tel. 885 154 215

Salon Fryzjerski BELLA139. 
Katarzyna Wegner
Plac Wolności 6/2, 
89-310 Łobżenica
tel. 695 682 301

Zakład Fryzjersko - Kosmetyczny 140. 
„GALAKTIK” 
Ewa Słomian 
Plac Wolności 13, 77-400 Złotów 
tel. 781 300 002

Salon Fryzjerski „HAIR LOVE” 141. 
Daria Sobczyk  
al. Wolności 4/15 K, 
74-915 Jastrowie 
tel. 889 357 046

SPRZEDAWCA

Sklep Wielobranżowy „RARYTAS”142. 
Iwona Barabasz
Plac Wolności 6, 89-320 Wysoka
tel. 692 490 868

Sklep Wielobranżowy ELDOM 143. 
Sp.j.
ul. Grochowskiego 11, 
77-400 Złotów
tel. 67 265 00 44

Sklep Artykuły Przemysłowe144. 
Maria Dampc
ul. Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów
tel. 506 829 226

Sklep Ogólnoprzemysłowy 145. 
„TUPTUŚ”
Bogumiła Domoń
Plac Paderewskiego 8, 
77-400 Złotów
tel. 67 265 30 25

„E-STYL”146. 
Emilia Firlej-Blicharz
ul. Boh. Westerplatte 12, 
77-400 Złotów
tel. 782 927 467

P.P.H. „KASIA”147. 
Gabriela Gierłowska
ul. Czerniakowska 3/9, 77-310 
Debrzno
tel. 502 052 486

Sklep Ogólnoprzemysłowy148. 
Piotr Górniak
ul. Woj. Polskiego 22, 
77-400 Złotów
tel. 605 897 676

Skład Handlowy Szkła i Porcelany 149. 
„IRENA”
Anna Helt
ul. Domańskiego 7
tel. 67 265 31 67

Firma Handlowa „MAGDA”150. 
Marzena Jadziewicz
ul. Woj. Polskiego 24, 
77-400 Złotów
tel. 602 104 970

Firma Handlowa EFEKT151. 
Magdalena Jadziewicz
ul. Kościuszki 24, 77-330 Czarne
tel. 602 104 970

P.H. Kowalska Barbara Krystyna152. 
ul. Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów
tel. 692 977 290

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 153. 
Market „U MAŁGORZATY”
Małgorzata Kowalska
Luchowo 127D, 89-310 Łobżenica
tel. 67 286 06 93

Sklep Rybno-Warzywny „JACEK”154. 
Urszula Kwaśniewska
ul. Kościelna 4, 77-400 Złotów
tel. 67 263 36 53

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 155. 
„FACHMAN”
Janusz Klupś
ul. Boczna 13, 64-915 Jastrowie
tel. 602 212 009

Sklep Spożywczo-Przemysłowy 156. 
„AGATKA”
Wioleta Mariasik
ul. Wojska Polskiego 9, 
64-965 Okonek
tel. 607 371 901

Sklep KRAFTER157. 
Rafał Orman 
ul. Rynek 7/4, 77-430 Krajenka 
tel. 509 239 936

Sklep Spożywczo Przemysłowy 158. 
s.c.
Sylwia i Damian Paliccy
ul. Zamkowa 72A, 77-400 Złotów
tel. 67 265 10 52

Handel Art. Spożywczo-159. 
Przemysłowymi
Adam Pluta
ul. Wojska Polskiego 3, 
64-915 Jastrowie
tel. 67 266 30 89

P.H.U. „MEBLOMAX”160. 
Andrzej Henryk Pranke
ul. Staszica 7, 77-400 Złotów
tel. 67 265 00 77

Księgarnia „BECIA”161. 
Beata Rummler
ul. Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów
tel. 67 263 58 09

Usługi Handlowe162. 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
SEREK
Henryk Serówka
ul. Mickiewicza 13, 77-420 Lipka
tel. 692 418 930

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 163. 
„SZOPIŃSCY” s.c.
Joanna Szopińska, Piotr Szopiński
ul. Dworcowa 13, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 71 06

