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Drodzy Gimnazjaliści! 

 

Wchodząc w etap podejmowania 

dalszych decyzji odnośnie kształcenia  

i preferencji zawodowych, już wkrótce 

staniecie przed jednym z najważniejszych 

wyborów w Waszym życiu.  

Jaki zawód wybrać? Gdzie się 

kształcić? W jakiej szkole? W jakim profilu? 

Aby pomóc Wam w podjęciu 

przemyślanej i dobrej decyzji chciałbym 

przedstawić Wam ofertę edukacyjną szkół 

Powiatu Wągrowieckiego. Doskonale wiem, jak ważne w życiu każdego człowieka jest to, 

aby robić, co się lubi. Warto więc, zastanowić się, jak własne umiejętności, 

zainteresowania i ambicje połączyć z pracą zawodową. Chciałbym, abyście dobrze 

zorientowali się, które szkoły mają w swojej ofercie interesujące Was kierunki kształcenia, 

jakie oferują warunki i gdzie możliwa jest praktyka zawodowa. 

Przy wyborze kierunku kształcenia, zwłaszcza zawodu, radzę skorzystać z pomocy 

swoich rodziców oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy i doradców zawodowych. 

Stworzona przez Powiat Wągrowiecki oferta edukacyjna skierowana jest nie tylko 

dla młodzieży chcącej szybko zdobyć wymarzony zawód, ale takiej, która pragnie podjąć 

dalsze kształcenie w szkołach wyższych oraz dla dorosłych, umożliwiając im uzupełnienie 

wykształcenia ogólnego, zdobycie i zmianę kwalifikacji zawodowych  

oraz specjalistycznych.  

   Nasza oferta edukacyjna daje uczniowi możliwość wyboru własnej drogi 

kształcenia, zgodnie z predyspozycjami i preferowanymi zainteresowaniami,  

jest systematycznie weryfikowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy 

oraz zainteresowań uczniów.  

Powiat Wągrowiecki wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesności daje 

możliwość kształcenia się również uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w odpowiednio do tego dostosowanych szkołach.  

Troszczymy się także o możliwości nauki dla osób niepełnosprawnych, przygotowując dla 

nich budynki bez barier architektonicznych.  

We wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki 

staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauki i pracy. W naszych jednostkach 

naucza wysoce kwalifikowana kadra pedagogiczna, a pomieszczenia dydaktyczne  

są nieustannie modernizowane i doposażane w pomoce naukowe.  

Troszczymy się także o przyjazną atmosferę w naszych szkołach, rozwój Waszych 

zainteresowań oraz fundujemy najlepszym stypendia za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe.  

Przygotowana przez Nas oferta edukacyjna ma za zadanie pomóc Wam w podjęciu 

właściwego wyboru. Ważne jest, żebyście już teraz mieli, choć w pewnym stopniu 

sprecyzowaną wizję Waszej przyszłości, ponieważ wybór szkoły ponadgimnazjalnej  

jest niezwykle ważny. 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

Michał Piechocki 



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĄGROWCU 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu  

to szkoła o prawie 140-letniej tradycji, mogąca 

poszczycić się wieloma wybitnymi osobistościami 

wykształconymi w jej murach. Szkołę można 

określić mianem najlepszej ze szkół średnich  

w powiecie, ponieważ jej uczniowie startując  

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

osiągają bardzo dobre rezultaty. Doskonale 

przygotowana kadra pedagogiczna pomaga 

zdobywać i ugruntowywać wiedzę. Wyniki 

maturalne od wielu lat są na poziomie średniej 

wojewódzkiej licealnej, co owocuje tym,  

że najwyższy z powiatu odsetek naszych 

absolwentów kontynuuje naukę na wybranych 

uczelniach wyższych.  

