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REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I.

Ważniejsze informacje związane z rekrutacją.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Pilski na rok szkolny 2020/2021 realizowana będzie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji NABÓR firmy
VULCAN, dzięki któremu, jak co roku proces naboru przebiegać
będzie według jasnych i przejrzystych zasad.
Logowanie do systemu odbywać się będzie poprzez stronę
internetową https://pila.edu.com.pl
Strona aktywna będzie w terminie przeprowadzania
rekrutacji do poszczególnych typów szkół, zgodnie z Zarządzeniem
Nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z dnia
30 stycznia 2020 r.
II. Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji na rok
szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych.
Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), do klasy pierwszej
publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów,
którzy:
1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie
z przepisami z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust.
5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245).
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających
warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc
w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub
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uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające
na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
5. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych
predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Sposób przeliczania ww. kryteriów na punkty rekrutacyjne
określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
III. Terminy poszczególnych działań związanych z rekrutacją na rok
szkolny 2020/2021.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas
pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych
szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty Zarządzeniem
Nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (link do strony: http://
ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rokszkolny-20202021/), na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
Szczegółowe informacje, związane z procesem rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych będą zamieszczane na stronach internetowych
poszczególnych szkół i placówek, prowadzących nabór do szkół
ponadpodstawowych. Prosimy o śledzenie tych stron.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:
https://pila.edu.com.pl
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TECHNIK FOTOGRAFII
I MULTIMEDIÓW
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

łączy wszystkie osiągnięcia współczesnej techniki, czyli: telewizji, informatyki, audio, teletransmisji i inne,
pozwoli nabyte umiejętności wykorzystać w projektowaniu do Internetu, planowaniu i realizowaniu efektywnych
kampanii oraz działań marketingowych,
pozwoli zgłębić techniczne aspekty dotyczące fotografii analogowej jak i cyfrowej,
pozwoli doświadczyć praktycznie zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i w plenerze,
pozwoli poznać metody korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanowania obsługi sprzętu fotograficznego
i filmowego oraz jego budowy i zasad funkcjonowania,
przybliży Ci cyfrową obróbkę zdjęć, projektowanie grafiki, animację, produkcję i postprodukcję filmową itp. Nauczysz
się obsługi profesjonalnych programów do grafiki i multimediów: Photoshop, Illustrator, Flash i wiele innych.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie tytułu technika fotografii i multimediów po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
Po uzyskaniu przygotowania zawodowego nie będziesz się musiał martwić o swoją zawodową
przyszłość, ponieważ o zatrudnienie Ciebie będą zabiegać:

laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
korporacje telewizyjne i wytwórnie filmowe,
agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej,
opracowywaniu animacji, clipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych,
studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
firmy zajmujące się obsługą Internetu i projektowaniem witryn WWW,
agencje fotoreporterskie, prasowe, wydawnictwa gazet i czasopism,
laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
ośrodki historyczne, archiwa, muzea i inne.
Ponadto technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług
fotograficznych i szeroko pojętych multimediów.

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Technik fotografii i multimediów to zawód który:
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W PILE
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)
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SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

1A
matematyczno-fizyczno-informatyczna

matematyka
fizyka
informatyka

j. angielski
j. hiszpański

1B
humanistyczna

j. polski
historia
język angielski

j. angielski
j. francuski

1C
biologiczno-chemiczna

biologia
chemia

j. angielski
j. niemiecki

1D
lingwistyczna

j. polski
j. angielski
j. hiszpański

j. angielski
j. hiszpański

1E
humanistyczno-przyrodnicza

j. polski
biologia
j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

1F
matematyczno-geograficzna

matematyka
geografia
angielski

j. angielski
j. niemiecki

64-920 Piła, ul. Wincentego Pola 11
tel./fax 67 351 74 70
e-mail: sekretariat.pola@asta-net.com.pl www.lo.pila.pl

Liceum na Pola
SKUTECZNOŚĆ
75 lat TRADYCJI i JAKOŚCI nauczania: wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
potwierdzone Ogólnopolskim Rankingiem Szkół Perspektywy 2020;
liczni laureaci konkursów przedmiotowych i ogólnopolskich olimpiad;
możliwość zdobycia certyfikatów informatycznych CISCO;
KREATYWNOŚĆ, ZAINTERESOWANIA I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA
Teatr na Pola, Teatr Lustro, Chór, POLON, Klub Strzelecki Intercontinental,
Nieustające Towarzystwo Nauk Przyrodniczych, Kółko Filozoficzne, Klub Książki, zajęcia
sportowe, liczne projekty i programy edukacyjne; kurs języka hiszpańskiego w Salamance
WSPÓŁPRACĘ m.in. z: UAM Poznań, PUSS Piła, Sądem Rejonowym, Stowarzyszeniem MIGACZE,
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, Fundacją odNowa, ZUS-em, TV Asta;
OTWARTOŚĆ, EMPATIĘ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ: Dni Integracji, Bal na Pola, Gra miejska,
wolontariat, prężnie działający samorząd uczniowski, niepowtarzalne uroczystości szkolne;
KOMFORTOWĄ I STALE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ: Powiatowe Centrum Edukacji
Ekologicznej, aula, przestronne korytarze, kącik relaksacyjny, sklepik, stołówka.

