






Języki obce do wyboru : angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

Klasa  matematyczno – fizyczna  
Przedmioty rozszerzane: matematyka, fizyka.

Kierunek dla kandydatów na studia politechniczne 
i uniwersyteckie. Oferujemy zajęcia laboratoryjne z fizyki, 

randki z astronomią i wykłady na wyższych uczelniach.

Klasa  
matematyczno-

chemiczna

Przedmioty rozszerzane: matematyka, chemia.
Kierunek dla kandydatów na studia  politechniczne 

uniwersyteckie.  Oferujemy zajęcia laboratoryjne z chemii  
i wykłady na wyższych uczelniach.

Klasa politechniczna
Przedmioty rozszerzane: matematyka, fizyka, informatyka.

Kierunek dla kandydatów na studia  politechniczne, 
uniwersyteckie i inżynieryjno-medyczne wzbogacony 

zajęciami z drukarką 3D, z rysunku technicznego, elementami 
mechatroniki i informatyki inżynieryjnej. 

Klasa ekonomiczna

Przedmioty rozszerzane: matematyka, geografia albo 
historia albo biologia. Klasa pod patronatem Uniwersytetu 

Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 
Kierunek dla kandydatów na studia  ekonomiczne, 

uniwersyteckie. Oferujemy atrakcyjne wyjazdy dydaktyczne, 
festiwale przedsiębiorczości i zajęcia dodatkowe z turystyki.

Klasa biologiczno-chemiczna
Przedmioty rozszerzane: biologia, chemia.

Kierunek dla kandydatów na studia medyczne  
  i przyrodnicze. Oferujemy zajęcia z chemii laboratoryjnej, 

wykłady w Collegium Chemicum UAM, wyjazdy dydaktyczne, 
projekty prozdrowotne, „zielone szkoły”, rozwijanie 

zainteresowań ekologicznych w Szkolnym Kole Przyrodników. 
Klasa pod patronatem UAM w Poznaniu.

Klasa humanistyczna 
z elementami prawa

Przedmioty rozszerzane: język polski, historia.
Kierunek dla kandydatów na studia prawnicze          

   i  humanistyczne.  Klasa pod patronatem Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Oferujemy zajęcia w IPN w Poznaniu,  

udział w rozprawach, laboratorium filmu i żywego słowa.



Klasa artystyczna 
Przedmioty rozszerzane: język polski, geografia albo biologia.

Kierunek dla kandydatów na studia  humanistyczne
 i artystyczne wzbogacony zajęciami artystycznymi 

w plenerze, laboratorium żywego słowa i pantomimy.

Klasa psychologiczno-
pedagogiczna

Przedmioty rozszerzane: język polski, geografia albo biologia.
Kierunek dla kandydatów na studia humanistyczne  
i pedagogiczne wzbogacony zajęciami  z psychologii  

i pedagogiki. Współpracujemy z lokalnymi placówkami 
oświatowymi. Oferujemy ciekawe wycieczki dydaktyczne.

Klasa dziennikarska
Przedmioty rozszerzane: język polski, geografia albo historia.

 Kierunek dla kandydatów na studia humanistyczne 
wzbogacony zajęciami dziennikarskimi.  

Klasa pod patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych  
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Współpraca  z mediami. 

Wizyty w TVP. Laboratorium słowa fotografii i reklamy. 

Promocja zdrowia
Przedmioty rozszerzane: biologia, geografia albo chemia  

albo fizyka. Kierunek dla kandydatów na AWF, 
studia przyrodnicze i medyczne. 

Laboratorium odnowy biologicznej, kosmetologii i dietetyki. 

Klasa przyrodnicza 
Przedmioty rozszerzane: biologia, geografia albo chemia  

albo fizyka. Kierunek dla kandydatów na studia przyrodnicze 
wzbogacony zajęciami z ochrony środowiska i turystyki. 

Atrakcyjne zajęcia w terenie. 