PIEKARNIA-CUKIERNIA „TUSCHIK” 164. 
Sp.j.
ul. Gajowa 20, 77-420 Lipka 
tel. 67 266 52 54

HANDEL DETALICZNY165. 
Regina Gogoła, Marcin Gogoła, 
Edyta Gogoła Sp. j. 
ul. Gdańska 81, 64-915 Jastrowie 
tel. 67 266 26 65

ŚWIAT SMAKÓW 166. 
Magdalena Szeffler 
ul. Wojska Polskiego 20A, 
77-400 Złotów 
tel. 67 263 30 76

OPERATOR MASZYN 
SKRAWAJĄCYCH

UNAM167. 
Andrzej Młynarski
ul. Okrężna 2, 77-400 Złotów
tel. 67 263 52 33
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie

ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów
tel. 67 263 21 03 lub 500 817 785  
tel./fax: 67 263 33 60
pppzlotow@interia.pl 
www.pppp-zlotow.pl
Dyrektor: 
Monika Wiśniewska-Ryczkowska

Dysponujemy najnowszymi narzędziami do diagnozy ( np. ADOS II, WISC-V Skala Inteligencji Wechslera 
dla Dzieci, Leiter-3, IDS-2) oraz  pomocami i sprzętem do zajęć terapeutycznych (sala do zajęć integracji 

sensorycznej, sala do zajęć ruchowych i fizjoterapii).

Korzystamy z platformy do badania zmysłów, Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami 
Centralnymi (system SAT), elektrostymulatora do pracy w logopedii.

Złotów

Znajdź nas na Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie

Świadczymy usługi w zakresie:
•	 diagnozy	(psychologiczna,	pedagogiczna,	logopedyczna,	integracji	

sensorycznej),
•	 opiniowania,
•	 orzecznictwa	dzieci	i	młodzieży	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	

ruchową, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
słabowidzących, z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, 

•	 działalności	terapeutycznej	(indywidualnej	i	grupowej):
 » terapia psychologiczna,
 » terapia pedagogiczna, surdopedagogiczna, tyflopedagogiczna,
 » terapia logopedyczna,
 » terapia integracji sensorycznej,
 » terapia ręki,

 » arteterapia,
 » zajęcia korygujące wady postawy,
 » zajęcia fizjoterapii,
 » terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego,  
 » trening umiejętności społecznych (TUS),
•	 prowadzenia	grup	wsparcia	dla	młodzieży	z	trudnościami	

emocjonalnymi, dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz 
dla dzieci, których rodzice rozstają się,

•	 interwencji	kryzysowej,
•	 działalności	profilaktycznej,	poradnictwa,	konsultacji,
•	 działalności	doradczej	(doradztwo	edukacyjno-zawodowe),
•	 działalności	informacyjno-szkoleniowej,	
•	 punktów	konsultacyjnych,
•	 zajęć	wczesnego	wspomagania	rozwoju	dziecka.
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REALIZUJEMY WARSZTATY / TRENINGI / SZKOLENIA / KONKURSY 
w ramach działalności informacyjno-szkoleniowej oraz profilaktycznej, a także:
•	 Badania	przesiewowe:	słuchu,	wzroku,	mowy,	wad	postawy,	ryzyka	dysleksji,
•	 „Szkołę	dla	rodziców” – cykl warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców,
•	 Tydzień	świadomości	dysleksji,
•	 Konkurs	pt.:	„Dbam	o	zdrowie	psychiczne”	w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,
•	 Konferencję	Logopedyczną	z okazji Europejskiego Dnia Logopedy,
•	 Obchody	Światowego	Tygodnia	Mózgu – wydarzenie mające na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognity-

wistyki i psychologii,
•	 Obchody	Światowego	Dnia	Świadomości	Autyzmu,
•	 Sieć	współpracy	i	samokształcenia	dla	psychologów,	pedagogów	i	logopedów	szkół	i	placówek	powiatu.