W szkole znajduje się reprezentacyjna aula, 

dwie nowoczesne sale komputerowe, dwa 

internetowe centra multimedialne, biblioteka  

z księgozbiorem liczącym ponad 18 tys. woluminów, 

pełnowymiarowa sala gimnastyczna, boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, 

świetlica i radiowęzeł szkolny. Uczniowie oprócz 

zajęć obowiązkowych mają do wyboru szeroką ofertę 

zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Na uwagę 

zasługuje istniejący od ponad pięciu lat zespół 

taneczny Plejada. Tańczący w nim uczniowie mieli 

okazję zaprezentować swoje umiejętności  

na parkietach w kraju, a także między innymi  

w Rosji i na Węgrzech. 

Szkoła prowadzi międzynarodowe wymiany 

uczniów, organizując wyjazdy do Niemiec, Włoch, 

Ukrainy, Holandii, Francji i Danii. Utrzymując stały 

kontakt z nowo poznanymi rówieśnikami, nasza 

młodzież utrwala i poszerza swoje umiejętności 

językowe. Od roku szkolnego 2009/2010 

rozpoczęliśmy z sukcesem współpracę 

międzynarodową szkół w ramach projektu Comenius z Niemcami i Danią. I LO współpracuje też  

z Gimnazjum (odpowiednik polskiego liceum) z Wittenburga (Niemcy). I Liceum Ogólnokształcące 

zapewnia wysoki poziom nauczania języków obcych. Od 8 lat funkcjonuje nauczanie języków  

w ramach grup międzyoddziałowych z podziałem na poziomy zaawansowania. 

Przewidywane profile klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 

 Politechniczny 

 Matematyczny 

 Ekonomiczny 

 Biologiczno – chemiczny 

 Ekologiczny  

 Turystyczny 

 Medialny 

 Społeczno – filozoficzny 

 Politologiczny 

 Pedagogiczny 

 Lingwistyczny 

 Artystyczny 

Uczniowie planujący naukę w oddziale medialnym, dodatkowo w klasie 1 i 2 w ramach ścieżki 

medialnej, będą zgłębiać tajniki dziennikarstwa, filmoznawstwa i teatrologii. Młodzież 

zainteresowana nauką w oddziale społeczno – filozoficznym, dodatkowo w klasie 1 i 2 poznawać 

będzie elementy prawa i filozofii. Chętni do oddziału pedagogicznego w klasie 1 i 2 uczyć się 

będą psychologii i pedagogiki.  



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W WĄGROWCU 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu jest jednym  

z największych zespołów szkół w Wielkopolsce.  

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła z klasą”  

i  „Szkoła ucząca się”. Jest placówką dynamiczną  

i rozwojową na miarę XXI wieku, nieustannie pracuje nad 

poprawą jakości kształcenia i infrastruktury, biorąc udział 

w wielu ogólnopolskich projektach. Szkoła dysponuje 

jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych  

w naszym regionie.  

Placówka umożliwia kształcenie zarówno w szkołach 

dziennych, jak również w systemie zaocznym.  

SZKOŁY DZIENNE 
TECHNIKUM 4-letnie (po gimnazjum) 

- Technik informatyk, Technik mechanik, Technik 

technologii odzieży, Technik żywienia i gospodarstwa 

domowego, Technik  elektryk, Technik  mechatronik, 

Technik ekonomista, Technik usług fryzjerskich, Technik 

handlowiec, Technik agrobiznesu, Technik logistyk, 

Technik architektury krajobrazu, Technik pojazdów 

samochodowych 

TECHNIKUM  UZUPEŁNIAJĄCE (po ZSZ) 

- Technik handlowiec - 3 lata 

- Technik żywienia i gospodarstwa domowego -3 lata 

SZKOŁY POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY  

2-letnie: Technik informatyk, Technik ekonomista, 

Technik administracji, Technik masażysta, Technik terapii 

zajęciowej, Technik cyfrowych procesów  

graficznych. 