Klasa lingwistyczna

Przedmioty rozszerzane: język angielski, rosyjski 
albo niemiecki, geografia albo biologia albo historia.
Kierunek dla kandydatów na studia  humanistyczne 
i lingwistyczne, umożliwiający naukę dwóch języków 

obcych w zakresie rozszerzonym. Klasa pod patronatem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Zarządzanie bezpieczeństwem
Przedmioty rozszerzane: język angielski, WOS, 

geografia albo matematyka.
Kierunek dla kandydatów wiążących swoją przyszłość 

ze służbami mundurowymi, wzbogacony zajęciami 
z technik samoobrony, terenoznawstwa, zarządzania 

bezpieczeństwem i ratownictwa medycznego. 
Klasa pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu, WKU w Nowym Tomyślu. 
Współpraca z 5 Pułkiem Artylerii w Sulechowie .



Zespół Szkół 
Rolniczych 

i Technicznych 
                  w Powodowie 

 tel. 68 3843675 fax 683843838 
e-mail:zsrpowodowo@poczta.onet.pl 

www.zsritpowodowo.pl 
Drogi Gimnazjalisto! 

        Technikum… 
więcej niż liceum! 

Twórcza praca 
Aktywność 
Kultura zawodu 

 
Mając 16 lat, często nie jesteś pewien, co chciałbyś robić w życiu… Czym 
kierować się, podejmując decyzję o wyborze szkoły, czego i gdzie się uczyć? 
Razem z rodzicami zastanawiasz się, jaką wybrać ofertę, będącą spełnieniem 
Twoich oczekiwań, a nawet marzeń. Wybierając przyszły zawód, uwzględnij 
własne zainteresowania i zdolności oraz weź pod uwagę swoje możliwości.  
Od blisko 100 lat, ZSRiT zaprasza w swe progi kolejnych uczniów, zapewniając 
rzetelne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Absolwent 
„POWODOWA” jest gotowy zarówno do podjęcia pracy, jak i różnorodnych 
studiów. Dzięki temu jesteś bardziej mobilny na rynku pracy (szybciej znajdujesz 
zatrudnienie i stajesz się samodzielny), jednocześnie możesz się dalej kształcić.  
 

Nasze atuty: 
 jednocześnie zawód i matura 
 proponowane zawody są poszukiwane na rynku pracy  
 możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w zawodzie  
 praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy 
 współpraca z przedsiębiorstwami 
 współpraca z uczelniami wyższymi 
 kameralna, bezpieczna szkoła  
 internat, ogólnodostępna stołówka 
 WiFi 

Zdobywaj kwalifikacje  i wiedzę 

w tempie odpowiednim dla Ciebie! 

! 



 

  

 

 



OFERTA EDUKACYJNA 
ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH 

IM. H.CEGIELSKIEGO W POWODOWIE 
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Zawód Informacje o kierunkach kształcenia punkt. przy 
rekrutacji 

 
 

technik  
architektury 
krajobrazu 

Projektujesz, urządzasz i pielęgnujesz  roślinne 
obiekty architektury krajobrazu. 
Planujesz, organizujesz i wykonujesz prace 
z zakresu konserwacji terenów zieleni. 
Praca w przedsiębiorstwach projektujących, 
nadzorujących tereny zieleni, gminnych wy-
działach architektury. 
Uzyskujesz uprawnienia rolnicze i możliwość 
korzystania z dotacji unijnych!  

 
 

geografia 
biologia 

informatyka 

technik  
spedytor 

Organizujesz i nadzorujesz transport ładun-
ków, czynności związane z obsługą przesyłek 
towarowych.  
Prowadzisz rozliczenia z klientami i kontrahen-
tami. 
Zatrudnienie w firmach logistycznych, przewo-
zowych, a także w agencjach obsługi portów 
lotniczych i morskich.  

 
 

j. obcy 
geografia 

informatyka 

 
 

technik 
hotelarstwa 

Planujesz i realizujesz usługi w recepcji, kom-
pleksowo obsługujesz gości w obiektach świad-
czących usługi hotelarskie. 
Potrafisz obsługiwać  komputer i nowoczesny 
sprzęt biurowy.  
Twoim miejscem pracy mogą być hotele, 
ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schroni-
ska, a także ruchome bazy noclegowe np. 
promowe, żeglugowe itp. 

 
 

j.obcy 
informatyka 

geografia 

 
technik  

żywienia 
i usług gastrono-

micznych 

Zdobywasz kwalifikacje z zakresu sporządzania 
potraw i napojów oraz z organizacji żywienia 
i usług gastronomicznych. 
Masz możliwość prowadzenia własnej firmy 
gastronomicznej. 
Praca w kuchni (kucharz, garmażer), na sali 
restauracyjnej (kierownik sali, kierownik zmia-
ny) nie sprawi Ci trudności. 