Poradnia pełni funkcję

Wiodącego Ośrodka  
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. 

Uczestniczy w programie rządowym „Za życiem”, w ramach którego 
organizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Poradnia obejmuje swoją działalnością cały powiat złotowski

Znajdź nas na Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie 33



KSZTAŁCENIE
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu jest publiczną placówką kształ-
cącą dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadpod-
stawowej szkoły przysposabiającej do pracy. W szkole funkcjonują również oddziały dla dzieci z autyzmem oraz 
oddział rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Kluczowym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do jak najlepszego i w największym moż-
liwym stopniu samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizacji powyższego zadania służą prowa-
dzone w szkole zajęcia edukacyjne oraz zajęcia specjalistyczne z zakresu: logopedii, fizjoterapii, psychoterapii, 
surdopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, 
a także zajęcia prowadzone metodą krakowską oraz wykorzystujące alternatywne metody komunikacji. 

Uczniowie są ponadto objęci profesjonalną opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną. Wsparcie 
psychologiczne i pedagogiczne ośrodek oferuje również rodzicom.

Placówka dynamicznie się rozwija i dostosowuje do zmian zachodzących w szkolnictwie specjalnym. 

BAZA
Placówka dysponuje: salą rehabilitacyjną, salą doświadczania świata, salą logopedyczną, pracownią komputero-
wą, pracownią techniczną, biblioteką, pracownią gospodarstwa domowego, kuchnią ze stołówką. Szkoła posiada 
także aulę z nagłośnieniem, instrumentami muzycznymi oraz nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. 

Na terenie placówki znajduje się nowoczesna hala sportowa, w której poza salą widowiskowo-sportową  znajdu-
ją się również pomieszczenia specjalistyczne (fizjoterapii i integracji sensorycznej), a także sale rekreacyjno-spor-
towe (gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń siłowych). Na terenie placówki znajduje się również zespół wielofunk-
cyjnych boisk sportowych „Orlik” z boiskami do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. 

ul. Wojska Polskiego 25
64-915 Jastrowie
tel. 67 266 18 06
soswjastrowie@onet.pl
www.soswjastrowie.pl 
Dyrektor Maciej Nowicki

Jastrowie

SOSW - Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 25

SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
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Placówka oferuje możliwość całodobowej opieki nad wychowankami w dni nauki szkolnej w ramach działają-
cych w internacie grup wychowawczych.

Budynek szkoły jest pozbawiony barier architektonicznych i posiada różnorodne udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych: podjazdy, windy, interkom oraz specjalnie wyposażone łazienki.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Szkoła stwarza uczniom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania indywidualnych pre-
dyspozycji i pasji w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań: gimnastyki sportowej, 
badmintona, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania, tenisa stołowego, hipoterapii, arteterapii, plastycznych, 
wokalno-instrumentalnych, teatralnych, rekreacyjnych, emisji głosu, miłośników przyrody, krajoznawczo-tury-
stycznych oraz informatycznych. Ponadto w szkole uczniowie mają możliwość zdobywania kolejnych sprawności 
harcerskich, uczestnicząc w zbiórkach oraz zlotach drużyny „Nieprzetartego Szlaku”.

OSIĄGNIĘCIA
Uczniowie SOSW zajmują czołowe miejsca w zawodach krajowych i międzynarodowych w różnych dyscyplinach 
sportowych. Mogą pochwalić się m. in. zdobyciem:

złotego medalu w pływaniu podczas Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi (Zjednoczone •	
Emiraty Arabskie).
złotego medalu w pływaniu podczas VI Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Antwerpii (Belgia),•	
dwóch złotych medali w pływaniu podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Katowicach.•	
złotego medalu podczas XI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Kielcach•	
brązowego medalu w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Bergen (Holandia),•	
złotego medalu w IX Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Olsztynie,•	
srebrnego medalu w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Ostrzeszowie, •	
2 złotych i 4 srebrnych medali podczas VIII Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych,•	
jedenastu medali w lekkiej atletyce podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy.•	
Liczne i bardzo znaczące sukcesy odnoszą również uczniowie uczestniczący w zajęciach zespołu wokalno-

instrumentalnego oraz koła teatralnego, którzy reprezentują placówkę m. in. podczas corocznych powiatowych 
przeglądów zespołów artystycznych.