1-roczne: Opiekunka środowiskowa, Opiekun medyczny 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

- Kierunki wielozawodowe:  

- dwuletnie z praktyką w zakładzie pracy: kucharz 

małej gastronomii, sprzedawca, malarz-tapeciarz, 

lakiernik, fotograf, blacharz, ogrodnik 

  - trzyletnie z praktyką w zakładzie  pracy: 

cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, tapicer, 

ślusarz, elektryk, elektromechanik, mechanik pojazd. 

samoch., blacharz samochod., monter inst. i urządz. sanit., 

fryzjer, krawiec, mechanik-operator maszyn  

i urządzeń rolniczych, monter- elektronik, operator 

obrabiarek skrawających, murarz  

PRAKTYKA ZAWODOWA W WARSZTATACH SZKOLNYCH (3 lata): Mechanik pojazdów 

samochodowych, Elektromechanik, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Krawiec 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA 

- z praktyką w warsztatach szkolnych: Kucharz małej gastronomii (2 lata), Ślusarz (3 lata), Krawiec odzieży 

lekkiej (3 lata) 

-  z praktyką w zakładzie pracy - Kierunki wielozawodowe - 2 lub 3 lata 

SZKOŁY ZAOCZNE 
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH - 3 lata (podbudowa zsz) 

- Technik handlowiec, Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Technik technologii drewna, Technik 

budownictwa, Technik agrobiznesu,  Technik mechanik pojazdów samochodowych 

LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH  - 3 lata (podbudowa: gimnazjum, szkoła podstawowa, 

zasadnicza szkoła zawodowa) - zarządzanie informacją 

SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH  (2 lata) - Technik informatyk, Technik rachunkowości, 

Technik administracji, Technik bhp, Technik obsługi turystycznej, Technik ochrony  środowiska, Technik 

logistyk. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W WĄGROWCU 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Wągrowcu oferuje szeroki wybór edukacyjny  

w Liceum Ogólnokształcącym - w profilach kształcenia:  

- dziennikarskim,  - europejskim,  

- humanistyczno-prawnym - ogólnym, 

- plastycznym,   - teatralno-filmowym, 

- pedagogicznym,   - politechnicznym,  

- humanistyczno-medialnym, - turystycznym,  

- humanistyczno-społecznym, -biologiczno-chemicznym 

- humanistycznym z językiem obcym, 

- matematyczno-informatycznym, 

 oraz Technikum – w zawodach: - Technik hotelarstwa,

 - Technik informatyk, - Technik ekonomista 

Mocne strony szkoły: 

 kadra pedagogiczna posiadająca wysokie kwalifikacje 

gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości 

 sala gimnastyczna oraz 3 salki rekreacyjno-sportowe 

 szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych w dwóch pracowniach 

internetowych oraz Centrum Multimedialnym 

 ciekawa lokalizacja – dogodny dojazd do szkoły, 

sąsiedztwo z Aquaparkiem i obiektami sportowymi 

 możliwość rozwoju zainteresowań sportowych – szkoła 

od wielu lat w ścisłej czołówce „Najbardziej 

usportowionych szkół w województwie wielkopolskim” 

 możliwość uzyskania certyfikatu ECDL   

 udział w wielu projektach i programach edukacyjnych: 

 projekt pt: 4ELT-  bezpłatny program zajęć 

dodatkowych,  współfinansowany przez UE w ramach 

EFS. Zajęcia prowadzone są z języka angielskiego  

i niemieckiego nową i atrakcyjną dla młodzieży metodą 

4ELT. Uczniowie otrzymali podręczniki i dostęp  

do platformy e- learningowej. Projekt obejmuje również 

zajęcia z autoprezentacji oraz zajęcia z programowania 

robotów.  

 udział w projekcie „Matematyka reaktywacja” 

polegający na otrzymaniu przez uczniów zdalnego 

dostępu do wyczerpujących materiałów wykładowych 

oraz ogromnej liczby ćwiczeń i sprawdzianów z całego 

zakresu matematyki objętej programem nauczania  

w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 udział w Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej dla Szkół Ponadgimnazjalnych – projekt realizowany  

we współpracy z MDK 

 projekt „Fizyka jest ciekawa” – polegający na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem zestawu dydaktyczno-

edukacyjnego SONDA na lekcjach fizyki, działanie koła naukowego z fizyki, współpraca z uczelnią wyższą. 

 udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 współpraca z Wyższymi Uczelniami – Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii oraz Wyższą Szkołą 

Umiejętności Społecznych – seminaria, wykłady, wyjazdy,  

 możliwość udziału w pracach wolontariatu szkolnego „Corculum” 

 wymiana ze szkołami partnerskimi we Francji i Niemczech 

 grupa taneczna „Fantasy Dance” wysoko oceniona w licznych konkursach i pokazach  

 w ramach zajęć pozalekcyjnych można rozwijać swoje zainteresowania w kołach m.in. Koło Chemiczne, 

Koło Geograficzno-Przyrodnicze, koła językowe, teatralne, zajęcia sportowe 

 możliwość uczestnictwa i organizacji wielu imprez rozwijających znajomość języków obcych m.in.: cykl 

„Kina angielskiego”, teatr przygotowujący spektakle w językach obcych 



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GOŁAŃCZY 
 

Szkoła średnia w Gołańczy funkcjonuje od 1945 r. 

Tradycyjnym kierunkiem kształcenia było przygotowanie 

do pracy w rolnictwie. Od 1998 r. systematycznie zmienia 

się oferta kształcenia, stosownie do potrzeb środowiska 

rynku pracy. Kadra pedagogiczna systematycznie 

doskonali się uzyskując dodatkowe kwalifikacje 

zawodowe. Zmiany, jakie zaszły w szkole spowodowały 

jej rozwój pod wieloma względami.  

Szkoła położona jest z dala od głównych traktów 

komunikacyjnych, skupia młodzież i słuchaczy z małych 

miasteczek i wsi. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Karola Libelta  

w Gołańczy w swojej ofercie edukacyjnej na rok szkolny  

2011/2012 przygotował następujące kierunki kształcenia: 

- Szkoły dla Młodzieży (po gimnazjum): 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa- oddział 

wielozawodowy 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa- w zawodzie rolnik 

 Technikum w zawodzie:   

- technik rolnik,  

- technik żywienia i gospodarstwa domowego 

- technik informatyk 

 Liceum Ogólnokształcące- o nachyleniu 

sportowym 

- Szkoły dla Dorosłych (po ZSZ): 

 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (system 

wieczorowy) 

- Szkoła dla Dorosłych: 

 Technikum Uzupełniające w zawodzie technik  

rolnik (system zaoczny) 

- Szkoły dla Dorosłych: 

 Szkoła Policealna w zawodzie technik rolnik 

(system zaoczny) 

 

Szkoła prowadzi również naukę jazdy ciągnikiem, posiada 

szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania uczniów, prowadzone są zajęcia z 

informatyki, sportowe, zajęcia wyrównawcze z języków 

obcych oraz zajęcia fakultatywne przygotowujące 

uczniów do egzaminu maturalnego. Przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy działa orkiestra  

dęta, szkolna gazetka multimedialna oraz teatr KRAM. 

 

Baza szkoły: 

- sale lekcyjne- wyposażone w sprzęt multimedialny (14) 

- pracownie przedmiotów zawodowych – wyposażone w sprzęt multimedialny  z zapleczami (5) 

- pracownie komputerowe (3) oraz stanowiska komputerowe w dydaktyce (37) 

- hala widowiskowo - sportowa (1) 

- Szkolne Centrum Informacji z bibliotekę i czytelnią 

- stołówka i świetlica 

- gabinet pedagoga 

- internat , pokoje gościnne- na 30 miejsc,  

- pracownie do ćwiczeń z technologii gastronomicznej(6) 

- zaplecze do szkolenia praktycznego w przedmiotach rolniczych (garaże - 22, ciągniki: Zetor 6441 Proxima, 

Zetor 5272, Ursus C - 330, kombajn Bizon Z - 056, prasa, agregat uprawowy, siewnik, opryskiwacz, 

kultywator + brona talerzowa, pług - 2 szt.)  



ZESPÓŁ SZKÓŁ POWSZECHNYCH W DAMASŁAWKU 

 

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów 

w Damasławku składa się z następujących szkół: 

 

 Szkoła Podstawowa, 

 Gimnazjum, 

 Technikum, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych. 