Rozwijamy się dla Cieb

ie 

DRZWI OTWARTE:
piątek: 03.04.2020, godz. 11:00-14:00
sobota: 04.04.2020, godz. 10:00-13:00

Rozpoczynamy o g. 10:00 spotkaniem w auli szkolnej

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Maria wybrałaby Pola! Jesteśmy szkołą, która stawia na:
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO W PIŁCE SIATKOWEJ
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)

8

SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

ILOŚĆ
OSÓB

1A LO MS
dziewczęta/chłopcy
siatkówka

biologia
geografia
język angielski

j. angielski
j. francuski
j. niemiecki

20

1A LO MS
dziewczęta/chłopcy
koszykówka

biologia
geografia
język angielski

j. angielski
j. francuski
j. niemiecki

20

1B LO MS
dziewczęta/chłopcy
sporty walki
+ wszechstronny sportowy rozwój
– klasa wojskowa

biologia
geografia
język angielski

j. angielski
j. francuski
j. niemiecki

20

zajęcia sportowe prowadzą trenerzy I i II klasy sportowej z piłki siatkowej i koszykówki
uczennice LO MS zdobyły wicemistrzostwo Polski 2019 w kategorii juniorka
szkoła objęta jest Programem „Siatkarskie Ośrodki Szkolne”
zespoły dziewcząt i chłopców to wielokrotni medaliści Mistrzostw Wielkopolski
szkolimy zawodników i zawodniczki: Kadr Narodowych, Kadr Województwa Wielkopolskiego,
Kadr Regionalnych
bierzemy udział w wielu akcjach społecznościowych np. WOŚP

64-920 Piła, ul. Wincentego Pola 11
tel. 67 349 00 93
e-mail: sekretariat@lo-ms.pila.pl www.lo-ms.pila.pl

SMS SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA!
dzięki wysokim wynikom uzyskiwanym na egzaminie maturalnym, nasi absolwenci
studiują na prestiżowych uczelniach krajowych i grają w klubach uczelnianych
każdy uczeń ma możliwość korzystania z zakwaterowania i pełnego wyżywienia
W 2020 roku PLANUJE SIĘ OTWARCIE TRZYSEKTOROWEJ HALI SPORTOWEJ
ZAPEWNIAJĄCEJ ROZGRYWANIE ZAWODÓW RANGI MISTRZOSTW POLSKI
I MIĘDZYNARODOWYCH TURNIEJÓW W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

CHCESZ UPRAWIAĆ SIATKÓWKĘ, KOSZYKÓWKĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE,
TO NASZE LICEUM JEST DLA CIEBIE!

DRZWI OTWARTE:
piątek: 24.04.2020, godz. 10:00-13:00
sobota: 25.04.2020, godz. 10:00-13:00

9

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)
SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

1AG
matematyczno-geograficzna

matematyka
geografia

1ACH
matematyczno-chemiczna

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

1B
matematyczno-fizyczna

10

1C
humanistyczno-medialna

1D
humanistyczno-przyrodnicza
1E
biologiczno-chemiczna
1F
biologiczno-chemiczna

przedmiot uzupełniający: English Plus

matematyka
chemia

przedmiot uzupełniający: English Plus

matematyka
fizyka

przedmioty uzupełniające: English Plus
algorytmika i programowanie

język polski
historia

przedmioty uzupełniające: English Plus
edukacja medialna
edukacja artystyczna

język polski
biologia
język angielski
biologia
chemia

przedmiot uzupełniający: English Plus

biologia
chemia

przedmiot uzupełniający: English Plus

64-920 Piła, aleja Powstańców Wlkp. 18
tel. 67 212 51 99
e-mail: sekretariat@zsstaszica.pila.pl www.zsstaszica.pila.pl

JĘZYKI OBCE

j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki

j. angielski
j. francuski

j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. francuski
lub j. niemiecki

j. angielski
j. niemiecki

„NAFTA”
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Wysoka zdawalność i wyniki na egzaminach maturalnych.
I miejsce we współzawodnictwie sportowym w ramach Powiatowej Olimpiady
Dzieci i Młodzieży.
Sukcesy w okręgowych i ogólnopolskich olimpiadach, konkursach przedmiotowych.
Liczne wycieczki dydaktyczne (ćwiczenia, warsztaty) z przedmiotów przyrodniczych
i humanistycznych.
Program współpracy klas medialnych z UAM w Poznaniu, TV Asta, Pilską TV.
Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury.

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Zajęcia lekcyjne od 8.00 do 15.10. Przy szkole internat ze stołówką.

DRZWI OTWARTE:
sobota: 21.03.2020, godz. 09:00-14:00
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

TECHNIKUM (5-LETNIE)

12

SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

1E

technik mechanik

matematyka

j. angielski, j. niemiecki

1K

technik informatyk

matematyka

j. angielski, j. niemiecki

1N

technik mechatronik

matematyka

j. angielski, j. niemiecki

1S

technik pojazdów samochodowych/
technik mechanik – klasa wojskowa

matematyka

j. angielski, j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)*
SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK OBCY

1C

mechanik pojazdów samochodowych

j. angielski

1H

mechanik – monter maszyn i urządzeń
elektromechanik
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
blacharz samochodowy

j. angielski

*Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia.

64-920 Piła, ul. Ceglana 4
tel./fax: 67 212 46 80
sekretariat@zst.pila.pl www.zst.pila.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Stawiamy na nowoczesne kierunki poszukiwane na rynku pracy!
Dlaczego warto uczyć się w „Mechaniku”?
realizujemy projekty: Erasmus +, „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe
w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy.”, „Czas zawodowców BIS”,
w ramach których uczniowie biorą udział w zajęciach specjalistycznych, kursach,
szkoleniach i płatnych stażach, również zagranicznych,
oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
posiadamy autoryzowany ośrodek Akademii Cisco (uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów
informatycznych) oraz Microsoft Imagine (dostęp do systemów operacyjnych),
osiągamy wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, przewyższające
korzystamy z platformy e-learningowej Moodle,
współpracujemy z około 80 firmami z branży informatycznej,
mechatronicznej, mechanicznej oraz samochodowej, m.in. SIGNIFY
POLAND SP. Z O.O., Signify Electronics, STX Next sp. z o.o., Quad
Graphics Centrum Technologii Informatycznych,
kształcimy w nowoczesnych pracowniach zawodowych
wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz komputery.