tel. 67 266 18 06, soswjastrowie@onet.pl, www. soswjastrowie.pl

SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
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Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci , które mają problemy z funkcjonowaniem w szkole lub w domu i 
wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Rodzicu! Jeżeli zauważysz u swojego dziecka:
• problemy, trudności w nauce
• niepokojące zachowania w szkole lub w domu (np. nerwowość, wycofanie,  

problemy z emocjami)
• negatywny wpływ rówieśników
• trudności w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia
• inne stany, zachowania, zjawiska, które Cię niepokoją

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence jest po to, żeby pomóc Tobie, a przede wszystkim Twojemu 
dziecku.

U nas uzyskacie specjalistyczną pomoc i wsparcie.

Dzieci przyjmowane są do MOS na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Co tworzymy?
Miejsce, w którym dzieci otrzymują realną pomoc i wsparcie oraz czują się bezpiecznie.

Naszym celem jest:
• umożliwienie uczniom klas IV- VIII z zaburzeniami zachowania realizacji obowiązku szkolnego, między innymi 

poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych wychowanków;
• eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania;
• przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi;
• wspieranie wychowawczej funkcji rodziny;
• organizowanie opieki psychologicznej;
• pomoc w precyzowaniu planów edukacyjnych i zawodowych.

MOS - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

77-430 Krajenka, ul. Szkolna 15, tel. 67 263 80 70, fax 67 263 80 64

Krajenka

Ośrodek przeznaczony jest 
dla dzieci, które mają problemy 

z funkcjonowaniem w szkole 
lub w domu i wymagają wsparcia 

o charakterze socjoterapeutycznym. 

ul. Szkolna 15
77-430 Krajenka
tel. 67 263 80 70, fax 67 263 80 64
www.mos-krajenka.pl
e-mail: moskrajenka@gmail.com
Dyrektor Joanna Chodzińska
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moskrajenka@gmail.com, www.mos-krajenka.pl

kl. IV-VIII szkoły podstawowej i Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach kucharz i sprzedawca

ZNAJDź NAS 
NA FACEBOOKU!

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Oferujemy:

Zajęcia specjalistyczne:
• terapia psychologiczna • muzykoterapia
• terapia pedagogiczna • socjoterapia
• trening umiejętności społecznych • terapia światłem i dźwiękiem
• trening zastępowania agresji • arteterapia
• bajkoterapia • i inne wynikające z potrzeb dzieci

Zajęcia karate – karate jest sztuką - drogą harmonii pomiędzy sprawnością a mądrością, karate jest sportem - 
rodzajem współzawodnictwa walki, porażki i zwycięstwa ale przede wszystkim karate jest drogą do pokonania 
własnego zmęczenia, bólu, zniechęcenia, jest drogą do pokonania własnych lęków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub osobiście w siedzibie placówki. 
Zapraszamy do kontaktu.

BRANżOWA SZKOŁA I STOPNIA

WIĘCEJ NA 
www.mos-krajenka.pl

KUCHARZ

Kucharz zawodowo zajmuje się przygotowywaniem 
potraw, ciast i deserów. W trakcie zajęć teoretycznych 
i praktycznych nauczysz się: oceny jakości surowca, 
przechowywania żywności, przygotowania produktów 
i stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego, 
przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych 
deserów, wykonywania czynności związanych z ekspe-
dycją potraw i napojów. Zajęcia praktyczne uczniowie 
odbywają w profesjonalnie wyposażonej pracowni 
gastronomicznej.