 

W zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego szkoła 

obejmuje: 

Typ szkoły Nazwa profilu 

lub zawodu 

Język 

obcy 

Cykl 

kształcenia 

Technikum 

-technik rolnik 

-technik mech. 

rolnictwa 

-technik 

informatyk 

niemiecki 

angielski 

4 lata 

Zasadnicza 

Szkoła 

Zawodowa 

klasa 

wielozawodo-

wa  i rolnicza 

niemiecki 

 

2 lata 

3 lata 

Technikum 

Uzupełniają

ce dla 

Dorosłych 

zawód: 

- technik 

rolnik 

-technik 

mechanizacji 

rolnictwa 

-technik 

inżynierii 

środowiska i 

melioracji 

niemiecki 

 

3 lata 

(zajęcia 

odbywają 

się trzy 

razy w 

tygodniu 

od godziny 

15.15) 

Szkoła 

Policealna 

dla 

Dorosłych 

-technik     

informatyk 

-technik  

rolnik 

angielski 

2 lata 

(zajęcia 

odbywają 

się w 

systemie 

zjazdowym 

– piątek, 

sobota, 

niedziela – 

co dwa 

tygodnie) 

 



MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W GOŁAŃCZY 
 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  

w Gołańczy jest placówką publiczną  

dla chłopców w wieku od 13 do 18 roku życia 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

i uzależnieniami.  

 

Placówka dysponuje 48 miejscami w roku 

szkolnym 2011/2012 na poziomie klasy I i III gimnazjum 

specjalnego. Ośrodek zapewnia opiekę całodobową, 

ponieważ dysponuje internatem. 

 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 

udziela swoim wychowankom specjalistycznej pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej i terapeutycznej w celu 

eliminowania przyczyn i przejawów zaburzenia 

zachowania oraz w celu przygotowania ich do życia 

zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi  

i prawnymi. Wychowankowie prawidłowo realizują 

obowiązek szkolny, a po ukończeniu nauki w gimnazjum 

mają sprecyzowane plany związane z kontynuowaniem 

nauki i zdobyciem zawodu zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami. Po opuszczeniu naszej placówki 

wychowankowie mają ukształtowany świat wartości 

społecznej tj. : szacunek, odpowiedzialność, 

samodzielność, kultura osobista, przestrzeganie norm 

moralnych. 

 

Do ośrodka przyjmowani są: 

 uczniowie gimnazjum kl. I lub III, którzy nie 

ukończyli 18 roku życia,  
 w normie intelektualnej, 

 mający uregulowaną sytuację w zakresie opieki 

prawnej, 

 nie skazani wyrokiem sądu za czyny karalne. 

 

Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii kieruje 

Starosta Wągrowiecki, na podstawie: 

 postanowienia sądu o umieszczenie  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, 

 wniosku rodziców bądź opiekunów prawnych. 

 

 

Wykaz dokumentów do skierowania dziecka zamieszkałego na terenie Powiatu Wągrowieckiego: 

 wniosek rodziców / opiekunów prawnych, 

 aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

 zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy potwierdzające zameldowanie, odpis skróconego aktu 

urodzenia nieletniego, 

 posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego, 

 ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen.  
 

 



SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W WĄGROWCU 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka w Wągrowcu jest placówką kształcenia 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami   

na poziomie:  

- szkoły podstawowej (uczniowie z upośledzeniem  

lekkim i  umiarkowanym) 

- gimnazjum (uczniowie z upośledzeniem lekkim  

 i umiarkowanym) 

- szkoły ponadgimnazjalnej  przysposabiającej  

do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym i  znacznym i ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami 

 

 
Nasze atuty: 

 Internat dla uczniów dojeżdżających (posiadający nowoczesną bazę i  wyposażenie) 