DRZWI OTWARTE:
piątek: 27.03.2020, godz. 09:00-15:00
sobota: 28.03.2020, godz. 09:00-14:00

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

średnie wyniki w kraju,
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Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4-LETNIE)
SYMBOL
ODDZIAŁU

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

JĘZYKI OBCE

I a LO

j. polski, matematyka, historia – klasa policyjna
Innowacja programowa „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”

j. angielski/
j. niemiecki

I b LO

j. polski, matematyka, historia – klasa policyjna
Innowacja programowa „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”

j. angielski/
j. niemiecki

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

TECHNIKUM (5-LETNIE)

14

SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYKI OBCE

IaT

technik logistyk

j. angielski/j. niemiecki

IbT

technik logistyk – klasa wojskowa
Innowacja programowa „Edukacja wojskowa”

j. angielski/j. niemiecki

IcT

technik logistyk – klasa strażacka
Innowacja programowa „Wybrane zagadnienia wiedzy pożarowej”

j. angielski/j. niemiecki

IdT

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

j. angielski/j. niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)
SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK
OBCY

I za

fryzjer

j. angielski

I zb

klasa wielozawodowa (sprzedawca, krawiec, operator procesów introligatorskich, drukarz
offsetowy, magazynier-logistyk, lakiernik samochodowy, zegarmistrz, złotnik-jubiler)

j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA ZAOCZNA)
SYMBOL ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK OBCY

Ig

technik usług fryzjerskich

j. angielski

Iz

technik procesów drukowania

j. angielski

ul. Teatralna 1, 64-920 Piła
tel./fax 67 210 68 21
e-mail: szkolaprzyteatralnej@gmail.com www.szkolaprzyteatralnej.pl

#Teatralna
Nasza szkoła – Twoja przyszłość
Dlaczego warto się uczyć w Szkole przy Teatralnej?
proponujemy naukę w klasach o profilu policyjnym liceum ogólnokształcącego
oraz w klasach o profilu wojskowym, strażackim lub cywilnym technikum
logistycznego
zapewniamy płatne miesięczne staże zawodowe, praktyki zagraniczne a w wybranych klasach
szkoły branżowej stypendia fundowane przez pracodawców
oferujemy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zawodach technik
logistyk, fryzjer, sprzedawca i zawodach branży poligraficznej
kształcimy w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt
oraz komputery i tablety
posiadamy dogodną lokalizację w pobliżu dworca PKS, PKP i galerii VIVO

Szkoła przy Teatralnej w Pile

Szkoła przy Teatralnej Piła

@PilaTeatralna

szkolaprzyteatralnej

DRZWI OTWARTE:
piątek: 13.03.2020, godz. 09:00-14:00
sobota: 14.03.2020, godz. 09:00-14:00

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

wykorzystujemy platformę elearningową Fabryka Elearningu
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zesPÓł szkÓł budowlaNycH w Pile
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

TECHNIKUM (5-LETNIE)

16

SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

1A

technik budownictwa
z elementami Projektowania wnętrz

matematyka

1C

technik architektury krajobrazu*
z elementami Projektowania 3D ogrodów

biologia

1D

technik renowacji elementów architektury
z elementami Wzornictwa i design

j. angielski

1E

technik elektryk
z elementami Instalacji inteligentnych

matematyka

JĘZYKI
OBCE

j. angielski
j. niemiecki

*absolwent szkoły z tytułem technika w tym zawodzie, uzyskuje wykształcenie średnie rolnicze na podstawie
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.).

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)
SYMBOL ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK OBCY

1 WZ

elektryk • monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie • monter sieci i instalacji sanitarnych •
stolarz • murarz-tynkarz • betoniarz-zbrojarz

j. angielski

Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA ZAOCZNA)
SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

JĘZYK OBCY

1 TB

technik elektryk
technik robót wykończeniowych w budownictwie

j. angielski

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

64-920 Piła, ul. J. Kilińskiego 16
tel./fax 67 212 61 81
e-mail: zsbpila.sekretariat@gmail.com www.zsb.pila.pl

BUDOWLANKA
BUDUJ Z NAMI przyszłość
szkolimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy;
uczymy projektowania i wyceny robót na programach komputerowych
AutoCAD, Norma PRO, Gardenphilia, Corel DRAW, C-GEO;
organizujemy certyfikowane szkolenia z obsługi programów komputerowych, m.in. AutoCAD, Norma PRO, Corel DRAW;
współpracujemy z największymi firmami regionu branży budowlanej;
umożliwiamy płatne staże zawodowe w ramach projektu „Czas zawodowców – bis” oraz „Dobra szkoła, dobry zawód – Pilska Budowlanka kształci
zawodowców”;
uczestniczymy w warsztatach, wycieczkach dydaktycznych i szkoleniach
zawodowych;
działamy na rzecz uczniów i społeczności lokalnej poprzez Stowarzyszenie
Nasza Budowlanka.

DRZWI OTWARTE:
piątek: 20.03.2020, godz. 11:00-14:00
sobota: 21.03.2020, godz. 09:00-14:00

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Dlaczego warto wybrać budowlankę?

17

zesPÓł szkÓł ekoNoMiczNycH w Pile
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

TECHNIKUM (5-LETNIE)

18

SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

1B

technik ekonomista

geografia

j. angielski
j. niemiecki

1D

technik reklamy

język polski

j. angielski
j. niemiecki

1G

technik informatyk

matematyka

j. angielski
j. niemiecki

IM

technik fotografii i multimediów

j. angielski

j. angielski
j. niemiecki

1WI

technik informatyk – klasa wojskowa

matematyka

j. angielski
j. niemiecki

Tego jeszcze nie było! Absolutna NOWOŚĆ!
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile proponuje w roku szkolnym 2020/2021 absolwentom
szkół podstawowych naukę w nowym atrakcyjnym zawodzie –

technik fotografii i multimediów

Nauka w tym zawodzie polega na organizacji i prowadzeniu prac związanych z rejestracją,
obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.
Szczegółowe informacje na str. 4
64-920 Piła, ul. gen. Sikorskiego 18a
tel./fax 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl www.zse.pila.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
TO KLUCZ DO WIELKIEGO SUKCESU
WYBIERZ EKONOMIK JEŚLI STAWIASZ NA:
ZDANĄ MATURĘ,
ZAWÓD Z PASJĄ,
SPEŁNIANIE MARZEŃ,
OSIĄGNIĘCIE CELU,
REALIZACJĘ AMBICJI,
WŁASNĄ FIRMĘ.