 
 

biologia 
chemia 

matematyka 



 
 

ZAPRASZAMY na „DRZWI OTWARTE w ZSRiT”  
 5-7 kwietnia 2016 r. od 10.00 – 13.00 

 
 

technik mechani-
zacji rolnictwa 
i agrotroniki 

Poznajesz obsługę, naprawę i eksploatację 
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolni-
czych, organizację prac technicznych, wykorzy-
stanie nawigacji satelitarnej w rolnictwie pre-
cyzyjnym. 
Możesz pracować w biurze, pracowni projek-
towej, warsztacie mechanicznym i prowadzić 
własną działalność.  
Zdobędziesz prawo jazdy kat. B, T, uprawnienia 
do obsługi kombajnu.  Uzyskujesz uprawnienia 
rolnicze i możliwość korzystania z dotacji unij-
nych! 

 
 
 
 

biologia 
informatyka 

fizyka 

 
 

technik  
elektronik 

Potrafisz montować, uruchamiać, konserwo-
wać i naprawiać urządzenia elektroniczne, 
programować i eksploatować układy i systemy 
automatyki.  
Uczysz innych obsługi skomplikowanych urzą-
dzeń elektronicznych. 
Możesz otworzyć firmę wyspecjalizowaną 
w zakresie np. serwisu urządzeń elektronicz-
nych, systemów alarmowych, monitoringu.   

 
 
 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

technik 
awionik 

Potrafisz wykonać obsługę  liniową statków 
powietrznych i obsługę hangarową wyposaże-
nia awionicznego.  
Praca: w portach lotniczych, przedsiębior-
stwach  remontujących statki powietrzne, 
służbach technicznych lotnictwa wojskowego 
i obsłudze lotnictwa cywilnego.  

 
 

matematyka 
fizyka 
j. obcy 

 
technik 
rolnik 

Zdołasz prowadzić i nadzorować uprawę roślin 
i hodowlę zwierząt, obsługiwać pojazdy, ma-
szyny i urządzenia rolnicze, decydować na 
podstawie analizy ekonomicznej o kierunkach 
rozwoju gospodarstwa. 
Uzyskujesz uprawnienia rolnicze i możliwość 
korzystania z dotacji unijnych!  
Zatrudnienie: w rolniczych przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i usługowych, w  doradztwie  
i agencjach rolniczych, własne gospodarstwo 
rolne, agroturystyczne, ekologiczne, handel 
sprzętem rolniczym. 

       biologia  
chemia 

informatyka 
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Rodzicu!

Z pewnością chcesz, by Twoje dziecko dobrze
wybrało drogę do przyszłości. By wykonywało
kiedyś dobry zawód: dający satysfakcję,
szanse rozwoju i  oczywiście gwarantujący
godziwe wynagrodzenie.

Twój syn, córka musi w tym roku wybrać szkołę
średnią. To ważna decyzja. Nauczyciele
i  koledzy mogą tu służyć radą, ale najbliżsi
młodym ludziom są rodzice, którzy najlepiej
mogą przekazać swojemu dziecku rzetelną
wiedzę na temat znaczenia edukacji w  jego
przyszłości. Właśnie trzymasz w  ręku broszurę
zawierającą informacje miedzy innymi
o  ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół
Zawodowych w Wolsztynie.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas
dane będą stanowiły przedmiot rozmów
w szkołach i w domach.

Gimnazjalisto!

Jeśli musisz w  tym roku wybrać dla siebie
szkołę średnią  to pewnie wiesz już, że od tej
decyzji zależy bardzo wiele. By wybrać dobrze
 konieczne jest zapoznanie się z ofertą szkół
w regionie.

Oferta Zespołu Szkół Zawodowych
w  Wolsztynie wyróżnia sie perfekcyjnym
dopasowaniem proponowanych kierunków
do potrzeb rynku pracy.

W  naszej ofercie znajdziesz klasy
przygotowujące do pracy w  zawodach
ciekawych i  dających szerokie możliwości
rozwoju. Większość z  nich to zawody
nowoczesne, na które na rynku istnieje bardzo
duże zapotrzebowanie. Tak bogata
w atrakcyjne kierunki oferta jest możliwa tylko
w nowoczesnej szkole!

