
GAZETA EDUKACYJNA
           OFERTA Szkół i placówek POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

Klasa I a, profil: lingwistyczny (dwujęzyczny)
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, język hiszpański lub niemiecki (dru-
gi język obcy do wyboru). Przedmiot dodatkowy: retoryka. Przedmioty nauczane dwuję-
zycznie: geografia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie. Wychowawca: mgr Tomasz 
Dudek.
Profil absolwenta: będzie stosował język angielski w szerokim zakresie, również jako 
narzędzie do poszerzania wiedzy z innych przedmiotów, będzie mógł wybierać kierunki 
studiów w języku angielskim w Polsce oraz na świecie, będzie mógł wziąć udział w mię-
dzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus po 4 latach nauki uzy-
ska znajomość języka angielskiego na poziomie C1, będzie miał możliwość tej możliwość 
zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego i geografii.

Klasa I b, profil: matematyczno-fizyczno-informatyczny
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka. Przedmiot dodatkowy: labora-
torium matematyczne. Wychowawca: mgr Maria Owczarz-Komar.
Profil absolwenta: rozwinie  swoje  zdolności  w zakresie przedmiotów ścisłych, zda   ma-
turę  rozszerzoną z  matematyki na  wysokim poziomie, nauczy  się  logicznego myślenia, 
praktycznego rozwiązywania problemów, pozna  tajniki astronomii, pozna języki progra-
mowania i nabędzie umiejętności przetwarzania danych oraz obsługi baz danych, będzie  
solidnie  przygotowany do studiów  na  kierunkach politechnicznych i ekonomicznych.

Klasa I c, profil: medyczny (biologiczno-chemiczny)
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia. Przedmioty dodatkowe: laboratorium przyrod-
nicze, laboratorium matematyczne. Wychowawca: mgr Anna Pędzich-Kuszel.
Profil absolwenta: uzyska bardzo dobre przygotowanie z zakresu biologii i chemii, które 
umożliwi mu podjęcie studiów na kierunkach medycznych, okołomedycznych i politech-
nicznych, nauczy się bardzo dobrze organizować i planować swój czas oraz współpra-
cować w zespole, dowie się, na czym polega zrównoważony rozwój i jak żyć w zgodzie z 
naturą bez kompleksów stawiać będzie czoło współczesnemu światu, świadomie pracując 
nad rozwojem swojej kariery w kraju lub za granicą.

Klasa I d, profil: społeczno-prawny z elementami amerykanistyki
Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia. Przedmioty dodatkowe: 
podstawy prawa, łacina prawnicza. Przedmioty realizowane w ramach innowacji peda-
gogicznej z amerykanistyki: kultura amerykańska, polityka amerykańska, historia Stanów 
Zjednoczonych. Wychowawca: mgr Kamil Grabowski. Koordynator edukacji profilowej: dr 
Sławomir Drelich.
Profil absolwenta: oprócz wiedzy historycznej, politologicznej i prawnej rozwinie umie-
jętności w zakresie prezentacji własnej opinii, argumentowania, formułowania wniosków 
oraz wypowiadania się na forum publicznym, rozwinie swoje zainteresowania historycz-
ne, polityczne, społeczne oraz międzynarodowe, pozna specyfikę historii, kultury i polityki 
amerykańskiej oraz zrozumie znaczenie Stanów Zjednoczonych we współczesnym świe-
cie, rozwinie swoje umiejętności społeczne oraz nauczy się skutecznie zabierać głos w 
debatach oksfordzkich.

# radość – niepowtarzalna atmosfera Konopy, organizowanie koncertów, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, taneczne przerwy z zumbą i belgijką, praca w radiowęźle i sa-
morządzie szkolnym, wyjazdy edukacyjne i integracyjne, wycieczki przedmiotowe;

# pasja – dodatkowe zajęcia do wyboru (np. geografia turystyczna, analiza ma-
tematyczna, podstawy psychologii, retoryka), teatr „Azyl”, praca redakcyjna w ga-
zetce szkolnej „Maryśka”, koncerty przy pianinie, rozgrywki szachowe, działanie 
w Klubie Europejskim „KONOPA”, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i nożna;

# przyszłość – w każdej pierwszej klasie dodatkowa jedna godzina matematyki, by 
oswoić maturalne wzory i mieć czas na przećwiczenie tego, co trudne, możliwość 
wyboru drugiego języka spośród języków: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego 
i włoskiego, od drugiej klasy wybór trzeciego rozszerzenia, kursy przygotowujące 
do matury i systematyczne organizowanie próbnych matur, zajęcia z naukowcami 
z uniwersytetów.