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM, ŻE Z NAMI
MOŻESZ OSIĄGNĄĆ PEŁNIĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI!

DRZWI OTWARTE:
piątek: 20.03.2020, godz. 11:00-14:00
sobota: 21.03.2020, godz. 09:00-13:00
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ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TECHNIKUM (5-LETNIE)

SYMBOL
ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

1a, 1b

technik żywienia i usług gastronomicznych

matematyka, chemia lub biologia

1w

oddział przygotowania wojskowego – technik żywienia i usług
gastronomicznych

matematyka, chemia lub biologia

1h

technik hotelarstwa

j. angielski, geografia

1t

technik organizacji turystyki

j. angielski, geografia

1u

technik technologii żywności

matematyka, chemia

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

SYMBOL
ODDZIAŁU

20

NAZWA ZAWODU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)
1c

kucharz

1p

pracownik obsługi hotelowej

1d

cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, kelner (klasa wielozawodowa, pracownik młodociany)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA)
1j

technik żywienia i usług gastronomicznych
(dla uczniów po szkole branżowej I stopnia w zawodzie kucharz)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA (3-LETNIA)
1e

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej / pracownik pomocniczy gastronomii

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3-LETNIA)
1i

przysposobienie do zawodu

W ramach programów unijnych uczniowie odbywają staże w Portugalii oraz praktyki w renomowanych zakładach w całej Polsce.

64-920 Piła, ul. gen. Sikorskiego 73
tel./fax 67 212 34 01
e-mail: sekretariat@zsg.pila.pl www.zsg.pila.pl
Facebook: www.facebook.com/zsgpila

gastroNoMik
Z nami osiągniesz pełnię swoich możliwości!
SZKOŁA POZYTYWNEGO WYBORU

realizujemy projekty unijne (Erasmus+, POWER),
umożliwiamy bezpłatne uzyskanie dodatkowych kwalifikacji np. barista, barman, florysta,
animator czasu wolnego,
posiadamy profesjonalne pracownie zawodowe odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy,
organizujemy praktyczną naukę zawodu w renomowanych zakładach w całej Polsce,
jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, egzaminy zawodowe odbywają się w naszych pracowniach,
a uczniowie uzyskują wysokie wyniki,
dysponujemy nowoczesną bazą sportową,
pomagamy innym poprzez wolontariat.

technik żywienia i usług gastronomicznych: szef kuchni, kierownik sali, kucharz, barman, barista,
technik hotelarstwa: menedżer hotelu, kierownik służby pięter, recepcjonista, rezydent,
technik technologii żywności: kontroler jakości, laborant analityczny, doradca ds. żywienia,
technik organizacji turystyki: organizator imprez i usług turystycznych, pracownik biura podróży,
rezydent,
kucharz: szef kuchni, kucharz, prowadzenie własnej firmy gastronomicznej, intendent,
cukiernik/piekarz/przetwórca mięsa: pracownik zakładów piekarniczych, piekarni i zakładów
przetwórstwa mięsnego.

DRZWI OTWARTE:
piątek: 20.03.2020, godz. 11:00-14:00
sobota: 21.03.2020, godz. 09:00-14:00

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

GWARANCJA ZAWODÓW Z PRZYSZŁOŚCIĄ
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące (4-LETNIE)
SYMBOL I NAZWA ODDZIAŁU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

IA
humanistyczna

język polski,
wiedza o społeczeństwie/ historia*

j. angielski/
j. niemiecki

IB
biologiczno-chemiczna

biologia, chemia*

j. angielski/
j. niemiecki

*NOWOŚĆ – zajęcia z dziennikarstwa.

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Branżowa Szkoła I stopnia (3-LETNIA)
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SYMBOL OddziałU

Nazwa zawodu

JĘZYK OBCY

ID

fryzjer
mechanik pojazdów samochodowych
monter sieci i urządzeń sanitarnych
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
piekarz
sprzedawca
stolarz
cukiernik
elektryk
tapicer
murarz-tynkarz NOWY ZAWÓD!!!

j. angielski

ul. Złotowska 15, 89-310 Łobżenica
tel./fax 67 286 00 37
e-mail: sekretariat@zsplobzenica.eu
www.zsplobzenica.eu

Zegar tyka.., czas ucieka.., nie szukaj daleko
– łobżenica czeka!
komfortowe warunki nauki,
czas zajęć dostosowany do naszych potrzeb,
nie jesteśmy anonimowi,
możemy zawsze liczyć na wsparcie nauczycieli,
uczymy się tolerancji i integrujemy
z osobami niepełnosprawnymi,
każdy może być w szkole sobą,
otaczają nas mili i życzliwi ludzie,
odkrywamy swoje mocne strony i pasje.
Ponadto:
Zdawalność egzaminu maturalnego 100 %.
Wysoka zdawalność egzaminu zawodowego.
Stypendia dla uczniów.
Realizujemy projekty i spotkania z ludźmi sukcesu.
W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań.
Zapraszamy na bezpłatny biwak integracyjny na jeziorem!!!

Nasza szkoła – Twoją sz

kołą!