 Świetlica czynna w godz. 7
45

-14
30 

 Dożywianie dla uczniów 

 Nauka j. angielskiego 

 Pracownia  komputerowa 

 Mikrobus do przewozu osób  niepełnosprawnych 

 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym uczą się  

w oddzielnym budynku, w  zespołach od 6-8 

uczniów 

 Współpraca z innymi placówkami kształcenia 

specjalnego oraz ze środowiskiem lokalnym 

 Pozyskujemy środki na potrzeby  uczniów  

z PFRON i Fundacji „Bank Dziecięcych 

Uśmiechów” 

 

 
Proponujemy i zapewniamy uczniom: 

 Zajęcia w małych zespołach klasowych 

umożliwiających uwzględnienie  indywidualnych 

potrzeb i możliwości rozwojowych 

 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań  poprzez 

uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach 

dodatkowych, imprezach szkolnych  

 Zajęcia rewalidacyjne, które pozwalają pokonywać 

trudność w nauce 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną 

przez pedagoga i psychologa szkolnego  

 Preorientację szkolną i zawodową, pomoc  

w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej 

  Wycieczki krajoznawcze, wyjazdy rekreacyjne  

i integracyjne, udział w turnusach rehabilitacyjnych 

 Liczny udział w różnego rodzaju  konkursach, zawodach, przeglądach  artystycznych organizowanych 

przez inne szkoły i  placówki. 

 



BURSA SZKOLNA NR 1 W WĄGROWCU 
  

Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu jest placówką 

opiekuńczo -wychowawczą dla młodzieży gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczącej się poza 

miejscem stałego zamieszkania. 

 

Placówka stwarza warunki do wszechstronnego 

rozwoju każdego wychowanka, przygotowania  

do samodzielności, aktywności, kreatywności,  

do rozumienia siebie i otaczającego świata. 

 

Bursa usytuowana jest przy ul. Kcyńskiej 48,  

m.in. w sąsiedztwie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. 

 

W celu realizacji podstawowych zadań nasza placówka oferuje młodzieży m. in.: 

 całodobową opiekę, 

 zakwaterowanie w pokojach do 3 osób, 

 całodzienne wyżywienie – tanie i smaczne, 

 pomoc wychowawców w przygotowaniu się  

do lekcji, 

 łącze sieci internet, 

 możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, 

 uczestnictwo w organizowanych imprezach, 

 obiektywne traktowanie w sytuacjach trudnych, 

 sprawiedliwe ocenianie zachowań i postaw. 

W zakresie opieki wychowawczej zmierzamy  

do tego, aby młodzież: 

 znajdowała w bursie środowisko wszechstronnego 

rozwoju osobowego, 

 rozwijała w sobie dociekliwość poznawczą, 

 poszukiwała, odkrywała i dążyła na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych, 

 uczyła się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowała się do życia 

w rodzinie, społeczności lokalnej w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, 

 przygotowała się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, hierarchizacji wartości, 

 kształtowała w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 

W zakresie rozwijania zainteresowań młodzieży bursa: 

 organizuje zespoły zainteresowań w ramach zajęć 

wychowawczych, 

 organizuje konkursy, zawody, turnieje, wystawy, 

 prowadzi edukację kulturalną, ekologiczną, europejską, 

regionalną, 

 stwarza warunki do rozwijania samorządowych form 

życia. 

W zakresie pomocy i opieki z powodu trudnych 

warunków rodzinnych bursa zapewnia: 

 stały kontakt wychowawcy z domem rodzinnym, 

 w razie potrzeby kontakt z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej właściwym do stałego miejsca 

zamieszkania wychowanka. 

Bursa realizuje swoje zadania m. in. we współpracy z: 

 rodzicami / opiekunami prawnymi, 

 szkołą, do której wychowanek uczęszcza, 

 poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym z poradniami specjalistycznymi (jeśli taka potrzeba 

zachodzi), 

 Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 Powiatową Komenda Policji (jeśli taka potrzeba zachodzi) 



OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W WĄGROWCU 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zajmuje się, przede wszystkim, animacją 

powiatowego ruchu kulturalnego dzieci i młodzieży, którą opiera na szerokiej współpracy  

ze szkołami, placówkami kultury i nauczycielami zainteresowanymi pracą  pozaszkolną. Ma ona 

służyć rozwojowi zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, a także stworzeniu, możliwie 

rozległego, pola konfrontacji dla różnorodnej twórczości młodych oraz ich artystycznej aktywności. 

