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A - medyczna AJ – medyczna dwujęzyczna
- biologia
- chemia
- j. angielski

- biologia
- chemia
- matematyka
- j. angielski dwujęzyczny

B - politechniczna BJ – politechniczna dwujęzyczna
- matematyka
- fi zyka/ informatyka
- j. angielski 

- matematyka
- fi zyka
- informatyka
- j. angielski dwujęzyczny

C – ekonomiczna CJ – ekonomiczna dwujęzyczna
- matematyka
- geografi a
- j. angielski

- matematyka
- geografi a
- wiedza o społeczeństwie
- j. angielski dwujęzyczny

D - telewizyjna  DJ – telewizyjna dwujęzyczna
- j. polski
- wiedza 
o społeczeństwie
- j. angielski

- j. polski
- wiedza o społeczeństwie
- informatyka
- j. angielski dwujęzyczny

E - artystyczna EJ – artystyczna dwujęzyczna
- j. polski
- historia
- j. angielski

- j. polski
- historia
-wiedza o społeczeństwie
- j. angielski dwujęzyczny

Planowane oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkół 
podstawowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica 
w Pleszewie w roku szkolnym 2022/2023:
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Oferujemy:
 szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką 

jakość
 egzaminatorów CKE z wszystkich przed-

miotów maturalnych
 wymiany międzynarodowe i wycieczki
 zajęcia we współpracy z wyższymi uczel-

niami
 przygotowanie do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych
 jednozmianowość oraz przychylny dla 

uczniów plan lekcji



OFERTA EDUKACYJNA POWIATU PLESZEWSKIEGO 20224

63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36. Tel., 62 508 11 55, 728 912 215
www.zsug.pl, sekretariat@zsug.pl

Zespół Szkół Usługowo 
- Gospodarczych w Pleszewie

KONTAKT DO OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REKRUTACJĘ

NAJLEPSZY WYBÓR, TO...
Ze s p ó ł S z k ó ł U s ł u g owo- Go s p oda r c z y c h

w P l e s z ew i e

Co pow in i en e ś w i ed z i e ć ?

WYMAGANE DOKUMENTY

1.Wniosek , 3 zdjdjd ęcia,
zaświadczenie z zakładu pracy.
2. Świadectwo ukończenia
szkoły oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
3. Zaświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych

NA CO MOŻESZ LICZYĆ?

zawody z przyszłością
nauka pod okiem
specjcjc alistów
atrakcyjyjy ne zarobki
możliwość zatrudnienia po
zakończeniu nauki
najaja lepsza fofof rma nauki, czyli
teoria połączona z praktyką

NAJWAŻNIEJSZE
TERMINY

16 majaja a- 31 majaja a 2022 r.-
złóż wniosek

24 czerwca-12 lipca 2022 r-
dostarcz świadectwo i wyniki

eeggzzaammiinnuu

ZSUG
ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew

tel. +48 62 508 11 55 lub +48 728912215
e-mail: sekretariat@zsug.pl
strona szkoły www.zsug.pl

https://www.fafaf cebook.com/zsugpgpg leszew

Instagram: zsug_pleszew
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JAKI ZAWÓDMOŻESZ

WYBRAĆWBRANŻOWEJ

SZKOLE I STOPNIA?

2022/2023

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.zsug.pl/rekrutacja
W trakcie nauki otrzymujesz wynagrodzenie!

BRANŻA BUDOWLANA

cieśla, dekarz, murarz- tynkarz, kominiarz, monter
sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i
robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz,
monter stolarki budowlanej, kamieniarz, betoniarz-
zbrojarz

BRANŻA ELEKTRYCZNA I

POZOSTAŁE

elektryk, elektronik, elektromechanik, stolarz,
tapicer, automatyk, zegarmistrz, złotnik- jubiler,

BRANŻAUSŁUGOWA

fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik,
piekarz, krawiec, kelner, pracownik obsługi
hotelowej, magazynier- logistyk, przetwórca
mięsa

BRANŻAMECHANICZNA

operator obrabiarek skrawających, mechatronik,
lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy,
ślusarz, elektromechanik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik- monter maszyn i
urządzeń, kierowca- mechanik
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FORMY POZASZKOLNE
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Przygotowanie i wydawanie dań - kucharz
Wykonywanie usług kelnerskich- kelner
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych- kosmetyczka
Rejestracja i obróbka i publikacja obrazu- fotograf
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i
wykończeniowych- monter zabudowy
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych-monter sieci i instalacji
sanitarnych
Wytwarzanie wyrobów z drewna i drewnopodobnych- stolarz
Obsługa klienta w jednostkach administracji
Prowadzenie działań handlowych
Świadczenie usług opiekuńczych- opiekunka środowiskowa
Obsługa magazynów- magazynier - logistyk
i inne.