DRZWI OTWARTE:
piątek: 03.04.2020, godz. 11:00-15:00
sobota: 04.04.2020, godz. 09:00-13:00

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Atuty szkoły w opinii uczniów!!!
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

SYMBOL
ODDZIAŁU

24

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA)
NAZWA ZAWODU

• mechanik pojazdów samochodowych
• monter sieci i instalacji sanitarnych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• mechanik – monter maszyn i urządzeń
•
cukiernik
• kominiarz
1A
• piekarz
• stolarz
• kucharz
• tapicer
• przetwórca mięsa
• ślusarz
• sprzedawca
• elektryk
• fryzjer
• murarz-tynkarz
Dla kandydatów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
• pracownik pomocniczy stolarza
• pracownik pomocniczy fryzjera
SYMBOL
ODDZIAŁU

1 TI

1 TP
1 TŻ
1 TR
1 TOR

TECHNIKUM (5-LETNIE)
NAZWA ZAWODU

technik informatyk
technik programista
z oddziałem przygotowania wojskowego
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik rachunkowości
technik organizacji turystyki

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

matematyka
matematyka
j. angielski
geografia
geografia

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-LETNIA ZAOCZNA)
SYMBOL ODDZIAŁU

NAZWA ZAWODU

1A

technik handlowiec
technik technologii żywienia
ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk
tel./fax 67 286 77 09
e-mail: sekretariat@zspwyrzysk.pl www.zspwyrzysk.pl

Realizujemy projekty:
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”,
„Od stażysty do specjalisty”
Kursy: profesjonalnego baristy, barman-blender, carvingu, pilotów wycieczek, operatora wózków
widłowych, spawalniczy metodami MIG/MAG
Zajęcia: Grafika komputerowa w pracy zawodowej, Zarządzanie projektem informatycznym,
Organizator imprez okolicznościowych i usług cateringowych, Język angielski techniczny,
Współpraca z pracodawcami (np. Quad IT Global Solutions Piła, Pietkun Kancelaria Rachunkowa
Sp. z o.o. Poznań),
Nasze pracownie komputerowe są dostępne z poziomu chmury
typu RHEV,
Posiadamy terminale chmurowe oparte o technologię wirtualizacji
firmy Red Hat,
Oferujemy dla uczniów wdrożony system wspomagający proces
wytwarzania oprogramowania typu GITLAB,
Patronat uczelni wyższej: PUSS Piła, WSB Bydgoszcz, oraz firmy:
Dolina Noteci Polanowo S.A.,
Rozwijamy zainteresowania uczniów (zajęcia pozalekcyjne),
Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Koło Miłośników
Biblioteki,
Ułatwiamy start na studia wyższe: laboratoria i płatne staże dla
młodzieży,
Sport: sekcja tenisa stołowego, piłka ręczna, halowa piłka nożna,
Cykliczne rozgrywki gier komputerowych E-sport MINI LAN.

DRZWI OTWARTE:
piątek: 27.03.2020, godz. 09:00-14:00
sobota: 28.03.2020, godz. 09:00-12:00

OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

ckziu w wyrzysku
– DObrA SZKOŁA, bLiSKO DOMU!
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OFERTA EDUKACYJNA KSZTAŁCENIA ZAOCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁA/PLACÓWKA

Zespół
Szkół przy
Teatralnej
w Pile

Zespół Szkół
Budowlanych
w Pile

Centrum
Zespół Szkół
Kształcenia
Gastronomicznych Zawodowego
w Pile
i Ustawicznego
w Wyrzysku

Powiatowe
Centrum
Edukacji
w Pile

szkoła podstawowa
liceum ogólnokształcące

profil ogólny

profil ogólny

profil ogólny

SZKOŁY POLICEALNE W ZAWODACH:
technik administracji
technik bhp
technik informatyk

OFERTA EDUKACYJNA KSZTAŁCENIA ZAOCZNEGO

BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH:
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technik usług fryzjerskich
technik procesów
drukowania
technik elektryk
technik robót
wykończeniowych
w budownictwie
technik handlowiec
technik technologi żywności
technik pojzadów
samochodowych
technik spawalnictwa
technik mechanik

kwalifikacyjne kursy
zawodowe

z zakresu hotelarstwa,
gastronomii,
turystyki

Informacji szczegółowych udziela dana szkoła, prowadząca nabór do ww. szkół „dla dorosłych”

z zakresu obsługi
i naprawy pojazdów
samochodowych,
mechaniki,
obróbki skrawaniem,
mechatroniki,
elektryki

oferta edukacyjNa
PozostałycH
szkÓł i PlacÓwek
ProwadzoNycH
Przez Powiat Pilski

OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W PILE
OFERTA EDUKACYJNA KSZTAŁCENIA ZAOCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
TYP SZKOŁY

ZAWÓD

liceum ogólnokształcące

o profilu ogólnym

liceum ogólnokształcące
(po zsz lub sb I stopnia)

o profilu ogólnym

szkoła policealna

technik bhp
technik informatyk
technik administracji

branżowa szkoła II stopnia

technik pojazdów samochodowych
technik elektryk
technik mechanik
technik spawalnictwa

Prowadzimy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów szkół powiatu pilskiego.
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu
w 13 zawodach technicznych i robotniczych.

Nasze atuty:
kształcimy mechaników, mechatroników, elektryków, operatorów obrabiarek, spawaczy,
informatyków,
z naszych usług korzysta młodzież i dorośli,
posiadamy specjalistyczną bazę techno-dydaktyczną,
prowadzimy turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
prowadzimy bezpłatne szkoły dla dorosłych,
posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wykładową,
jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.
64-920 Piła, ul. Ceglana 2
tel./fax 67 351 20 78
e-mail:
e-mail:sekretariat@pcepila.pl
sekretariat@pcepila.pl www.pcepila.pl
www.pcepila.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Inne kursy:
spawalnicze metodami: MMA, GAS, MAG, MIG, TIG stal i aluminium,
programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM,
informatyczne i inne.