SPRZEDAWCA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedaw-
ca jest przygotowany m.in. do następujących zadań 
zawodowych:
• profesjonalnej obsługi nabywców produktów,
• organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami BHP, ergonomii , ppoż 
i ochrony środowiska,

• przyjmowania dostaw towarów i przygotowania ich 
do sprzedaży,

• prowadzenia dokumentacji sprzedaży,
• obsługi urządzeń sklepowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówce.
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„Idą z wadami i zaletami, 
dajcie im warunki by 

wzrastali lepsi”
Janusz Korczak 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu

ul. Poznańska 35 
64-915 Jastrowie
tel. 67 266 28 83
www.mowjastrowie.pl
www.facebook.com/mowjastrowie/
Dyrektor Renata Aniserowicz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu prowadzi zin-
tegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe 
warunki do rozwoju i wychowania młodych dziewcząt, resocjalizację i socjalizację wycho-
wanek oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia. Placówka sprawuje całodobową 
opiekę dla młodzieży żeńskiej w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim  w wieku od 13 do 18 lat.

Naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się w sy-
tuacji kryzysowej. Aby najlepiej wykonać te zadania, staramy się stale podnosić i dosko-
nalić poziom świadczonej pomocy specjalistycznej. Podejmujemy próby wszechstronnego 
rozwijania zainteresowań naszych wychowanek, przygotowując je do pełnienia konstruk-
tywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie ich aktywności i kreatywności. Uczymy 
nasze podopieczne tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie 
i innych. Promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem 
lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.

Jastrowie

ul. Poznańska 35, Jastrowie · tel. 67 266 28 83 · www.mow-jastrowie.pl38



Zadania wychowawcze w Ośrodku realizowane są poprzez zintegrowaną działalność ko-
rekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, w oparciu o specjalistyczne programy.

Placówka składa się z czterech integralnych części: 
internatu, •	
Szkoły Podstawowej Nr 2, •	
Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie kucharz.•	

W internacie funkcjonują 4 grupy wychowawcze, każda grupa liczy do 12 dziewcząt. 
Grupę wychowanek prowadzi zespół stałych wychowawców. Każda wychowanka ma swe-

go indywidualnego wychowawcę – opiekuna, który wspomaga ją we wszystkich sprawach 
oraz utrzymuje bliski kontakt z jej rodziną.

Praca wychowawcza opiera się na celach i zadaniach wynikających z założeń planu pracy 
placówki. Plany wychowawcze poszczególnych zespołów wychowawczych uwzględniają 
specyficzne potrzeby, zainteresowania, predyspozycje i umiejętności jej członków oraz wy-
chowawców. Oferta zajęć proponowanych wychowankom jest bardzo bogata i odnosi się 
do wielu sfer aktywności.

ul. Poznańska 35, Jastrowie · tel. 67 266 28 83 · www.mow-jastrowie.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu
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Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

www.facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

ul. 8 Marca 5 
77-400 Złotów
tel. 728 497 538 
e-mail: oppzlotow1@wp.pl
facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

Dyrektor Aldona Chamarczuk

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Złotowie działa od 01.09.1974 r.

Zgodnie ze Statutem realizuje zadania: 
edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, 

profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, 
sportowe i rekreacyjne.

Złotów

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie jest placówką oświatową, w której dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat 
mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia oraz przyjemnie i pożytecznie spędzać wolny czas. W Ognisku można 
być stałym uczestnikiem zajęć zapisanym do wybranego koła zainteresowań jak również uczestnikiem zajęć okazjonalnych. 

Z propozycji POPP w Złotowie rocznie korzysta ponad 450 stałych wychowanków oraz około 2250 uczestników okazjonalnych. 
Corocznie POPP jest organizatorem, konkursów, przeglądów, warsztatów artystycznych, koncertów, festiwali i wernisaży.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie jest miejscem rozwoju pasji, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności mło-
dzieży poprzez wychowanie przez kulturę i edukację. Specyficzny charakter placówki, sposób prowadzenia zajęć w kołach zainte-
resowań, wysoki poziom wiedzy oraz profesjonalizm kadry nauczycielskiej to główne atuty naszej placówki. 

W Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej kształtujemy osobowość młodego człowieka! 
Uczymy, wychowujemy, wspieramy oraz pomagamy uwierzyć we własne siły i rozwijamy skrzydła. 
POPP stwarza swoim wychowankom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju.
Prężnie współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego, a także promujemy działalność kulturalną i oświatową na 

szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2022 roku Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie wspólnie z To-
warzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Miejskim w Złotowie zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia artystyczne. Jednym 
z przedsięwzięć był projekt o tematyce ekologicznej „EKO – ART” w ramach którego przygotowano spektakl teatralny, wernisaż 
prac rękodzieła artystycznego i twórczości plastycznej. Kolejnym projektem były „ Inicjatywy artystyczne dla młodzieży” w ramach 
których kontynuowano hasła patriotyczne „Młodzi w rytmie Niepodległej”. W ramach tego projektu odbył się Pierwszy Wojewódz-
ki Festiwal Muzyki Musicalowej, opracowano koncert dla mieszkańców Powiatu Złotowskiego oraz przeprowadzono warsztaty 
rękodzieła artystycznego „Zwierciadło pasji”. W ramach projektu „Artystycznych inspiracji” młodzież miała możliwość brać udział 
w warsztatach prowadzonych przez aktorkę musicalową Dzięki tym projektom nasi wychowankowie mieli możliwość rozwijanie 
swoich pasji i zamiłowań artystycznych. 

Priorytetowe zajęciami w POPP to zajęcia wokalne, taneczne, rękodzieła artystycznego, teatralne, plastyczne, wiedza o kulturze 
oraz zajęcia sportowe.

W minionym 2021 roku odbyła się XXVII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią 
cowid - 2019 zawody odbywały się w 90 ośrodkach w kraju. Ogólnopolskie finały odbyły się w dniach 19 – 20 czerwca na stadionie 
AZS w Łodzi. W klasyfikacji medalowej wygrał Słupsk przed Złotowem i Siedlcami. W klasyfikacji punktowej – Siedlce przed Łowi-
czem i Warszawą.
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www.facebook.com/powiatoweognisko.pracypozaszkolnej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Finał Krajowy Czwartków Lekkoatletycznych – Łódź: 2021
Finalistami z Powiatu Złotowskiego byli:
Potocki Mateusz (I miejsce, rocz. 2010, piłeczka, 50 m), Dobber Tymoteusz (I miejsce, rocz. 2010, skok wzwyż, 142 cm), 
Drobczyńska Kaja (I miejsce, rocz. 2009, wzwyż, 145 cm), Scecewicz Paulina (II miejsce, rocz. 2010, piłeczka, 35 m), 
Jóźwina Karolina (III miejsce, rocz. 2008, piłeczka, 43,5 m).

Wyróżnienia zdobyli:
Dobber Gabriel (4 miejsce, rocz. 2008, 155 cm), Warzewski Adam (4 miejsce, rocz. 2008, piłeczka, 50,5 m), 
Klimczyk Paweł (5 miejsce, rocz. 2008, kula 3 kg, 10.67 m), Widawska Nikola (6 miejsce, rocz. 2010, w dal, 4,10 m).

VI Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa „Czwartków Lekkoatletycznych”- Spała: 5-6.12.2021
Tymoteusz Dobber (II miejsce, rocz. 2010, skok wzwyż, 140 cm), Nikola Widawska (VI miejsce, rocz. 2010, skok w dal, 4,19 
m), Aleksandra Trotczyńska (VI miejsce, rocz. 2010, 300m, 50,05 s), Jakub Siegmiller (VI miejsce, rocz. 2009, 300m, 45,60), 
Piotr Borsukiewicz (VI miejsce, rocz. 2011, skok wzwyż, 120 cm).