Klasa Ia lingwistyczno – ekonomiczna z rozszerzonym programem nauczania 
języka angielskiego i geografii. Wychowawca: mgr Paweł Jesionowski, nauczyciel 
języka angielskiego.

Klasa Ib matematyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i ję-
zyka angielskiego. Wychowawca: mgr Marcin Paternoga, nauczyciel wychowania 
fizycznego, instruktor piłki ręcznej i koszykówki.

Klasa Ic biologiczno - chemiczna z rozszerzonym programem nauczania biologii 
i chemii. Wychowawca: mgr Aneta Jabłońska, nauczycielka biologii.

Klasa Id społeczno - prawna z rozszerzonym programem nauczania języka pol-
skiego i wiedzy o społeczeństwie. Wychowawca: mgr Agnieszka Leszczyńska, na-
uczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Drzwi otwarte w inowrocławskiej „Budowlance”.

„Konopa SuperSzkoła”

skupia się na trzech wartościach:

adres: ul. 3 Maja 11/13, Inowrocław
telefon: 52-357-22-07

e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl
strona internetowa: www.kasprowicz.az.pl

www.facebook.com/Kasper.Inowroclaw

adres: ul. Marii Konopnickiej 15, Inowrocław
telefon: 0-52-357-25-34  

e-mail: iilosekretariat@gmail.com
strona internetowa: www.konopa.pl

Wybór szkoły średniej jest jednym z najdonioślej-
szych w życiu każdego młodego człowieka. To on 
decyduje w dużym stopniu, jakie są dalsze losy 
zawodowe każdego z nas, w jakim kierunku bę-
dzie się toczyło nasze dalsze życie. Sama zresztą 
do dziś wspominam wielkie emocje, jakie towa-
rzyszyły mi, gdy myślałam o tym, do której szkoły 
złożyć przysłowiowe „papiery”.
Dlatego bardzo zależy mi, aby decyzja każdego 
z Was była podejmowana rozważnie, z rozpatrze-
niem wszystkich „za” i „przeciw”. Ułatwić to ma to 

wydawnictwo, prezentujące w skondensowany sposób ofertę szkół działają-
cych w Powiecie Inowrocławskim. 
Nasze szkoły starają się dostosować ofertę do zmieniających się czasów oraz 
potrzeb i modyfikują ją, w razie konieczności. Naszym placówkom pomagamy 
zdobywać środki unijne, które rozbudowują bazę edukacyjną oraz proponuje-
my Wam udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, kursach specjali-
stycznych.
Nie mam wątpliwości, że nasze szkoły są znakomicie przygotowane do tego, 
aby rozwijać Wasze zainteresowania, pomagać w zdobywaniu szczegółowej 
wiedzy i umiejętności adekwatnych do wybranego kierunku nauki. Wierzę, że 
zostaniecie odpowiednio przygotowani do egzaminu dojrzałości i egzaminów 
zawodowych.
Wybór jest na pewno trudny. Każda szkoła czymś się wyróżnia, każda jest 
inna, każda specjalizuje się w czymś ciekawym, unikalnym... Warto więc prze-
analizować wszystkie informacje, aby mieć pewność, że dokonaliście właści-
wych wyborów.
Poniżej informacje o każdej ze szkół. Można dzwonić, mailować, zapoznać 
się ze stroną internetową… Wszystkie szkoły są gotowe do udzielenia wy-
czerpujących odpowiedzi na każde pytanie. Ale ostateczna decyzja należy, 
oczywiście, do Was. 
Teraz trudny czas przed nami, mamy sytuację kryzysową. Ale jestem prze-
konana, ze wróci sprawa dalszych życiowych wyborow. Będziecie wów-
czas gotowi
                     Wiesława Pawłowska 

Starosta Inowrocławski



Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych
im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