DRZWI OTWARTE:
piątek: 27.03.2020, godz. 09:00-15:00
11:00-14:00
sobota: 28.03.2020, godz. 09:00-14:00

OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI

Masz 20, 30, 40 lat...
– na naukę nigdy nie jest za późno!
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OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ
SZKÓŁ II PLACÓWEK
PLACÓWEK PROWADZONYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
PRZEZ POWIAT
POWIAT PILSKI
PILSKI
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zesPÓł PoradNi
PsycHologiczNo-PedagogiczNycH w Pile
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH TWORZĄ:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PILE
ul. GEN. SIKORSKIEGO 19 (wejście od strony boiska)
tel. 67 353 25 70
PORADNIA SPECJALISTYCZNA WAD MOWY I SŁUCHU W PILE
ul. GEN. SIKORSKIEGO 19 (wejście od ul. Okrzei)
tel. 67 350 90 97
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WYRZYSKU
ul. WIEJSKA 1
tel. 67 286 24 77

e-mail: zppp@zespolporadni.pila.pl
www.zespolporadni.pila.pl

Rejon działania poradni:
Rejon działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 19 oraz

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia
Specjalistyczna
Wad Mowy i Słuchu woraz
Pile, ul. Gen. Sikorskiego 19
Poradnia
Specjalistyczna
Wad
Mowy
i
Słuchu
Pile Piła, Ujście, Szydłowo oraz Kaczory.
Poradnia rejonem swojej działalności obejmuje miasto iwgminę

swoją działalnością obejmują rejon miasta i gminy Piła, Ujście oraz gminy Szydłowo, Kaczory.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyrzysku, ul. Wiejska 1
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wyrzysku
działalnością
Poradnia
rejonem
swojej działalności obejmuje miasto
i gminę swoją
Wyrzysk,
Łobżenicę, obejmuje miasta
i gminy: Krajeńskie,
Wyrzysk, Łobżenicę
i Wysoką
oraz gminy Miasteczko Krajeńskie i Białośliwie.
Miasteczko
Białośliwie oraz
Wysoką.

zatrudnieni
specjaliści
udzielają
pomocy: udzielają pomocy:
Specjaliści
zatrudnieni
w naszych
Poradniach
zDZIECIOM
DZIECIOM
z
MŁODZIEŻY
MŁODZIEŻY
z
RODZICOM
RODZICOM
NAUCZYCIELOM
ze szkół
i placówek
znajdujących
się na terenie
pilskiego.pilskiego.
z
NAUCZYCIELOM
ze szkół
i placówek
znajdujących
się na powiatu
terenie powiatu
POSIADAMY
NOWOCZESNĄ
BAZĘ
DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNĄ.
POSIADAMY
NOWOCZESNĄ
BAZĘ
DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNĄ.

Pomoc
dziecku
udzielana
na pisemny
wniosek
rodziców
lub prawnych opiekunów dziecka,
Pomoc
dziecku
udzielana
jestjest
na pisemny
wniosek
rodziców
lub prawnych
nie wymaga
skierowania
i jestskierowania
całkowicieibezpłatna.
Uczniom
pełnoletnim udziela się pomocy
opiekunów
dziecka,
nie wymaga
jest całkowicie
bezpłatna.
na ich wniosek.
Uczniom
pełnoletnim udziela się pomocy na ich wniosek.

DIAGNOZA

zakres PoMocy:
TERAPIA
z DIAGNOZA
DORADZTWO
z
TERAPIA
PSYCHOEDUKACJA
z
DORADZTWO
PROFILAKTYKA
z PSYCHOEDUKACJA
z PROFILAKTYKA

dodatkowo PoradNia Prowadzi:
z Rządowy Program „Za życiem”
z Zajęcia z integracji sensorycznej
z Doradztwo zawodowe
z Szkołę dla Rodziców
z Akademię Rodzica

www.zppp.pilanin.pl

e-mail: zppp@zespolporadni.pila.pl
www.zespolporadni.pila.pl
www.zppp.pilanin.pl

OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ
SZKÓŁ II PLACÓWEK
PLACÓWEK PROWADZONYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
PRZEZ POWIAT
POWIAT PILSKI
PILSKI

PoradNia
PoradNia

53
31

OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ
SZKÓŁ II PLACÓWEK
PLACÓWEK PROWADZONYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
PRZEZ POWIAT
POWIAT PILSKI
PILSKI

54
32

Młodzieżowy doM kultury „iskra” w Pile
Chcesz rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talent?
Przyjdź do nas! Tu możesz twórczo się rozwijać i atrakcyjnie spędzić wolny czas.
Czekają na Ciebie ciekawe pracownie artystyczne. Masz w czym wybierać.

z
z
z
z
z

Pracownie plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w tym młodzieży przygotowującej się do egzaminów
do liceum plastycznego oraz na studia plastyczne
Możesz dać upust swojej ekspresji twórczej,
Możesz wyczarować cuda z papieru i innych materiałów,
Masz tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego, co znajdziemy wokół,
Możesz nauczyć się podstaw rysunku kompozycji i różnych technik plastycznych,
Możesz sprawdzić swój talent w konkursach krajowych i zagranicznych,
Pracownie muzyczne, w tym studio Piosenki „iskra”, a także nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)

z Zabłyśniesz jako wschodząca gwiazda estrady na różnych spotkaniach, koncertach, konkursach i festiwalach nie
tylko w MDK, także w regionie oraz na arenie ogólnopolskiej,

z W profesjonalnym studio nagrasz swoją piosenkę,
z Popiszesz się nie tylko na koncertach domowych, ale swoją grą uatrakcyjnisz wiele ważnych wydarzeń,
z
z
z
z

Pracownia teatralna: recytacje, zabawy teatralne, przygotowanie przedstawień teatralnych
Czekają tu na Ciebie zabawy teatralne,
Możesz zaistnieć na scenie,
Nauczysz się dobrej dykcji i recytacji,
Zagrasz w różnych spektaklach teatralnych i zyskasz większą pewność siebie,

z
z
z
z

klub literacki „Pegazik” i klub dziennikarski „reporter”
Masz talent literacki, nie chowaj wierszy do szuflady,
Możesz wprawić w ruch wyobraźnię i fantazję twórczą,
Poznaj tajniki warsztatu literackiego i dziennikarskiego,
Możemy pomóc w wydaniu książki,
Pracownia taneczna: taniec towarzyski i współczesny

z U nas możesz nauczyć się tańczyć, by zabłysnąć przed rówieśnikami,
z Tu poznasz podstawy tańca klasycznego - od walca angielskiego po sambę i jiva, a także tańca współczesnego
od tańca ludowego, poprzez hause, funky, disco po modem jazz i show Dance,
akrobatyka sportowa

z To gracja ruchów i postawy,
z Atrakcyjna forma zajęć ruchowych,
z Uczysz się skoków na trampolinie, przygotowujesz układy gimnastyczne na planszy,
klub szachowy

z Rozwiniesz myślenie strategiczne, logiczne, koncepcyjne,
64-920 Piła, ul. okrzei 9
tel. 67 212 69 70, 67 349 19 54
e-mail: biuro@mdk.pila.pl www.mdk.pila.pl