Grupa jest uruchamiana przy minimum 20 osobach chętnych.

Kontakt w sprawach dotyczących rekrutacji:

tel. +48 62 508 11 55 lub/ + 48 728 912 215
e- mail: sekretariat@zsug.pl

www.zsug.pl

Co możesz wybrać?

Pomocnik kucharza
Kurs fotograficzny dla początkujących
Kurs z podstaw fryzjerstwa
Makijaż dzienny i wieczorowy - dla
początkujących
Makijaż wieczorowy glow & ślubny dla
początkujących
Stylizacja paznokci podstawy
Zdobienie paznokci- mix technik
Odbiory techniczne instalacji elektrycznej
z dozorem (z uprawnieniami do 1kV)
Przegląd techniczny instalacji
elektrycznych (z uprawnieniami do 1kV)
Bezpieczeństwo, higiena pracy podczas
pracy z urządzeniami elektrycznymi w
rolnictwie.

Prowadzimy też szkolenia doskonalące

"Jnwestowanie w wiedzę, zawsze

przynosi największe zyski"

Benjamin Franklin

ZESPÓŁ SZKÓŁ

USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH

W P L E S Z E W I E

O F E R T A D L A D O R O S Ł Y C H

JAKIE SZKOŁY
MOŻESZ WYBRAĆ?

4 lata nauki
dla absolwentów szkoły branżowej 3 lata

Opiekun medyczny 1,5 roku nauki
Asystent osoby niepełnosprawnej- 1 rok nauki
Terapeuta zajęciowy- 2 lata nauki

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna Nr 2

Chcesz podwyższyć swoje wykształcenie? Czy zdobyć nowy zawód?

ZESPÓŁ SZKÓŁ

USŁUGOWO- GOSPODARCZYCH

W P L E S Z E W I E

O F E R T A D L A D O R O S Ł Y C H

JAKIE SZKOŁY
MOŻESZ WYBRAĆ?

4 lata nauki
dla absolwentów szkoły branżowej 3 lata

Opiekun medyczny 1,5 roku nauki
Asystent osoby niepełnosprawnej- 1 rok nauki
Terapeuta zajęciowy- 2 lata nauki

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna Nr 2

Chcesz podwyższyć swoje wykształcenie? Czy zdobyć nowy zawód?
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ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew. Tel. 62 742 11 65.
Internet: www.zstpleszew.pl, email: sekretariat@zstpleszew.pl

Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie

Technik handlowiec
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik logistyk

Technik ekonomista
Technik fotografii i multimediów
Technik pojazdów samochodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

NOWE KIERUNKI
Technik programista
Technik energetyk
Technik mechanik

Zespół Szkół Technicznych
w Pleszewie

ul. Zielona 3, 63-300 Pleszew, tel: 62 74 21 165
www.zstpleszew.pl, email: sekretariat@zstpleszew.pl
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 Od 60 lat szkoła kształci młodzież uzyskującą 
kwalifikacje zawodowe, a absolwenci doskonale 
odnajdują się na współczesnym rynku pracy. 
W swoich zawodach nasi nauczyciele są spe-
cjalistami posiadającymi uprawnieniaegzami-
natorów OKE. Zajęcia odbywają się w systemie 
jednozmianowym w salach z nowoczesnym wy-
posażeniem. Zajęcia praktyczne organizowane 
przez szkołę odbywają się w Centrum Kształcenia 
Zawodowego oraz w szkolnej pracowni gastro-
nomicznej.
 Ważnym elementem w życiu szkoły jest współ-
praca z DMG Mori Famot. Firma objęła patronatem 
klasy: technik mechatronik oraz technik mechanik, 
fundując stypendia dla uczniów tych klas. Szkoła 
podpisała porozumienie z firmą informatyczną 
„MIRIT - SOFTWARE HOUSE”. Dzięki tej współpracy 
uczniowie będą się uczyć od specjalistów branży 
IT języków programowania, w tym tworzenia 
aplikacji internetowych.