Zespół Szkół Budowlanych
w Inowrocławiu

III Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

IV Liceum Ogólnokształcące zaprasza do klas mundurowych
Klasa pożarnicza. Interesujesz się pracą strażaka? Wyrażasz gotowość niesienia pomocy 
osobom zagrożonym podczas akcji ratowniczych? Rozpocznij naukę w klasie pod patro-
natem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Opanujesz wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy pożarniczej, elementów prawa, ce-
remoniału służb mundurowych, taktyki i dowodzenia akcją ratowniczą, terenoznawstwa, 
logistyki, szkolenia fizycznego oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Przedmioty uzupełniające z zakresu kształcenia pożarniczego: edukacja pożarnicza 
i zdrowotna. Zajęcia praktyczne odbywają  się na terenie Powiatowej Straży Pożarnej.
Klasa policyjna. Zapraszamy młodzież, która chce zawodowo związać się ze służbami 
policyjnymi. Przedmioty uzupełniające:  edukacja policyjna realizowana w porozumieniu 
z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu oraz kryminologia i kryminalistyka. 
Poznasz: organizację pracy w policji, podstawy prawa, zasady prewencji, techniki in-
terwencyjne, samoobronę, zasady postępowania dochodzeniowego, ruchu drogowego, 
ratownictwa medycznego i posługiwania się bronią, metody stosowane w laboratoriach 
kryminalistycznych np. identyfikację daktyloskopijną. Weźmiesz udział w zajęciach tere-
nowych, wycieczkach i uroczystościach policyjnych. Ukończenie tej klasy jest punktowa-
ne podczas naboru do pracy w policji!

Technikum przygotowuje do pracy i dalszej nauki na wyższych uczelniach
Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód, który 
uczy planowania, organizacji i  wykonywania analiz w laboratorium z zastosowaniem spe-
cjalistycznej aparatury.
Nauczysz się: pobierać, przygotowywać próbki i je analizować, wykonywać badania labo-
ratoryjne, bioanalityczne i środowiskowe, obsługiwać aparaturę laboratoryjną. Zdobywa-
nie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach zajęć praktycznych, które prowadzone są 
w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szkolnych laboratoriach chemicznych. 
Technik elektronik to specjalista w dziedzinie urządzeń elektronicznych.  Elektronika jest 
szybko zmieniającą się dziedziną nauki, która szczególnie w ostatnich latach znacząco 
wpłynęła na jakość i komfort życia ludzi. 
Nauczysz się: montażu i serwisowania urządzeń elektronicznych, instalowania telewizji 
satelitarnej, kablowej  oraz systemów alarmowych, obsługi aparatury pomiarowej i dia-
gnostycznej. 
Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych specjali-
stów w dziedzinie, w której stosowane są osiągnięcia informatyki i telekomunikacji. 
Nauczysz się: obsługi central telefonicznych, projektowania lokalnych sieci komputero-
wych, zdalnego zarządzania serwerami, obsługi systemów komputerowych  oraz ich za-
bezpieczania przed niepowołanym użytkownikiem.
Technik informatyk to zawód, który daje możliwość wyboru wielu specjalizacji: programista, 
administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.
Nauczysz się: montażu i serwisowania komputerów osobistych, instalacji oprogramowa-
nia, tworzenia stron www, aplikacji internetowych i baz danych.

W III LO im. Królowej Jadwigi absolwenci szkół podstawowych rozpoczną 
naukę w roku szkolnym 2020/2021 w czterech klasach, które stawiają na moż-
liwość kształcenia kompetencji humanistycznych, językowych i w zakresie 
nauk przyrodniczo-matematycznych. 

Klasa A - humanistyczno-artystycza, wychowawca klasy: mgr Kamila Janowska, pierw-
sze rozszerzenie: język polski,  drugie rozszerzenie: historia. Rozszerzenia do wyboru 
przez ucznia: język angielski, WOS.
Profil klasy adresowany jest do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania, 
uzdolnienia i pasje w kręgu szeroko rozumianej kultury humanistycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem literatury i historii. W ramach zajęć artystycznych uzupełniających gwa-
rantujemy poznanie fascynującego świata teatru, filmu i sztuki. 

Klasa B - społeczno-lingwistyczna, wychowawca klasy: mgr Agnieszka Kubiak, pierw-
sze rozszerzenie: geografia, drugie rozszerzenie: WOS. Rozszerzenia do wyboru przez 
ucznia: język angielski, język polski, język hiszpański.
Jeśli jesteś osobą ciekawą świata, chcesz rozumieć dynamiczne przemiany społeczno-
gospodarcze, które w nim zachodzą, a jednocześnie pragniesz rozwijać swoje kompe-
tencje językowe, wybierz klasę społeczno-lingwistyczną. Znajomość języka polskiego 
i języków obcych we współczesnym świecie jest nieodzownym atutem na rynku pracy, 
ułatwia kontakty interpersonalne i podróże, a orientacja w świecie czyni Cię gotowym do 
podejmowania wyzwań.

Klasa C - matematyczna (ze ścieżką informatyczną), wychowawca klasy: mgr Euze-
biusz Piskor, pierwsze rozszerzenie: matematyka, drugie rozszerzenie: język angielski. 
Rozszerzenia do wyboru przez ucznia: informatyka, fizyka.
Zapraszamy do klasy wszystkich młodych ludzi, którzy wiążą swoje życiowe plany z na-
ukami technicznymi. W naszej klasie na zajęciach z matematyki, informatyki i fizyki przy-
gotujesz się dobrze do matury na poziomie rozszerzonym. Ciekawe zajęcia z informatyki 
wprowadzą Cię w świat sieci.