 @mdkpila

Masz szansę wziąć udział w swoim autorskim wernisażu,
Zyskasz umiejętności, które pozwolą Ci dostać się do szkoły artystycznej (Liceum, ASP, Architektura),
Nauczysz się śpiewać solo lub w zespole,
Nauczysz się grać na gitarze i keyboardzie,
Zaistniejesz jako aktor i recytator w konkursach i przeglądach o różnym zasięgu,
Weźmiesz udział w ogólnopolskich zawodach „Młode Talenty” w akrobatyce sportowej,
skokach na trampolinie i ścieżce,
z Weźmiesz udział w turniejach szachowych,
z Wydaliśmy już pięć antologii młodych twórców np. „Zdarzenie”, możesz być wśród nich,
z Możesz tak jak inne nasze pary taneczne wytańczyć złote medale na polskich
i międzynarodowych turniejach oraz festiwalach.

z
z
z
z
z
z

64-920
Piła,
ul. okrzei 9
DRZWI
OTWARTE:
tel.
67
212
69
70,
67 349
19 54
piątek: 17.04.2020, godz.
15:00-18:00
e-mail: biuro@mdk.pila.pl www.mdk.pila.pl
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zapisz się na zajęcia!
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sPecjalNy ośrodek szkolNo-wycHowawczy
iM. Marii grzegorzewskiej w Pile

zakres pomocy:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

terapia psychologiczna,
terapia pedagogiczna,
terapia logopedyczna,
muzykoterapia,
zajęcia terapeutyczne doskonalące
motorykę dużą,
terapia integracji sensorycznej,
indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze,
zajęcia realizowane metodą Tomatis,
gimnastyka korekcyjna,
arteterapia,

z treningi z wykorzystaniem metody
EEG Biofeedback,
z zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
z zajęcia realizowane metodą Hallwick
(zabawa w wodzie z elementami
pływania),
z choreoterapia,
z w najbliższym czasie Ośrodek planuje
wprowadzić zajęcia z dogoterapii,
z nauka w szkole oraz pobyt w internacie,
z zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
małego dziecka.

64-920 Piła, ul. śniadeckich 27a/b
tel. 67 210 68 81, fax 67 210 68 91
e-mail: sekretariat@soswpila.pl www.soswpila.pl

DRZWI OTWARTE:
sobota: 06.06.2020, godz. 10:00-13:00

OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI

sPecjalNy ośrodek szkolNo-wycHowawczy
iM. Marii grzegorzewskiej w Pile
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ZESPÓŁ
PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH
W ŁOBŻENICY
Młodzieżowy
ośrodek wycHowawczy
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W ŁOBŻENICY
w łobżeNicy

zakres pomocy:
zajęcia resocjalizacyjne,
zajęcia terapeutyczne,
zajęcia socjoterapeutyczne,
zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia (zajęcia w kołach tematycznych),
z kształcenie samodzielności życiowej,
z ułatwianie adaptacji społecznej,
z rozwiązywanie problemów
emocjonalnych,
z
z
z
z

z przygotowanie do pracy zawodowej
i życia w rodzinie,
z udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej,
z edukacja i rozwój potencjałów twórczych
– nauka w szkole (w szkole podstawowej
oraz w branżowej szkole I stopnia
w zawodach: ślusarz i mechanik
pojazdów samochodowych).

Młodzieżowy
w Łobżenicy
łobżenicy
Młodzieżowy ośrodek
Ośrodek wychowawczy
Wychowawczy w
ul.
złotowska
14,
89-310
łobżenica
ul. Złotowska 14, 89-310 Łobżenica
tel. 67
67 286
286 00
00 20
20
tel.
e-mail:
mow-lobzenica@wp.pl
www.mow-lobzenica.pl
e-mail: mow-lobzenica@wp.pl www.mow-lobzenica.pl

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KIJASZKOWIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie jest placówką dla dziewcząt i chłopców
w normie intelektualnej, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu
się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym
i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kijaszkowie przyjmowane są dzieci i młodzież
na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wniosek dostępny jest na stronie:

www.mos.powiat.pila.pl

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii w kijaszkowie
kijaszkowo 23, 89-320 wysoka
tel. 67 214 78 24
e-mail: mos-kijaszkowo@wp.pl

OFERTA EDUKACYJNA POZOSTAŁYCH SZKÓŁ
SZKÓŁ II PLACÓWEK
PLACÓWEK PROWADZONYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
PRZEZ POWIAT
POWIAT PILSKI
PILSKI

ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY
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NiezbędNik teleadresowy
NUMER
NuMer
STRONY
stroNy
W
w
INFORiNforMATORZE
Matorze
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NAZWA szkoły/
SZKOŁY/
Nazwa
PLACÓWKI
PlacÓwki

ADRES
adres

TELEFON/
telefoN/
FAX
fax

STRONA WWW
stroNa
www

E-MAIL
e-Mail

DRZWI
drzwi
OTWARTE
otwarte

www.lo.pila.pl

sekretariat.pola@asta-net.com.pl

15-16.
03-04.
03.2019
04.2020

www.lo-ms.pila.pl

sekretariat@lo-ms.pila.pl

12-13.
24-25.
04.2019
04.2020

6-7
6-7
i 28-29

iI liceum
Liceum
ogólnokształcące
64-920 Piła,
Ogólnokształcące im.
67 351 74 70
Marii skłodowskiejul. Wincentego Pola 11
Skłodowskiej- ul.
curie w
-Curie
w Pile
Pile

8-9
8-9
i 30-31

liceum
Liceum
ogólnokształcące
Ogólnokształcące
Mistrzostwa
sportowego
Sportowego w Piłce
siatkowej
Siatkowej w Pile