Szkoła bierze udział w licznych programach 
i projektach np.:
- ,,Kultura bezpieczeństwa” przy udziale Państwo-
wej Inspekcji Pracy,
-,,Czas zawodowców BIS” , w ramach którego 
uczniowie mają możliwość skorzystania
z płatnych staży u pracodawców,
-„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” projekt 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
w ramach którego uczniowie biorą udział w pod-
projektach Klasy Akademickie i Ligi Przedmiotowe.
 Nasza szkoła umożliwia wszechstronny roz-
wój uczniom, których zainteresowania wychodzą 
poza tematykę wybranych zawodów. Uczniowie 
mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach 
przedmiotowych i sportowych rozwijających ich 
kompetencje umożliwiając im udział w olimpia-
dach, konkursach przedmiotowych i zawodach 
sportowych. 
 Młodzież Zespołu Szkół Technicznych współ-
pracuje z Drużyną Tradycji 70 Pułku Piechoty bio-
rąc udział w realizacji cyklu filmów historycznych 
TVP Poznań.
 W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski 
i zespół wokalno- muzyczny ,,The Greeners” an-
gażujący się w wolontariat i akcje charytatywne 
m.in. Szlachetna Paczka oraz koncerty i imprezy, 
które integrują naszą społeczność szkolną.
 Zespół Szkół Technicznych wspólnie z Po-
wiatem Pleszewskim oraz Centrum Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
z Kalisza realizuje projekt z Funduszu Norwe-
skiego „Aktualizacja programów nauczania na 
kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół 
Technicznych”.
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nowe możliwości !!!
kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

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

praktyczna nauka zawodu
w naszych pracowniach

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

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

300 Pleszew,  Al. Wojska Polskiego 4,  tel./fax  62 742 89 75;   62

OFERTA  KWALIFIKACYJNYCH
KURSÓW  ZAWODOWYCH
Technik transportu drogowego
Technik usług kosmetycznych

Operator obrabiarek skrawających (CNC)
Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych
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egzaminy zawodowe w CKZ
Na przestrzeni ostatnich kilku lat do zewnętrznych

egzaminów zawodowych w naszym ośrodku przystępuje 
średnio w roku szkolnym 500 zdających. Są to absolwenci 
szkół ponadpodstawowych: zarówno zawodowych jak i 
średnich technicznych i również spoza naszego powiatu oraz          
uczestnicy naszych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie nasz ośrodek posiada Upoważnienia Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania 
pisemnej części egzaminu w formie elektronicznej dla 
wszystkich kwalifikacji   oraz dla praktycznej części egzaminu 
dla 25 kwalifikacji według podstaw programowych 2012; 2017; 
2019; wyodrębnionych w zawodach: technik mechatronik, 
technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 
usług kosmetycznych, technik transportu drogowego, 
sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, ślusarz. 

to  nasze  atuty !!!
 możliwość nauki zawodu w warunkach realnych stanowisk 

pracy, w stale unowocześnianych pracowniach
 realizacja KKZ i kursów dostosowanych do aktualnych 

potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy
 współpraca z branżą przemysłową z przedsiębiorstwami: 

FAMOT Pleszew Sp. z o.o., SPOMASZ Pleszew S.A., 
MAHLE Krotoszyn, Pratt & Whitney Kalisz, z Instytutem 
Spawalnictwa w Gliwicach, z Polską Izbą Motoryzacji,                     
z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski

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

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

z zakresu motoryzacji, automatyki, kosmetologii

kursy doskonalące w CKZ
diagnosta samochodowy
operator obrabiarek CNC

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

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

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

 bbaaddaanniiaa tteecchhnniicczznnee pprrzzyycczzeepp pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh 
ddoo łłąącczzeenniiaa zzee wwsskkaazzaannyymmii ppoojjaazzddaammii 

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

serwis samochodowy

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

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

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

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

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

egzaminów zawodowych w naszym ośrodku przystępuje 
średnio w roku szkolnym 500 zdających. Są to absolwenci 
szkół ponadpodstawowych: zarówno zawodowych jak i 
średnich technicznych i również spoza naszego powiatu oraz          
uczestnicy naszych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie nasz ośrodek posiada Upoważnienia Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do przeprowadzania 
pisemnej części egzaminu w formie elektronicznej dla 
wszystkich kwalifikacji   oraz dla praktycznej części egzaminu 
dla 25 kwalifikacji według podstaw programowych 2012; 2017; 
2019; wyodrębnionych w zawodach: technik mechatronik, 
technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik 
usług kosmetycznych, technik transportu drogowego, 
sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, ślusarz. 