Klasa D - biologiczno-chemiczna, wychowawca klasy: mgr Renata Chruścicka - Meyer, 
pierwsze rozszerzenie: biologia, drugie rozszerzenie: chemia. Rozszerzenia do wyboru 
przez ucznia: język angielski, informatyka.
Jeśli interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi, chcesz w przyszłości realizować się 
w zawodzie lekarza, farmaceuty, biologa czy chemika, lubisz wyzwania i masz pasję, 
wybierz klasę biologiczno-chemiczną. Stworzymy Tobie możliwość pogłębiania wiedzy z 
zakresu świata organizmów żywych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu to szkoła z siedem-
dziesięcioletnią tradycją. Ze względu na dominację kierunków mechanicz-
nych nazywani jesteśmy potocznie Mechanem.

Misją szkoły jest zaspokojenie potrzeb ucznia z uwzględnieniem jego indywidual-
nego rozwoju. Pragniemy zapewnić wysoki poziom kształcenia dający możliwość 
edukacji w szkołach wyższych oraz wysoki poziom kształcenia zawodowego, po-
zwalający na specjalizowanie się.
Widzimy konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do zmieniających 
się potrzeb gospodarki rynkowej, m. in. poprzez dostosowanie naboru na kierunki 
zgodnie z zapotrzebowaniem w regionie.

Na rok szkolny 2020/2021 proponujemy absolwentom szkół podstawowych szero-
ką ofertę edukacyjną. W Technikum 5-letnim kandydaci do szkoły mogą wybierać 
między nauką w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik mechatro-
nik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Natomiast w Szkole Branżowej I stopnia prowadzić będziemy nabór w zawodach: 
elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samo-
chodowych, operator obrabiarek skrawających.

Wyróżniamy się:
- nowoczesną bazą dydaktyczną – sale po generalnych remontach wyposażone w 
rzutniki multimedialne, telewizory plazmowe, itp.;
- bardzo dobrym zapleczem sportowym – duża sala gimnastyczna, siłownia, boisko 
wielofunkcyjne;
- możliwością uczestniczenia w kursach prawo jazdy kategorii B;
- organizowaniem praktyk zawodowych w firmach;
- możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji „na miejscu” – udział w kursach 
organizowanych w CKZ, np. uprawnienia do 1 KV, spawacza;
- różnorodnością zajęć dodatkowych.

Zespół Szkół Budowlanych to połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli 
idealny wybór dla każdego, kto ceni sobie wieloletnie doświadczenie zin-
tegrowane z ciągłym rozwojem, innowacyjnością i poszukiwaniem nowych 
rozwiązań. 
„Budowlanka” to szkoła kształcąca młodzież w zawodach budowlanych oraz im po-
krewnych, szkoła dla tych, którzy marzą o projektowaniu domów przyszłości jak i 
tych, którzy interesują się przywracaniem piękna starym budynkom. Wszyscy nasi 
uczniowie, po ukończeniu szkoły i zdaniu wszelkich egzaminów zawodowych czy 
też maturalnych, bez najmniejszego problemu znajdą pracę w swoim zawodzie. 
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie kształcić w 5-letnim technikum i 3-letniej 
branżowej szkole I stopnia dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawo-
wej. Rekrutacja będzie się  odbywać  w zawodach:
W Technikum: 
- technik budownictwa, 
- technik renowacji elementów architektury, 
- technik architektury krajobrazu, 
- technik geodeta,  
- technik inżynierii sanitarnej, 
- technik budowy dróg, 
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
W Branżowej  Szkole I stopnia: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik), 
monter stolarki budowlanej, dekarz.
W „Budowlance” znajdziecie wspaniałą młodzież, zaangażowaną kadrę, wiele moż-
liwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz kilku mistrzów i wicemistrzów Polski 
kolejnych edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

adres: ul. Poznańska 345, Inowrocław
telefon: 52 35-372-10

e-mail: sek@zsp1-inowr.internetdsl.pl
strona internetowa: www.zsp1ino.pl

www.facebook.com/pg/zsp1ino

adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, Inowrocław
telefon: 52-357-54-07

e-mail: sekretariat3lo@krolowka.com
strona internetowa: www.krolowka.com

www.facebook.com/krolowka.liceum

adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, Inowrocław
telefon: 0-52-357-46-80

e-mail: budowlankaino@o2.pl
strona internetowa: www.budowlankaino.com
www.facebook.com/budowlanka.inowroclaw

adres: ul. Dworcowa 25, Inowrocław
telefon: 0-52-357-60-91

e-mail: zspnr3_inowroclaw@poczta.fm
strona internetowa: www.zspnr3inowroclaw.pl

www.facebook.com/zspnr3inowroclaw

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Inowrocławiu



Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych
w Inowrocławiu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego
w Kruszwicy 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Kościelcu