10-11
10-11
i 32-33

Zespół szkół
Szkół im.
zespół
Stanisława staszica
Staszica
stanisława
w Pile

64-920 Piła,
aleja
Powstańców
al. Powstańców
Wielkopolskich 18

67 212 51 99

www.zsstaszica.pila.pl

sekretariat@zsstaszica.pila.pl

21.03.2020
23.03.2019

12-13
12-13
i 34-35

Zespół szkół
Szkół
zespół
Technicznych w Pile
technicznych

64-920 Piła,
ul.
ul. Ceglana
Ceglana 44

67 212 46 80

www.zst.pila.pl

sekretariat@zst.pila.pl

27-28.
05-06.
03.2020
04.2019

14-15
14-15
i 36-37

zespół
Zespół szkół
Szkół przy
tetralnej
Tetralnej w Pile

64-920 Piła,
ul. Teatralna 1

67 210 68 21 www.szkolaprzyteatralnej.pl

szkolaprzyteatralnej@gmail.com

15-16.
13-14.
03.2019
03.2020

16-17
16-17
i 38-39

Zespół szkół
Szkół
zespół
Budowlanych w Pile
budowlanych

64-920 Piła,
ul.
Kilińskiego16
16
ul.J.Kilińskiego

18-19
18-19
i 40-41

Zespół szkół
Szkół
zespół
Ekonomicznych
ekonomicznych
w Pile

20-21
20-21
i 42-43

64-920 Piła,
67 349 00 93
ul. Wincentego Pola 11
ul.

67 212 61 81

www.zsb.pila.pl

zsbpila.sekretariat@gmail.com

20-21.
22-23.
03.2020
03.2019

64-920 Piła,
67 212 34 32
ul.ul.
gen.
Sikorskiego
18a
Sikorskiego
18A

www.zse.pila.pl

sekretariat@zse.pila.pl

20-21.
22-23.
03.2020
03.2019

zespół
Zespół szkół
Szkół
gastronomicznych
Gastronomicznych
w Pile

64-920 Piła,
Sikorskiego
7373
ul.ul.
gen.
Sikorskiego

67 212 34 01

www.zsg.pila.pl

sekretariat.zsg@wp.pl
sekretariat@zsg.pila.pl

22-23.
20-21.
03.2019
03.2020

22-23
22-23
i 44-45

zespół
Zespół szkół
Szkół
w łobżenicy
Łobżenicy

89-310 Łobżenica,
ul. Złotowska 15

67 286 00 37

www.zsplobzenica.eu

sekretariat@zsplobzenica.eu

29-30.
03-04.
03.2019
04.2020

24-25
24-25
i 46-47

Centrum kształcenia
Kształcenia
centrum
Zawodowego
zawodowego
i ustawicznego
Ustawicznego
Wyrzysku
w wyrzysku

89-300 Wyrzysk,
ul. Wiejska 1

67 286 77 09

www.zspwyrzysk.pl

sekretariat@zspwyrzysk.pl

27-28.
22-23.
03.2020
03.2019

KOD QR
kod
Qr

NiezbędNik teleadresowy
Powiatowe centrum
edukacji w Pile

64-920 Piła,
ul. Ceglana 2

67 351 20 78

www.pcepila.pl

sekretariat@pcepila.pl

27-28.
03.2020

30-31

zespół Poradni
PsychologicznoPedagogicznych
w Pile

64-920 Piła,
ul. gen. Sikorskiego 19

67 350 90 97

www.zespolporadni.pila.pl

zppp@zespolporadni.pila.pl

-

32-33

Młodzieżowy dom
kultury "iskra"
w Pile

64-920 Piła,
ul. Okrzei 9

67 212 69 70
67 349 19 54

www.mdk.pila.pl

biuro@mdk.pila.pl

17.04.2020

34-35

specjalny
ośrodek szkolnowychowawczy im.
M. grzegorzewskiej
w Pile

64-920 Piła,
ul. Śniadeckich 27A/B

67 210 68 81
67 210 68 91

www.sosw.pila.pl

sekretariat@soswpila.pl

06.06.2020
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Młodzieżowy
Zespół
Placówek
ośrodek
Wychowawczych
wychowawczy
w Łobżenicy
w łobżenicy
MOW
w Łobżenicy

89-310 Łobżenica,
ul. Złotowska 14

67 286 00 16

www.mow-lobzenica.pl

mow-lobzenica@wp.pl

-
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Zespół
Placówek
Młodzieżowy
Wychowawczych
ośrodek socjoterapii
Łobżenicy
wwkijaszkowie
MOS w Kijaszkowie

89-320 Wysoka,
Kijaszkowo 23

67 214 78 24

-

mos-kijaszkowo@wp.pl

-

28-29

wydział oświaty starostwa Powiatowego w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Piła
tel. 67 210 93 65
wydzial.oswiaty@powiat.pila.pl
www.powiat.pila.pl

kuratorium oświaty w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
tel. 67 344 10 33, 780 386 008
wkopil@ko.poznan.pl

Ministerstwo edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. 22 34 74 100, 222 500 120
informacja@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Powiatowy urząd Pracy w Pile
aleja Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 67 215 11 23/27
pup@pup.pila.pl
www.pila.praca.gov.pl

kuratorium oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. 61 670 40 81, 780 386 001
kancelaria@ko.poznan.pl
www.ko.poznan.pl

ośrodek rozwoju edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00
sekretariat@ore.edu.pl
www.ore.edu.pl

-

centralna komisja egzaminacyjna
w warszawie
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. 22 53 66 500
sekretariat@cke.gov.pl
www.cke.gov.pl
okręgowa komisja egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 854 01 60
sekretariat@oke.poznan.pl
www.oke.poznan.pl
wielkopolskie centrum Medycyny Pracy
w Poznaniu - Ośrodek w Pile
aleja Wojska Polskiego 49 A
64-920 Piła
tel. 67 212 55 21
pila@wcmp.pl
www.wcmp.pl
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