Celowi temu służy konsekwentnie realizowany program cyklicznych imprez o charakterze 

edukacyjnym przeznaczony dla uczniów różnych typów szkół. Należą do nich: 

-Graj Muzyka!-Regionalny Konkurs Wokalistów. Konkurs ten  organizowany jest we współpracy 

ze Stowarzyszeniem My-Ruch Społeczny ze Żnina. Ma na celu prezentację indywidualnych 

umiejętności wokalnych, a także porównanie poziomu pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie  

w różnych placówkach kultury. Laureatom konkursu Ognisko umożliwia występy w ramach 

przedsięwzięć kulturalnych w Powiecie Wągrowieckim i poza nim. Konkurs ten, co roku, inauguruje 

zimową akcie feryjną OPP.  

-Kurtyna- Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych. Do tej pory zrealizowano 12 

edycji imprezy. Jest to przegląd dwudniowy, połączony  

z warsztatami dla nauczycieli prowadzących grupy. 

Regularnie na Kurtynie występuje około 30 zespołów  

z Powiatu Wągrowieckiego oraz zaproszeni goście. 

-Witryna-Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów 

Muzycznych i Tanecznych. Impreza cieszy się bardzo 

dużym zainteresowaniem młodych. Prezentowane są  

na niej najciekawsze  zespoły muzyczne i taneczne  

z naszego powiatu oraz ich aktualne programy. Laureaci 

Witryny kierowani są na przeglądy organizowane przez 

placówki kultury współpracujące z OPP. W 2012 roku 

realizowana będzie 14 edycja imprezy. 

.-Śpiewy na łodziach-Spotkania z piosenką literacką 

Impreza, która odbywa się co roku pod koniec września, 

adresowana jest głównie do gimnazjalistów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a służy 

propagowaniu ambitnej piosenki literackiej i poezji współczesnej oraz kultury jej scenicznego 

przekazu. Oprócz występów młodych wykonawców. Spotkaniom towarzyszą zawsze koncerty 

artystów profesjonalnych.  

-Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs przeznaczony jest 

dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych, którzy prezentują się w kategoriach: turniej 

recytatorski, poezja śpiewana i „wywiedzione ze słowa”. Laureaci kierowani są na eliminacje 

szczebla wojewódzkiego. 

-„Między Wierszami”- Powiatowy Turniej Recytatorski Gimnazjalistów. Konkurs ten ma na celu 

stworzenie szerszego forum konfrontacji recytatorów na poziomie gimnazjów. Patronem obu 

konkursów jest Stanisław Przybyszewski, twórca epoki zwanej Młodą Polską, który w latach 1884-

1889 uczęszczał do wągrowieckiego gimnazjum, dzisiejsze I LO. 

Poza tym Ognisko udostępnia, także na stronie internetowej: www.ogniskoppwagrowiec.pl materiały 

do pracy pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą .Prowadzi także, w zależności od potrzeb, warsztaty  

dla uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach literackich i artystycznych 

organizowanych przez placówkę, służy pomocą merytoryczną i techniczną w trakcie imprez 

organizowanych w szkołach. 

 
  

http://www.ogniskoppwagrowiec.pl/


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ W WĄGROWCU 
 

Nasza  Poradnia oferuje specjalistyczną, 

profesjonalną, nacechowaną dużą życzliwością  

i zrozumieniem - pomoc. Jesteśmy otwarci  

na wszelkie problemy związane z rozwojem dzieci  

i młodzieży, funkcjonowaniem rodziny, szkoły, 

środowiska rówieśniczego. 

Poradnia jest placówką publiczną, ogólnodostępną. 

Korzystanie z pomocy poradni  jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Wnioskodawcą do poradni o udzielenie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  mogą  być 

rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń.  