Nadchodzi czas na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku kształce-
nia. Od tego wyboru w przyszłości będzie zależeć Twój sukces zawodowy. 
Wybierz już dziś Zespół Szkół Ekonomiczno- Logistycznych w Inowrocławiu 
popularnego „Ekonoma” – szkołę, która kształci w poszukiwanych na rynku 
pracy kierunkach.

Podejmując naukę w Ekonomie, zdobędziesz szczegółową wiedzę i umiejętności adekwat-
ne do wybranego kierunku nauki oraz zostaniesz odpowiednio przygotowany do egzaminu 
dojrzałości i egzaminów zawodowych. Zyskując dyplom uzyskasz prawo do wykonywania 
wyuczonego zawodu, który obecnie jest poszukiwany na rynku pracy i bardzo dobrze płatny.
Ekonom, pomimo iż jest szkołą o wyraźnym profilu, rozwija wszechstronnie. Młodzi ludzie 
odkrywają tu talenty, spełniają ambicje oraz odszukują w sobie zainteresowania. Pasje i 
umiejętności rozwijają w różnego rodzaju Kołach zainteresowań, które często stają się 
podstawą własnego rozwoju. Upodobania sportowe natomiast młodzież rozwija na dosko-
nale przygotowanym zapleczu, które stanowi m.in. nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Technik spedytor. Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w na-
szym kraju. Zapotrzebowanie na usługi spedytora systematycznie rośnie. Spowodowane 
jest to połączeniem większości terytoriów europejskich w jeden organizm gospodarczy. 
Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo poszukiwany na rynku pracy. Stwarza 
duże możliwości zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy, w różnych jednostkach or-
ganizacyjnych. Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwiają również utworzenie i prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej oraz przygotowują do podjęcia dalszej nauki na studiach.

Technik handlowiec. Jest to propozycja dla uczniów chcących zdobyć zawód, który daje 
odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej i podstawę do podjęcia pracy, jak również 
możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Technik logistyk. To propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego 
kierunku nauczania, dzięki wszechstronności kształcenia, absolwenci tego zawodu są 
poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Technik reklamy. Działalność reklamowa jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie, 
ponieważ każda licząca się firma musi reklamować swoje produkty bądź usługi, chcąc 
dotrzeć do jak największej rzeszy potencjalnych klientów. To właśnie sprawia, że zawód 
technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany na rynku pracy.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zapewnia kształcenie w branży 
gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej. Szkoła proponuje bogatą ofertę 
edukacyjną. 

Technikum kształci w następujących zawodach:
- technik żywienia i usług gastronomicznych, 
- technik usług fryzjerskich, 
- technik hotelarstwa,
- technik usług kelnerskich.

W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wchodzi również Szkoła Branżowa 
I stopnia, która kształci w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz.

To, co wyróżnia szkołę, to przede wszystkim indywidualizacja procesu dydaktycznego. 
Nauczyciele starają się tak dostosowywać metody pracy, aby uczniowie mogli, w ramach 
swoich możliwości, rozwijać się, zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności. Uczniowie 
zdobywają kwalifikacje w różnych zawodach, uzyskują wysokie miejsce w licznych kon-
kursach szkolnych, pozaszkolnych, a wielu z nich może  pochwalić się zdanym egzami-
nem dojrzałości. 

Nie sposób wymienić wszystkich działań, które są podejmowane przez społeczność 
szkolną, ale warto podkreślić, że wszelkiego typu przedsięwzięcia sprawiają, że Zespół 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest miejscem przyjaznym dla ucznia. Wśród wielu 
aktywności realizowanych przez uczniów szkoły warto wspomnieć o tradycyjnej akcji 
darmowego strzyżenia włosów. Mieszkańcy miasta chętnie korzystają z usług młodych 
adeptów sztuki fryzjerskiej. W tradycję szkoły  wpisały się również takie przedsięwzięcia, 
jak Festiwal Kolorów, Dzień Piernika, Festiwal Dyni, Festiwal Żuru. 

Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że szkoła uczestniczy w projekcie „Sta-
że we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” w ramach programu Erasmus 
Plus. W projekcie weźmie udział 40 uczniów. Praktyki odbędą się w 2020 i 2021 roku.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest miejscem w którym uczniowie czują się 
bezpiecznie, mają możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, zdobycia nowych do-
świadczeń oraz rozwoju swoich zainteresowań.

Misją naszej szkoły jest stworzenie możliwości indywidualnego i wszechstronnego rozwoju 
każdego ucznia, pomoc w racjonalnym wykorzystaniu jego intelektualnych i osobowościo-
wych zasobów. Zamierzamy wspierać uczniów z problemami edukacyjnymi, motywować 
ich do pokonywania trudności, poprzez stworzenie klimatu poczucia bezpieczeństwa, zro-
zumienia i życzliwości. Atmosfera panująca w naszej placówce powinna zachęcić młodzież 
do zdobywania wiedzy i umiejętności, oraz realizowania planów i ambicji. Do stworzenia od-
powiednich warunków konieczna jest współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Interesuje Cię nowoczesna technika, naprawa ciągników i maszyn? Jesteś na bieżąco z 
nowinkami w rolnictwie? W zależności od zainteresowań możesz wybrać specjalność: od-
nawialne źródła energii oraz rolnictwo precyzyjne. Po ukończeniu szkoły możesz pracować 
na własny rachunek lub jako menadżer zarządzający flotą maszyn i gospodarstwem. Mo-
żesz być przedstawicielem handlowym sprzętu rolniczego lub jego serwisantem. Kończąc 
ten kierunek i zdając kwalifikacje zapewniasz sobie możliwość ubiegania się o środki z 
Funduszy Unijnych.

Technikum Rolnicze

Jeśli lubisz zwierzęta, rośliny i piękno  przyrody znajdziesz tu ciekawe zajęcia. 
Technikum Rolnicze przygotuje Cię do prowadzenia gospodarstwa lub firmy z zakresu usług 
dla rolnictwa i branż okołorolniczych. Możesz wybrać specjalność z zakresu przetwórstwa  
rolno-spożywczego, zakładania i utrzymania terenów zielonych lub zoofizjoterapii. Po uzy-
skaniu tytułu Technik Rolnik będziesz mógł korzystać ze środków finansowych z funduszy 
strukturalnych UE, pracować w firmach, urzędach, instytucjach służby rolnej i handlowej lub 
kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Lubisz gotować, piec, spędzać czas na eksperymentach w kuchni, poznawać nowinki kuli-
narne? Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych to szkoła idealna dla Ciebie. W zależ-
ności od zainteresowań masz możliwość wybrania specjalności:  trener personalny do spraw 
żywienia oraz slow food. Umiejętności zdobyte możesz wykorzystać pracując np. w barach, 
restauracjach, hotelach lub prowadzić własną firmę  w zakresie usług gastronomicznych.

Liceum Ogólnokształcące o Profilu Sportowo-Obronnym

Sport to twoja pasja? Chcesz zasmakować życia w mundurze? Sprawdź się Liceum Ogólno-
kształcące o Profilu Sportowo-Obronnym. Poznasz podstawy musztry, strzelania, szkolenia tak-
tycznego i poligonowego. Więcej w-f, samoobrona, uprawnienia płetwonurka, skoczka spado-
chronowego  to atuty LO. Szkoła znajduje się w sieci placówek wspieranych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej.  Wszelkie służby mundurowe, cywilne, uczelnie wyższe czekają na Ciebie!

Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnią tradycją wybieraną przede wszystkim ze 

względu na niepowtarzalną atmosferę.  W „Kaziku” każdy uczeń czuje się po 

prostu szczęśliwy. To poczucie szczęścia jest fundamentem umożliwiającym 

prawidłowy rozwój każdemu młodemu człowiekowi. 

Na rok szkolny 2020/2021 oferujemy kształcenie w następujących szkołach i kie-

runkach:

Technikum:

- technik informatyk

- technik logistyk

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik fotografii i multimediów

- technik handlowiec

Klasy mundurowe w technikum – kształcenie realizowane w formie innowacji pe-

dagogicznej. 

W ramach zajęć mundurowych uczniowie realizują m.in. naukę musztry, samo-

obrony i strzelania. Szkolenie realizowane jest we współpracy z wojskiem, policją 

i strażą pożarną. 

Branżowa Szkoła I stopnia – wszystkie zawody dostępne na rynku pracy, m.in. 

mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, fryzjer.