Szkoła profesjonalnie zawodowa!

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie to szkoła wychodząca naprzeciw wyzwaniom czekającym
na naszych absolwentów. Naszym celem jest zarówno przygotowanie do natychmiastowego
podjęcie dobrej pracy, jak i do podejmowania dalszego kształcenia.

U  nas można rozwijać umiejętności i  pasje nie tylko na zajęciach dodatkowych, ale przede
wszystkim na lekcjach. Profesjonalne, nowoczesne wyposażenie pracowni, dostęp do najnowszych
technologii, przyjaźni i  otwarci nauczyciele  to wszytko tworzy klimat sprzyjający rozwojowi
i poczucie satysfakcji z osiąganych efektów.

Mamy do dyspozycji 6 stacjonarnych i  3 mobilne pracownie komputerowe, skomputeryzowaną
czytelnię, dużą salę gimnastyczną, boisko Orlik oraz dostęp do WiFi w całym budynku.

Oprócz świetnych warunków nauki ZSZ w Wolsztynie proponuje również ciekawe formy rozrywki.
Tradycją są u nas liczne imprezy, wycieczki krajoznawcze, dydaktyczne oraz staże zagraniczne.

ZSZ jest jedyną szkoła ponadgimnazjalną w  powiecie przystosowaną do przyjmowania uczniów
niepełnosprawnych. W  każdej sytuacji gotowy do pomocy jest pedagog, psycholog i doradca
zawodowy. Aktywny Samorząd Uczniowski skutecznie wpływa na rozwój szkoły.

Potwierdzeniem ciągłego rozkwitu naszej szkoły jest fakt, że w 2014 roku, jako jedna z nielicznych
szkół w  kraju, ponownie rozbudowaliśmy nasz budynek, powiększając go o  12 sal lekcyjnych
i aulę.

Dowiedz się o nas więcej na ZSZWOLSZTYN.PL



Technik mechatronik
to zawód interdyscyplinarny, łączący

wiedzę z takich dziedzin jak:
mechanika, elektronika, automatyka i

sterowanie. Dzięki bardzo nowoczesnemu
wyposażeniu absolwent potrafi:

projektować, montować,
programować i obsługiwać urządzenia
i systemy mechatroniczne. (4 lata nauki,

punktowane: matematyka,
informatyka, język obcy)

Technik mechanik zdobywa wiedzę
i umiejętności z zakresu zasad

budowy, eksploatacji,
naprawy i projektowania

maszyn, urządzeń
i mechanizmów. (4 lata

nauki, punktowane:
matematyka, informatyka,

język obcy)

Technik logistyk. Program nauczania
obejmuje: organizację i realizację

zaopatrzenia, magazynowania, transportu
i dystrybucji, sporządzanie dokumentów

logistycznych, prowadzenie rozliczeń
ze spedytorami oraz klientami. (4 lata nauki,

punktowane: matematyka, informatyka, język obcy)



Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie
na rok szkolny 2016/2017

Technik ekonomista może pracować na stanowiskach, wymagających wiedzy z zakresu: księgowości,
finansów, rachunkowości, planowania, badania rynku i sprawozdawczości. (4 lata nauki, punktowane:
matematyka, informatyka, język obcy)

Technik handlowiec jest przygotowany do: zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy
handlowej, realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej,
hurtowniach, magazynach. (4 lata nauki, punktowane: matematyka, informatyka, język obcy)

Technik informatyk. Program nauczania obejmuje: naprawę komputera, administrowanie sieciami,
zarządzanie bazami danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych. (4 lata nauki, punktowane:
matematyka, informatyka, język obcy)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód dający wiedzę i umiejętności związane
z źródłami energii oraz sposobami jej pozyskiwania. Uczniowie poznają możliwości wykorzystania źródeł
energii odnawialnej w Polsce i na świecie oraz zasady budowy i działania instalacji do uzyskiwania
energii. (4 lata nauki, punktowane: matematyka, fizyka, język obcy)

Technik budownictwa. Nauczanie obejmuje m.in. charakterystykę materiałów budowlanych,
dokumentację budowlaną, konstrukcje i  technologie wykonania obiektów, rodzaje elementów
instalacji budowlanych. (4 lata nauki, punktowane: matematyka, fizyka, język obcy)