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: 

psychologów, pedagogów, logopedów. 

Komu udzielamy pomocy: 
 małym dzieciom 

 uczniom,  

 rodzicom 

 nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek 

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie 

pomocy 
 gdy rozwój twojego dziecka jest opóźniony  

oraz gdy twoje dziecko: 
 ma problemy w nauce 

 przejawia specyficzne trudności w uczeniu się 

 sprawia problemy wychowawcze w 

domu/szkole 

 potrzebuje pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu  

Możesz oczekiwać pomocy w zakresie : 
 diagnozy problemów, 

 terapii dziecka 

 terapii rodzinnej 

 poradnictwa 

 wsparcia  

 konsultacji  

 badania predyspozycji zawodowych  

Poradnia posiada dobrą bazę lokalową, sprzęt 

specjalistyczny  z oprogramowaniem do diagnozy  

i terapii.  

Prowadzimy na terenie poradni specjalistyczną terapię 

dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb:  
 z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 

 dla dzieci słabo słyszących , słabo widzących i autystycznych 

 dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja rozwojowa/ 

 terapia metoda EEG Biofeedback 

 dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi  

 dla  uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

Usługobiorcy bardzo wysoko oceniają skuteczność metod i form terapeutycznych  stosowanych  

przez psychologa, pedagoga, logopedę. 

Nasza placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy bogata ofertę 

prelekcji, warsztatów, zajęć interaktywnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli.  

Zajęcia prowadzimy w przedszkolach, szkołach i placówkach- aktualna oferta-   

www.ppp.wagrowiec.pl   

http://www.ppp.wagrowiec.pl/


 

ADRESY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

W POWIECIE WĄGROWIECKIM 
 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 
Dyrektor – Ireneusz Biniewski 

62-100 Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 

Tel. 67 26 21 140, 67 26 21 481, e-mail: lo_wagrowiec@poczta.onet.pl 

http://1lo-wagrowiec.edupage.org 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu 
Dyrektor – Jarosław Berendt 

62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48 

Tel. 67 26 20 108, 67 26 21 224, e-mail: zsp1wagrowiec@post.pl 

www.giganci.pl 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu 
Dyrektor – Beata Dobrochowska – Byczyńska 

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 29 

Tel. 67 26 20 347, e-mail: zsp2wagrowiec@neostrada.pl 

www.zsp2.wagrowiec.pl 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy 
Dyrektor – Bogdan Koczorowski 

62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 

Tel. 67 26 83 156, 67 26 15 869, e-mail:  zsp_golancz@poczta.onet.pl 

www.zspgolancz.wagrowiec.pl 

 

 

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 
Dyrektor – Paweł Tończyk  

62-110 Damasławek, ul. Słoneczna 4  

Tel. 67 2613 039, 67 26 13 145, e-mail: zspdam@biposwiata.pl 

  www.zspdam.biposwiata.pl 

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy  
Dyrektor – Elżbieta Nowak 

62-130 Gołańcz, ul. Walki Młodych 35 

Tel. 67 26 83 157, e-mail: mosgolancz@onet.pl 
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Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Janusza Korczaka  

w Wągrowcu 
Dyrektor – Barbara Balcerzak 

Administracja  - 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48, 

Tel. 67 26 20 421; e-mail: sosw@post.pl 

Szkoła – 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 22 

Tel. 67 26 22 445; e-mail zsswagrowiec@poczta.fm 

www.sosw.wagrowiec.pl 

 

 

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu 
Dyrektor – Iwona Brudz 

62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska48 

Tel. 67 26 20 186, e-mail: bursa@post.pl 

www.bursawagrowiec.pl 

  

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu 
Dyrektor – Karol Kruś 

62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1 

Tel. 67 26 26 227, e-mail: ogniskopp@poczta.onet.pl 

www.ogniskoppwagrowiec.pl 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu 
Dyrektor – Anna Wolicka 

62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1 

Tel. 67 26 22 380 

e-mail ppp@wagrowiec.pl 

www.ppp.wagrowiec.pl 
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