Do zobaczenia w „Kaziku”!

adres: ul. Józefa Krzymińskiego 8, Inowrocław
telefon: 52 353-03-64

e-mail: sekretariat@ekonom-ino.pl
www.ekonom-ino.pl

www.facebook.com/zsel.ekonom

adres: al. Henryka Sienkiewicza 33, Inowrocław
telefon: 0-52-357-44-53

e-mail: sekretariat@zsp2.com.pl
strona internetowa: www.zsp2.com.pl

www.facebook.com/zsp2ino

adres: Kościelec 125, 88-170 Pakość
telefon: 0-52-351-11-30  

e-mail: zsp@koscielec.pl
strona internetowa: www.koscielec.pl

adres: ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica
telefon: 0-52-351-60-85

e-mail: zspkruszwica@wp.pl 
strona internetowa: www.zspkruszwica.pl 

www.facebook.com/zspkruszwica



Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych
w Kobylnikach

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Inowrocławiu

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana 
Żeromskiego w Inowrocławiu

Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego
w Inowrocławiu

adres: Kobylniki 3, 88-150 Kruszwica
telefon: 0- 52-351-55-86

e-mail: sekretariat@zsw-pk.pl
strona internetowa: www.zsw-pk.pl
www.facebook.com/zswp.kobylniki   

ul. Solankowa 21
tel/fax 52 357 28 36
www: inokotan.pl

e-mail: inospec@wp.pl
www.facebook.com/Inokotan

adres: ul. Średnia 9, Inowrocław
telefon: 0-52-357-28-05

e-mail: sekretariat@cku-ino.com.pl
strona internetowa: www.cku-ino.com.pl

www.facebook.com/CKUInowroclaw

adres: ul. Dworcowa 25, Inowrocław
telefon: 052-357-30-06

e-mail: ckpino@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.ckpino.pl

Szkoła w Kobylnikach od dziesiątków lat ma swój udział w kreowaniu po-
zytywnej rzeczywistości. Rolnictwo wpisane jest w naszą tożsamość od 
samego początku. Obecnie kształcimy techników weterynarii, rolników i 
leśników.

Naszą domeną jest ocenianie kształtujące. Skupiamy się na tym, by każdego dnia 
uczeń był lepszy od siebie z wczoraj, a nie od kolegi. Szanujemy uczniowską autono-
mię i potrzebę ekspresji, bo tylko uczeń rozwijający się w poczuciu akceptacji siebie 
jest zdolny do poszerzania swoich horyzontów i kształcenia nowych umiejętności.

Jesteśmy dumni, że do tej pory szkoła wypromowała wielu absolwentów znakomicie 
realizujących się tak zawodowo jak i prywatnie. Nasi absolwenci często wracają, by z 
nami współpracować i dzielić się swymi osiągnięciami.

W Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach młodzież uczy się w 
trzech kierunkach:
- technik weterynarii, 
- technik rolnik
- technik leśnik. 
W placówce pracuje wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą lekarze wetery-
narii, doktorzy nauk i praktycy, którzy na bieżąco testują najnowsze osiągnięcia nauki.

To szkoła skupiająca młodych ludzi zafascynowanych naukami przyrodniczymi. 
Uczniowie angażują się także w liczne projekty na rzecz ochrony zwierząt i środo-
wiska. Partnerami edukacyjnymi szkoły w Kobylnikach są wyższe uczelnie: Młodzież 
bierze udział w zajęciach otwartych organizowanych na UTP w Bydgoszczy. Spe-
cjaliści ze Stacji Hodowli i Unasieniania w Bydgoszczy przyjeżdżają do Kobylnik, by 
prowadzić zajęcia z inseminacji oraz prezentować najnowsze osiągnięcia w dziedzi-
nie hodowli bydła.

Atmosfera rozwijającej pasji towarzyszy uczniom każdego dnia. Uczniowie śpiewają, 
rysują, malują, recytują, nagrywają audiobooki, rozwijają swoje zainteresowania w 
wielu kierunkach.

Warto dodać, że szkoła prowadzi także edukację dla dorosłych w formie kursów dla 
techników weterynarii i techników rolników. Jest ceniona za wysoką, blisko 100% 
zdawalność egzaminów zawodowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu to dynamicznie rozwija-
jąca się placówka kształcenia zawodowego, prowadząca praktyczną naukę 
zawodu dla uczniów szkół powiatu inowrocławskiego.