UCZESTNICY MEDALIŚCI CZWARTKÓW LA I ICH DALSZE KARIERY
Adamek Klaudia – zwyciężczyni czwartków w biegu na 300 m, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020, •	
Rozmiarek Piotr – medalista w skoku wzwyż, obecnie trenuje skok o tycze w Zawiszy Bydgoszcz , III miejsce w Halowych •	

Mistrzostwach Polski na Hali – Rzeszów – 12.02.2022

Kamiński Oliwier – zwycięzca czwartków w biegu na 300 m – III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu na 600 m – •	
Karpacz – 26.09 2021

Król Marcin – zwycięzca czwartków LA w skoku wzwyż – III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Bełchatowie- •	
23.09.2018

Hyl Gracjan – zwycięzca czwartków LA w skoku wzwyż, piłkarz Pogoni Szczecin w kadrach młodzieżowych, powoływany •	
do reprezentacji kraju.

SPORTOWE PLANY NA ROK 2022
Organizacja czwartków LA część wiosenna kwiecień i maj, oraz część jesienna wrzesień -październik 2022 – 10 imprez.•	
Organizacja Mistrzostw Powiatu w LA dla roczników 2007 i młodszych maj-czerwiec 2022.•	
Udział w finale krajowym czwartków – czerwiec 2022.•	
Udział w Halowych Ogólnopolskich Mistrzostwach Czwartków Lekkoatletycznych”- grudzień 2022.•	
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, od-
działu przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2022 r.
do 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy1 nie dotyczy1

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, klas 
wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego oraz szkół i oddziałów prowadzących 
szkolenie sportowe.

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2022 r.
do 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00
od 24 października 2022 r.

do 14 listopada 2022 r.
do godz. 15.002

od 14 grudnia 2022 r.
do 19 grudnia 2022 r.

do godz. 15.002

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowe-
go wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół 
do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.

do godz. 15.00
nie dotyczy

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu 
przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5.

do 13 maja 2022 r.

5.
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 1 czerwca 2022 r.
do 14 czerwca 2022 r.

II termin3

do 7 lipca 2022 r.

od 8 sierpnia 2022 r.
do 11 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

6.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych 
kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji 
językowych i prób sprawności fizycznej.

I termin
do 20 czerwca 2022 r.

II termin
do 8 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy1 nie dotyczy1

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-
twierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

do 14 listopada 2022 r.2 19 grudnia 2022 r.2

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-
twierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmi-
strza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.

do 21 listopada 2022 r.2 do 27 grudnia 2022 r.2

9.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.
godz. 10.00

16 sierpnia 2022 r.
godz. 10.00

22 listopada 2022 r.
godz. 10.002

28 grudnia 2022 r.
godz. 10.002

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.5.2022 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2022 r.

terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów 
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 

ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych 
na rok szkolny 2022/2023

Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Złotowskiego będzie odbywał się w formie elektronicznej 
poprzez stronę internetową www.powiatzlotowski.edu.com.pl
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Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym

10.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
i psychologiczne.

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

od 3 sierpnia 2022 r.
do 19 sierpnia 2022 r.

od 24 października 2022 r.
do 25 listopada 2022 r.2

od 14 grudnia 2022 r.
do 2 stycznia 2023 r.2

11.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orze-
czenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzecze-
nia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.5

od 20 lipca 2022 r.
do 1 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 25 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

od 22 listopada 2022 r.
do 12 grudnia 2022 r.

do godz. 15.002

od 28 grudnia 2022 r.
do 16 stycznia 2023 r.

do godz. 15.002

12.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

26 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

13 grudnia 2022 r.
do godz. 13.002

17 stycznia 2023 r.
do godz. 13.002

13.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole.

2 sierpnia 2022 r. 26 sierpnia 2022 r.

13 grudnia 2022 r.2 17 stycznia 2023 r.2

14.
Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc 
w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r.

do 14 grudnia 2022 r.2 do 18 stycznia 2023 r.2

15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 5 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r.

do 16 grudnia 2022 r.2 do 20 stycznia 2023 r.2

16. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia2

17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia2

18. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły2

1 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma 
oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.
3 Dyrektor szkoły podaje drugi termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu 

predyspozycji językowych oraz prób sprawności w pierwszym terminie.
4 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzy-

skania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
5 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzy-

skania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
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