Technik technologii żywności organizuje i  nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych,
zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i  technologii. Bada nowoczesne
techniki i technologie, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
Po ukończeniu wykonuje pracę w różnorodnych zakładach przemysłu spożywczego. (4 lata nauki,
punktowane: matematyka, chemia, język obcy)

Technik urządzeń sanitarnych to specjalista w zakresie organizowania i wykonywania robót związanych
z budową sieci komunalnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
gazowych oraz ciepłowniczych. (4 lata nauki, punktowane: matematyka, fizyka, język obcy)

Liceum Ogólnokształcące klasa „sportowa”. Absolwent zdobywa wykształcenie średnie ogólne
i możliwość zdania matury. Jest to klasa o rozszerzonym wychowaniu fizycznym. Dla tych chłopców
i dziewcząt, których interesuje piłka nożna i piłka ręczna. (3 lata nauki, punktowane: informatyka, język
obcy, wychowanie fizyczne)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna umożliwia zdobycie zawodu
i tytułu czeladnika. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość dalszego kształcenia w liceach
ogólnokształcących dla dorosłych. (3 lata nauki; cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca, fryzjer, klasy wielozawodowe)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest to szkoła dla tych, którzy po ukończeniu szkoły
zasadniczej chcą dalej podwyższać swoje kwalifikacje i umiejętności. Uzupełniają wykształcenie
do poziomu szkoły średniej, mają możliwość zdawania matury oraz równocześnie zdobycia tytułu
technika w danym zawodzie na kursach kwalifikacyjnych. (2/3 lata nauki)
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Droga Gimnazjalistko!  Drogi Gimnazjalisto!

Wkrótce opuœcisz mury swojej obecnej szko³y i zanim podejmiesz decyzjê, gdzie 

kontynuowaæ naukê, uwa¿nie przeczytaj poni¿sze informacje, a przekonasz siê, ¿e Twój wybór 

stanie  siê  ³atwiejszy.

W samym sercu gminy Przemêt jesteœmy MY – szko³a, w której pomo¿emy Ci zdobyæ zawód 

technika ekonomisty, a przy wspó³pracy z wieloma pracodawcami z bli¿szej i dalszej okolicy, 

ukoñczysz szko³ê zawodow¹. A  mo¿e chcesz zdaæ maturê?  Mówisz i masz!  Pomo¿emy Ci            

w osi¹gniêciu i tego celu. Zastanawiasz siê, sk¹d nasz optymizm? Otó¿, znamy swój potencja³, 

mamy bogato wyposa¿one gabinety do przedmiotów zawodowych oraz ogólnych,  bibliotekê, lecz 

i tak naszym najwiêkszym kapita³em jest m³odzie¿ oraz wspomagaj¹cy j¹  nauczyciele. Nie 

zapominamy te¿ o dobrej zabawie oraz o tym, aby poprzez dzia³alnoœæ charytatywn¹ pomagaæ 

innym oraz uczestniczyæ w ¿yciu naszego Przemêtu i ca³ego powiatu. Staramy siê w jak 

najpe³niejszym stopniu przygotowaæ Ciê do funkcjonowania w realiach wspó³czesnego œwiata. 

Poza tym jesteœmy szko³¹ bezpieczn¹, w której wzajemna znajomoœæ jest  atutem, a nie przeszkod¹.  

Nie stój!  Nie czekaj!  Zapraszamy do naszej szko³y!

Typ szko³y

Technikum 
Ekonomiczne

Liceum
Ogólnokszta³c¹ce 

Zasadnicza
Szko³a 

Zawodowa

Specjalnoœæ

Technik 
ekonomista

A.35. Planowanie i prowadzenie
dzia³alnoœci w organizacji

A.36. Prowadzenie
 rachunkowoœci

Profil ogólny

Klasy
wielozawodowe

Czas 
nauki

4 lata

3 lata

3 lata

Liczba
miejsc

25

25

56

Jêzyki
obce

J. angielski
J. niemiecki

J. angielski
J. niemiecki

J. angielski

Potrzebujesz wiêcej informacji – ZADZWOÑ lub NAPISZ!

Przemêt, ul. Powstañców Wlkp. 1,  e-mail:zszprzemet@poczta.onet.pl, tel. 65 5496010