Technik elektronik - zadania zawodowe: instalowanie systemów telewizji sate-
litarnej, kablowej i dozorowej, uruchamianie systemów kontroli dostępu i zabez-
pieczeń, eksploatacja układów i urządzeń automatyki przemysłowej i systemów 
pomiarowych. 
Technik elektryk - zadania zawodowe: wykonywanie instalacji elektrycznych, 
montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumen-
tacji technicznej, konserwacja oraz eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. 
Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skrawających 
- zadania zawodowe: wytwarzanie i montaż maszyn i urządzeń, instalowanie, uru-
chamianie i obsługa maszyn i urządzeń, organizowanie procesu produkcji. 
Technik pojazdów samochodowych - zadania zawodowe: diagnozowanie stanu 
technicznego pojazdów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów samocho-
dowych, organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych. 
Mechanik pojazdów samochodowych - zadania zawodowe: diagnozowanie po-
jazdów samochodowych, obsługa pojazdów samochodowych, naprawa pojazdów 
samochodowych. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku 
należą: naprawa i dokonywanie przeglądów samochodów oraz innych pojazdów 
mechanicznych, wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola 
stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - zadania zawodowe: obsługiwa-
nie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, diagnozo-
wanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, napra-
wy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Technik teleinformatyk - zadania zawodowe: wykonywanie i utrzymanie sieci 
komputerowych, montaż i eksploatacja cyfrowych systemów transmisji danych, ad-
ministrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi. 
Technik mechatronik - zadania zawodowe: montaż, rozruch i konserwacja 
urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej 
urządzeń i systemów mechatronicznych, programowanie urządzeń i systemów 
mechatronicznych. 

Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu to szkoła dla 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wydane przez poradnie 
psychologiczno - pedagogiczne.

Szkoła Branżowa I Stopnia, kierunki kształcenia
- sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik
- stolarz, ślusarz, 
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Otwarcie konkretnego kierunku uzależnione od ilości zgłoszeń przy rekrutacji. W zawo-
dzie piekarz szkoła nie zapewnia praktyk. Za pośrednictwem szkoły podpisać umowę 
z rzemieślnikiem lub pracodawcą.  W pozostałych zawodach zapewniamy praktyczną 
naukę zawodu
- w szkole - kucharz, cukiernik,
- w zakładach pracy - kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- w Centrum Kształcenia Zawodowego - ślusarz, stolarz

Rekrutacja uczniów do Szkoły Branżowej I Stopnia następuje na podstawie orzeczeń, 
które wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na 
wniosek rodziców. Musisz także otrzymać zgodę na naukę w wybranym zawodzie z 
Medycyny Pracy. Skierowanie na badanie odbierzesz w sekretariacie Zespołu.

Oprócz przedmiotów zawodowych zdobędziesz też wiedzę z języka polskiego, angiel-
skiego (także ukierunkowanego zawodowo), matematyki, chemii, biologii, geografii, 
fizyki, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz wzmocnisz swoją sprawność fi-
zyczną na WF. Posiadamy boisko sportowe „Orlik”, mamy także zajęcia na basenie i 
nowoczesnej sali gimnastycznej.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - dla absolwentów szkół podstawowych z 
umiarkowaną lub znaczą niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 4 lat 
(bez powtarzania klasy).

Działania edukacyjno - wychowawcze skierowane są na przyuczenie do wykony-
wania prostych prac oraz umożliwienie uczniom jak największej samodzielności w 
dorosłym życiu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu istnieje już 70 lat.

Zgodnie z wymogami współczesnego procesu dydaktyczno - wychowawczego wszyst-
kie pracownie są wyposażone w nowoczesne środki audiowizualne. Wszystkie pra-
cownie zradiofonizowano i nadano odpowiedni wystrój ich wnętrzom, aby uprzyjemnić 
uczniom pobyt w szkole po pracy zawodowej. Każda pracownia została wyposażona 
w biblioteczkę przedmiotową systematycznie wzbogacaną w nowe pozycje. Własna 
baza dydaktyczna umożliwiła specjalizację w kształceniu ludzi dorosłych i prawidłową 
realizację programów nauczania przez nauczycieli.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII i VIII - stacjonarnie (w godzinach 
8.00 – 14.00)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4-letnie po ukończonej szkole podstawowej 
i gimnazjum
- stacjonarne
- zaoczne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  4 - letnie po ZSZ i po szkole branżowej I 
stopnia (nauka zaczyna się od klasy II)
- stacjonarne
- zaoczne

Szkoły Policealne (po ukończeniu szkoły średniej - system zaoczny)
- Technik BHP – 1,5 roku 
- Technik administracji – 2 lata 
- Technik usług pocztowych i finansowych – 1 rok 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
- technik logistyk – stacjonarny i zaoczny
- technik spedytor – stacjonarny i zaoczny
- fryzjer – stacjonarny
- kucharz – stacjonarny

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym 3 dni w tygodniu w godzinach 13.30 
– 20.15.
System zaoczny w piątki w godz. 13.30- 20.15 i w soboty w godz. 8.00 – 16.25.