to  nasze  atuty !!!
 możliwość nauki zawodu w warunkach realnych stanowisk 

pracy, w stale unowocześnianych pracowniach
 realizacja KKZ i kursów dostosowanych do aktualnych 

potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy
 współpraca z branżą przemysłową z przedsiębiorstwami: 

FAMOT Pleszew Sp. z o.o., SPOMASZ Pleszew S.A., 
MAHLE Krotoszyn, Pratt & Whitney Kalisz, z Instytutem 
Spawalnictwa w Gliwicach, z Polską Izbą Motoryzacji,                     
z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski

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

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

z zakresu motoryzacji, automatyki, kosmetologii

kursy doskonalące w CKZ
diagnosta samochodowy
operator obrabiarek CNC

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

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

stacja kontroli pojazdów

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

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

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

 bbaaddaanniiaa tteecchhnniicczznnee pprrzzyycczzeepp pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh 
ddoo łłąącczzeenniiaa zzee wwsskkaazzaannyymmii ppoojjaazzddaammii 

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

serwis samochodowy

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

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

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

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

kursów diagnosty samochodowego 
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Zespół Placówek 
Specjalnych w Pleszewie

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

W skład Zespołu wchodzą:

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

od chwili narodzin do momentu rozpoczęcia przez nich nauki szkolnej. 
Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na te-
renie placówki lub w domu rodzinnym. Są to działania mające na celu 
pomoc dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności od momentu 
ich wykrycia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. To wielospecjalistycz-
ne, intensywne działania mające na celu zapobieganie pogłębianiu się 
niepełnosprawności, osiągnięcie przez dziecko samodzielności życiowej 
na miarę jego możliwości. Terapie i zajęcia prowadzi zespół specjalistów, 
m.in. oligofrenopedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, tyflopedagodzy, 
surdopedagodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci integracji sensorycznej. 
Odbywają się również zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
tj. EEG Biofeedback, Tomatis. Koordynatorem wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka jest psycholog. 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA
nauka trwa 8 lat 

SZKOŁA 
PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY 
nauka trwa 3 lata 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
nauka trwa 3 lata

dla uczniów z nie-
pełnosprawno-
ścią intelektualną 
w stopniu:
- lekkim 
- umiarkowanym 
i znacznym  

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

dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Uczniowie kształcą się w zawodach:
• pracownik pomocniczy gastronomii,
• piekarz,
• ślusarz (pracownik pomocniczy ślusarza),
• mechanik pojazdów samochodowych (pracownik pomocniczy 
mechanika)
 Praktyki odbywają się w CKZ w Pleszewie, w zawodzie pracow-
nik pomocniczy gastronomii na terenie placówki, jedynie w zawodzie 
piekarz u rzemieślników.
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Zespół zatrudnia nauczycieli specjalistów: oligofrenopedago-
gów, surdopedagogów, tyflopedagogów, psychologa, pedagoga, 
logopedę, neurlogopedę.

UCZNIOWIE MAJĄ ZAPEWNIONE: 
• indywidualne zajęcia rewalidacyjne: 

- usprawniające techniki szkolne,
- artystyczne- terapia 
przez sztukę,
- korygujące wady 
postawy,
- korygujące wady 
mowy, 
- stymulacja wzroku,
- stymulacja słuchu,
- integracja senso-
ryczna,
- zajęcia z zakresu samoobsługi,
- alternatywne formy komunikacji,
- doradztwo zawodowe

• szeroko pojętą indywidualizację metod i form,
• zajęcia w świetlicy 
szkolnej od 700 do 1600

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

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

Placówka, aby uatrakcyjnić i udoskonalić działalność eduka-
cyjną angażuje się w realizację różnych projektów unijnych 
wspierających rozwój 
oraz wyrównujących 
szanse edukacyjne 
dzieci i młodzieży. 
Realizowane również 
są co roku innowacje 
pedagogiczne.
Uczniowie Szkoły 
Przysposabiającej do 
Pracy zajęcia prak-
tyczne realizują we współpracy z firmą ”Opak” sp.j. z siedzibą 
w Wieczynie oraz Gospodarstwem ogrodniczym z Pleszewa.

Na terenie Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie re-
alizowanych jest wiele programów i projektów. 
- Program grantowy mPotęga. 
- Rządowy program Aktywna Tablica 
- Unijny projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020.  
- Projekty unijne w ramach programu Erasmus + 

• odbycie przez uczniów Branżowej Szkoły I stopnia euro-
pejskiego stażu zawodowego
• wymiana zagraniczna młodzieży i nauczycieli pomiędzy 
szkołami partnerskimi z Niemiec, Turcji, Czech i Zespołem 
Placówek Specjalnych w Pleszewie

Na terenie Szkoły działają: 
• Samorząd Uczniowski, 
• koła zainteresowań m.in: teatralne, sportowe, turystyczne, 
muzyczne, taneczne, plastyczne, fotograficzne, ekologiczne, 
geograficzne, artystyczne, j. niemieckiego,
• 18 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku.

 Szkoła organizuje wiele imprez i konkursów. Najważniejszą 
imprezą jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną.

Poza tym szkoła organizuje:
- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, 
- Międzyszkolny Konkurs Piosenki, 
- Międzyszkolny Turniej Kręglarski,
- Międzyszkolny Konkurs Biologiczny,
- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej.

 W konkursach biorą 
udział uczniowie szkół 
specjalnych z byłego 
województwa kaliskiego.

 Przy placówce działa 
Pleszewskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Ra-
zem w Przyszłość”, któ-
rego celem jest przede 
wszystkim tworzenie wa-
runków do organizowa-
nia działań mających na 
celu wspieranie rozwoju, 
rehabilitacji i opieki nad 
osobami niepełnospraw-
nymi.
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63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 14
Tel. 62 742 16 55, 692 958 010, email: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl

www.poradnia-pleszew.org.pl

Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna w Pleszewie

Diagnoza

• Psychologiczna
• Pedagogiczna
• Logopedyczna
• Zawodoznawcza

Terapia
• Psychologiczna 
indywidualna 
• Pedagogiczna
• Logopedyczna

Zajęcia
• Zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne dla dzieci 
z dysfunkcjami rozwojowymi
• Zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne dla dzieci 
cudzoziemskich oraz dzieci 
powracających z zagranicy
• Zajęcia dla uczniów 
uzdolnionych 
matematycznie dla klas I-III
• Zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczno 
– emocjonalne dla dzieci 
w wieku 6-11 lat „Moc 
emocji” przeznaczone dla 
dzieci mających trudności 
min. z nieśmiałością, lękiem, 
złością
• Zajęcia terapeutyczne dla 
uczniów klas I-VIII – AKCJA 
KONCENTRACJA!
• Terapia ręki  elementami

VI TARGI EDUKACYJNE POWIATU PLESZEWSKIEGO 26 lutego 2017

Poradnia posiada uprawnienia do diagnozowania
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

• dzieci niesłyszących i słabo słyszących

• dzieci niewidomych i słabo widzących

• dzieci z autyzmem 

Zachęcamy uczniów do skorzystania z pomocy 
doradcy zawodowego w celu: 

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

• Badania preferencji zawodowych niezdecydowanych uczniów lub 
posiadających istotne ograniczenia zdrowotne

Lorum Ipsum Dolor 1

Diagnoza

• Psychologiczna 

• Pedagogiczna 

• Logopedyczna 

• Zawodoznawcza 

Terapia

• Psychologiczna indywidualna 
i grupowa 

• Pedagogiczna 

• Logopedyczna 

Konsultacje

• Pomoc w identyÞkacji 
trudności edukacyjnych i 
wychowawczych 

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

Serdecznie 
zapraszamy do 
skorzystania z 
naszej oferty! 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         
w Pleszewie

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

www.poradnia-pleszew.org.pl 

Wspieramy dzieci, 
młodzież, rodziców 

i nauczycieli

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie 
przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży,

 rodziców i nauczycieli. 

Swoim zasięgiem obejmuje Powiat Pleszewski.            

Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne i dobrowolne.

Zachęcamy uczniów do skorzystania z pomocy doradcy 
zawodowego. Każdy uczeń może skorzystać: 
• Pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu 
poprzez indywidualne konsultacje doradcze
• Badania preferencji zawodowych niezdecydowanych 
uczniów lub posiadających istotne ograniczenia 
zdrowotne
• Dostępnych materiałów służących do planowania 
kariery edukacyjno – zawodowej, w tym: prezentacje po 
zawodach, publikacja zawodowe

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
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ul. Świętego Ducha 5 (Dom Rzemiosła), 63-300 Pleszew, tel. 664 054 396. 
 Czynne pon. – pt. godz.: 08.00 – 17.00, e-mail: wolontariat.pleszew@gmail.com 

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

Powiatowa Świetlica Środowiskowa 
dla młodzieży dojeżdżającej 

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

Korzystanie 

z oferty świetlicy 

jest BEZPŁATNE



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

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

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

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

DRODZY UCZNIOWIE, OŚMIOKLASIŚCI!
 Kończąc szkołę podstawową stajecie przed pierwszym ważnym 
wyborem w życiu - gdzie kontynuować edukację i jaką wybrać szkołę? 
Wiem, że wybór nie jest łatwy. 
 Z myślą o Was przygotowaliśmy przewodnik edukacyjny. Znajdzie-
cie tu najważniejsze informacje o szkołach średnich i branżowych 
w Pleszewie, kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji, a także 
propozycje zajęć pozalekcyjnych.
 Wybierzcie dla siebie wymarzoną szkołę! Zapraszam Was do: 
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie - słynnego „TECHNIKUM 
NA ZIELONEJ”; 
- Zespołu Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie - znanej 
szkoły zawodowej im. Hipolita Cegielskiego tzw. „USŁUGÓWKI”,
- cenionego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica - czyli 
pleszewskiego „STASZKA”. 

 Stworzyliśmy dla Was doskonałe warunki do nauki, hobby i sportu. Będziecie mogli korzystać z pracow-
ni i laboratoriów, auli, bibliotek, siłowni, hal sportowych i „Orlików”. W szkołach mamy sklepiki i punkty 
małej gastronomii. Licealiści w „Staszku” uczą się w zabytkowym budynku, zrewitalizowanym w latach 
2014-15. A obecnie kończymy kompleksową modernizację i doposażenie „Technikum na Zielonej” za 
5 mln zł ze środków unijnych w ramach projektu rozwoju infrastruktury edukacji zawodowej. Centrum 
Kształcenia Zawodowego przy Al. Wojska Polskiego wyposażyliśmy w nowoczesne maszyny, w tym obra-
biarkę sterowaną numeryczne z pleszewskiego FAMOT-u. To wszystko oddajemy do Waszej dyspozycji. 
 Szkoły Powiatu Pleszewskiego współpracują z renomowanymi uczelniami wyższymi i przemysłem. 
Możecie zostać uczniami tzw. klas akademickich, specjalistycznych lub patronackich. Polecam Wam 
najnowsze kierunki: w LO nową klasę o profilu telewizyjnym, w ZST  klasy technika programisty, technika 
mechanika technika energetyka, a w ZSUG - nowy zawód operatora obrabiarek skrawających. Szczegóły 
znajdziecie w ofertach szkół. 
 Wiem, że szkoła to nie tylko lekcje, obowiązki, zadania domowe i klasówki. Będziecie mogli rozwijać 
swoje talenty i pasje. Na pewno znajdziecie czas na odpoczynek, relaks i realizacje twórczych pomysłów. 
Macie możliwość pracy w samorządzie uczniowskim i wolontariacie, w szkolnych kołach naukowych, kółkach 
zainteresowań, śpiewania w chórze lub grania w zespole muzycznym. Każdy z Was znajdzie coś dla siebie. 
 Czekają na Was nauczyciele z dużym doświadczeniem pedagogicznym oraz koledzy i koleżanki ze 
starszych klas. Wychowawcy są otwarci na Wasze sugestie i propozycje. Waszych rodziców zachęcam do 
aktywności w Radach Rodziców i Stowarzyszeniach Absolwentów. Bo środowisko szkolne tworzą nie tylko 
uczniowie i nauczyciele, ale także absolwenci i przyjaciele szkół. 
 Życzę Wam dobrego wyboru szkoły, łatwej adaptacji w nowej klasie, wielu nowych przyjaźni oraz suk-
cesów w nauce.

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski


